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1. fejezet

Bevezetés

Dolgozatomban a pulzáló változócsillagok dinamikájának témájában végzett ku-
tatómunkámat mutatom be. Vizsgálataimmal a nemlineáris dinamika eredetét
keresem a klasszikus radiális pulzátorokban. A káosz kimutathatóságát befolyá-
soló zavaró e�ektusok tesztelése mellett RR Lyrae hidrodinamikai modellekkel
és ¶rfotometriai adatokkal is foglalkozom. A vizsgálatokhoz a globális fázistér-
rekonstrukciós eljárást használom. Megmutatom, hogy az eljárás a hidrodinami-
kai modellek kiterjesztéseként is használható, és a dinamikai rendszerekben kiala-
kuló lehetséges rezonanciák feltérképezésében is segíthet. Demonstrálom, hogy
az RR Lyrae fénygörbék komplex voltuk ellenére is használhatók az alacsony
dimenziójú káosz kimutatásához. Végül pedig a Blazskó-e�ektus lehetséges kao-
tikus természetének kimutatását célzó vizsgálataimat mutatom be, amelyekben
a Kepler -¶rtávcs® méréseire támaszkodtam.

A dolgozat felépítését tekintve, el®ször a nemlineáris dinamika kutatásának
módjait tárgyalom. A csillagpulzáció kaotikus jelenségeire utaló bizonyítékokat
ezután ismertetem. Vizsgálataimat az RR Lyrae csillagok legújabb eredményei
ihlették, aktualitását pedig az új hidrodinamikai számítások és a Kepler -¶rtávcs®
adatainak elérhet®vé válása adta. A bevezet® utáni három fejezetben írom le
saját kutatómunkám. Az adott vizsgálathoz használt speciális eljárásokat is ott
ismertetem. Vizsgálataim egy része kutatócsoportban végzett munkához kapcso-
lódik, ezek során olyan adatokkal is dolgozom, amelyek létrehozása kutatótársaim
eredménye, ezt minden esetben jelzem.
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6 FEJEZET 1. BEVEZETÉS

1.1. A nemlineáris dinamika jellemz®i
A káoszelmélet olyan egyszer¶ nemlineáris dinamikai rendszerekkel foglalkozik,
amelyek viselkedése irreguláris és el®rejelezhetetlen. Ugyanakkor, a hasonlóan vi-
selked® sztochasztikus folyamatokkal szemben, a kaotikus rendszereket determi-
nisztikus törvényszer¶ségek határozzák meg. A megjósolhatatlanság a kezd®felté-
telekre való nagyfokú érzékenység következménye. A rendszer közeli kezd®pontból
indított pályái hosszú távon teljesen eltér®, bonyolult viselkedést mutathatnak.
Ez a viselkedés pedig csak bizonyos paraméterkombinációk esetén tapasztalható.

A jelenségr®l els®ként Poincaré (1890) számolt be a háromtest-probléma nem-
periodikus pályáit leíró tanulmányában. A kaotikus jelenségek felfedezésének tör-
ténetében mérföldkövet jelentett Lorenz (1963) cikke, amelyben egy konvekciós
mozgás egyszer¶ formáját leíró egyenletrendszer el®rejelezhetetlenségér®l számolt
be. Megállapította, hogy a tapasztalt viselkedés egyértelm¶en nem a limitált esz-
közeink következménye, hanem a rendszer alaptulajdonsága.

A tény, hogy még az egyszer¶ determinisztikus rendszerekben is bizonytalan
a jöv®beli viselkedés meghatározása, érzékenyen érinti a világképünket. A káosz
tudományának méltó elismerése ezért évtizedeket késett. A hetvenes, nyolcvanas
években, a jelenséget felkaroló úttör®k munkáinak (Ruelle & Takens, 1971; Li &
Yorke, 1975; May, 1976; Mandelbrot, 1982; Feigenbaum, 1983) és a számítógépes
fejl®désnek köszönhet®en, a káoszelmélet megszületett, és ma már a huszadik
század legnagyobb tudományos vívmányai közé sorolják.

1.1.1. A káosz vizsgálati lehet®ségei

A kaotikus viselkedés a rendszert leíró változók fázisterében bonyolult, de ren-
dezett geometriát mutat. A Poincaré�Bendixson-tétel értelmében (Bendixson,
1901) a káosz megjelenéséhez legalább háromdimenziós fázistér szükséges. A fá-
zistér kétdimenziós leképezései viszont jól használhatóak a káosz felismeréséhez.
A különböz® skálákon önhasonló fraktálszerkezet ugyanis jelen van minden kaoti-
kus jel fázistérbeli metszetében. Ez különbözteti meg ezeket a hasonlóan szabály-
talan id®sorral rendelkez® sztochasztikus rendszerekt®l, amelyek véletlenszer¶en
elhelyezked® pontok halmazát mutatják a fázistérbeli metszeteken.

Egy id®sorból könnyen készíthetünk fázistérbeli metszetet (más néven Poincaré-
metszetet), ha az egymás utáni ciklusok egy-egy jellemz® pontját felrajzoljuk egy-
máshoz képest. Így azokat az állapotpontokat ábrázoljuk, amelyekbe a rendszer
minden ciklusban visszatér, az ilyen ábrát ezért visszatérési térképnek is neve-
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zik. A gyakorlatban a maximumértékeket vagy minimumértékeket célszer¶ hasz-
nálni. A fraktálszerkezet megjelenéséhez azonban többnyire több száz pontra van
szükség, a rendszer bonyolultságától függ®en. Ezért az észlelt adatokban jóval
nehezebb a kaotikus viselkedést felfedezni, mint az egyenletekkel meghatározott,
tetsz®leges hosszan és pontosan iterálható mesterséges adatsorokban.

A káosz detektálásával nem elégszünk meg, a cél a tulajdonságok meghatá-
rozása. Egy jól megfogható tulajdonság a bonyolultság, amelynek jellemzéséhez
a fázistérbeli trajektóriák fraktálszerkezetét vizsgáljuk. A fraktálok klasszikus
geometriai eszközökkel le nem írható, skálafüggetlen geometriai tulajdonságok-
kal rendelkez® alakzatok, amelyek valamely dimenzióban elfajultak. Ezeknek az
alakzatoknak a jellemzésére törtdimenzió értékeket használnak. Ez egyszer¶en
szemléltethet® a szappanhab esetével, amelynek a felülete végtelenhez, térfogata
ellenben a nullához közelít. A dimenziója így nagyobb, mint kett®, de kisebb,
mint három.

A törtdimenzió meghatározásához különböz® módszerek és de�níciók létez-
nek. A kaotikus mozgás jellemzéséhez maguknak a fázistérbeli trajektóriáknak a
viselkedését vizsgáljuk. Disszipatív rendszerekben a fázistérnek létezik egy olyan
tartománya (altere), amely a kezd®feltételekt®l függetlenül minden trajektóriát
vonz, ezt nevezzük attraktornak. Az attraktor lehet akár egyetlen pont is. Le-
cseng® mozgás esetén például a �xpont attraktorba tartva a rendszer végül megáll.
A disszipált energia állandó pótlásával alakulhat ki periodikus mozgás, amely a
fázistérben egy zárt görbén, a határciklus attraktoron történik. Több irracionális
arányú periódus esetén kváziperiodikus viselkedés alakul ki, egy tóruszfelületen
egyenletesen tekered®, végtelen görbe mentén.

Káoszról akkor beszélünk, ha a trajektóriák egy soha nem záródó fraktál-
szerkezet¶, úgynevezett különös attraktorhoz simulnak. A kaotikus attraktoron
az in�nitezimálisan közel induló trajektóriák id®ben exponenciálisan távolodnak
egymástól. A távolodás mértékét a Ljapunov-exponensek jellemzik. A divergen-
cia id®fejl®dését leíró képletben,

|δZ(t)| ≈ eλt|δZ0|

Z0 a kezdeti szeparáció, λ pedig a Ljapunov-exponens. A fázistér minden dimen-
ziójához tartozik egy exponens (λ1, λ2, λ3, ...), amelyek közül ha akár egyetlen is
pozitív, akkor kaotikus viselkedést látunk.
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A Ljapunov-exponensekb®l pedig megkonstruálható a bonyolultság mértékére
utaló Ljapunov-dimenzió (Kaplan & Yorke, 1979):

dL = K +
1

|λK+1|
K∑

i=1

λi,

ahol λi a Ljapunov-exponensek csökken® sorrendben. K a legnagyobb egész szám,
amelyre a Ljapunov-exponensek összege pozitív értéket ad. K fels® korlátja abból
adódik, hogy az attraktort be kell ágyazni egy egész számú dimenziós térbe, tehát
K + 1 < de. Vizsgálataim során a kaotikus dinamika kvantitatív jellemzésére a
Ljapunov-dimenziót használom.

1.1.2. A globális fázistér-rekonstrukciós módszer
A mozgás globális szerkezete a fázistérben feltérképezhet®. Vizsgálataimhoz egy
olyan eljárást használok, amely egyetlen skalármennyiség id®sorából képes követni
a fázistérbeli mozgást, a globális fázistér-rekonstrukciós eljárást (Serre, Kolláth
& Buchler, 1996a; Buchler & Kolláth, 2001). A módszerrel alacsony dimenzi-
ójú kaotikus viselkedés mutatható ki, és a dinamika kvantitatív tulajdonságai is
meghatározhatóak.

A globális fázistér-rekonstrukció egy kifejezetten csillagászati alkalmazásra ki-
fejlesztett nemlineáris id®sor-analízis. A csillagok pulzációja hidrodinamikai és ra-
diatív transzfer-egyenletekkel írható le, parciális di�erenciál-egyenletrendszerben.
Elméleti megfontolások (Kovács & Buchler, 1988) és meg�gyelések (Buchler, Serre
& Kolláth, 1995) szerint sok pulzáló csillag dinamikája egy alacsony dimenzió-
számmal jellemzett fázistérben zajlik, s így a fázistérbeli áramlás leírásához elég
néhány di�erenciálegyenlet:

dY

dt
= G(Y),

ahol az Y a d dimenziójú állapotvektor. Y megadható úgynevezett stroboszkópi-
kus mintavételezéssel: Y(tn), ahol {tn} diszkrét id®intervallumok. A szomszédos
pontokat f leképezés kapcsolja össze,

Y(tn+1) = f(Y(tn)).

Leképezés keresése

Tegyük fel, hogy Y vektor változói közül egyetlen észlelhet® mennyiség id®beli
változása áll rendelkezésünkre, például egy csillag valamely �zikai paramétere.
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Tehát adott az egyenletes mintavételezés¶ {g(tn)} adatsor. Tegyük fel továbbá,
hogy g folytonos függvénye a rendszer �zikai állapotát leíró Y vektornak,

g(tn) ≡ g(Y(tn)).

A {g(tn)} észlelt adatokból el®állítható egy fázistérbeli áramlást reprezentáló de

dimenziójú vektor, amelynek komponenseit az id®eltolás módszerével képezzük,

Xn = {g(tn), g(tn −∆), . . . g(tn − (de − 1)∆)}.

Az analízis során ez a vektor játssza a f®szerepet. ∆ az id®eltolás paramétere,
amelyre az eljárás igen érzékeny. Létezik egy optimális ∆ tartomány, amelyet a
vizsgálat megkezdése el®tt nem ismerhetünk, ezért ez szabad paraméter lesz az
analízisben.

Takens (1981) tétele szerint, egy dinamikai rendszer tulajdonságai rekonst-
ruálhatók csupán egyetlen változó id®sorából. A beágyazási elmélet értelmében
(Sauer, Yorke & Casdagli, 1991), a fenti feltételek teljesülése esetén, léteznie kell
egy de dimenziós X változónak, és egy minden tn-re teljesül® nemlineáris egyen-
letnek,

Xn+1 = F(Xn).

F a leképezés, amely az attraktor id®beli fejl®dését irányítja. A kifejezés kompo-
nensekben kiírva:

gi+1 = F1(gi, gi−∆, gi−2∆, . . .)

gi+1−∆ = F2(gi, gi−∆, gi−2∆, . . .)

gi+1−2∆ = F3(gi, gi−∆, gi−2∆, . . .)

Az F leképezés explicite nem tartalmazza az id®t, ezzel feltételeztük, hogy a pul-
záló csillag �zikai paraméterei a meg�gyelések id®tartama alatt nem változnak, a
fejl®dési e�ektusok elhanyagolhatók. Az F = {F1, F2, . . . , Fde} leképezés kompo-
nenseit polinomiális alakban keressük, a legkisebb négyzetes illesztés módszerével.

F leképezés iterációjával már tetsz®leges hosszúságú szintetikus trajektóriákat
generálhatunk. Az iterálás sikeressége nagyban függ a kezd®értékt®l. A kezd®ér-
tékeket az attraktor közelében érdemes keresni. El®fordulhat, hogy nem kapunk
stabil leképezést. Ez általában akkor történik meg, ha az attraktor adott tartomá-
nyában kicsi az adatpont-s¶r¶ség, ezért a szomszédos attraktorokat a leképezés
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nem képes jól reprodukálni. Gyakran el®fordul az is, hogy a megoldás egy �x
ponthoz konvergál, ez szintén sikertelen leképezésnek tekinthet®.

A szintetikus adatsor összehasonlítása az eredetivel

A sikeres leképezésekb®l iterált szintetikus adatsoroknak hasonlítania kell az ere-
deti adatsorhoz, az összehasonlításra azonban objektív módszer nem létezik. Ka-
otikus adatsoroktól nem várhatunk teljes egyezést, csak er®s hasonlóságot, ame-
lyet vizuálisan kell felfedeznünk. Érdemes felhasználni az adatok lehet® legtöbb
transzformációját. A gyakorlatban jól m¶ködik, ha magát a szintetikus id®sort, a
Fourier-transzformáltját, illetve kétdimenziós projekcióit egyszerre vetjük össze az
eredetiével. A projekcióhoz a Broomhead�King-módszert használjuk (Broomhead
& King, 1986). A módszer a szinguláris értékfelbontáson, azaz az SVD-módszeren
(Singular Value Decomposition) alapszik, amelyet a trajektória X mátrixán al-
kalmazunk. X egy N × de-es mátrix, amelynek oszlopaiban az adatsor értékei
szerepelnek ∆ id®eltolással. N = n − 2de∆, ahol n az adatsor hossza. X fel-
írható az X = SΣCT alakban, ahol Σ egy diagonális mátrix, amelynek elemei
az X mátrix sajátértékei. S egy N × N -es, CT pedig egy de × de-es mátrix,
ortonormált oszlopvektorokkal, amelyek az X mátrix kétoldali sajátvektorai (T a
transzponáltra utal). A projekcióban az XC mátrix els® három oszlopát rajzoljuk
ki egymáshoz képest. Ezek korrelálatlanok és ortogonális rendszert alkotnak, így
optimálisak az adatok ábrázolásához.

A kaotikus id®sorok alakjában a legfelt¶n®bb a szabálytalan, ciklusról ciklusra
való változás. Emellett számtalan kisebb jellegzetesség is megkülönböztethet®.
A szintetikus adatsorokban gyakran látszódik, hogy csupán egyetlen ilyen apró
jellegzetességet sikerült rekonstruálni, amely szabálytalanul ismétl®dik, de teljes-
ségében nem hasonlít az eredetire (1.1 ábra). A Fourier-transzformált az id®ben
változó amplitúdójú és frekvenciájú jelnek megfelel®en, jellemz®en a f® periodici-
tás körüli csúcserd® formájában jelenik meg, számos kis amplitúdójú csúcs kísére-
tében. A Broomhead�King-projekciókban pedig a kaotikus trajektóriák soha nem
ismétl®d® hurokjait fedezhetjük fel. A dolgozat kés®bbi fejezeteiben több ilyen
ábrát is mutatok. Az eredeti és szintetikus adatsorok között a hasonlóságnak
mindhárom reprezentációban fenn kell állnia.

A paramétertér kiterjesztése

Ahhoz, hogy a vizsgálandó rendszer dinamikai tulajdonságait meghatározzuk,
nem elég egyetlen hasonló szintetikus adatsort találni. Ezért a leképezés keresé-
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1.1. ábra. Példák egy-egy jellegzetesség rekonstrukciójára. Fent: az S Per csillag
simított fénygörbéje, az AAVSO (American Association of Variable Star Observers)
adatai alapján. Alatta: a fénygörbe rekonstrukciójából származó szintetikus adatsorok.
Csak egy-egy kisebb jellegzetesség szabálytalan ismétl®dését látjuk.

sét a trajektóriák körüli sz¶k térrészre is kiterjesztjük. Ezt úgy valósítjuk meg,
hogy a vizsgálandó adatsorhoz kis mennyiség¶ zajt adunk, majd újra lesimítjuk.
Az így kapott görbe csak kissé fog eltérni az eredetit®l, ezért a hozzá illesztett
leképezésb®l iterált adatsor is hasonlítani fog az eredetiéhez. Ha sok leképezést
hozunk létre, statisztikai módszereket alkalmazhatunk a rekonstrukció megbíz-
hatóságának megítéléséhez, és a dinamika mér®számainak meghatározásához. A
kis mennyiség¶ zaj a tapasztalatok szerint ráadásul stabilizáló hatással is van a
rekonstrukciókra.

A paraméterteret tehát az alkalmazott zaj nagysága (ξ), a köbös spline-simítás
paramétere (σ), és az id®eltolás paramétere (∆) feszíti ki. A globális fázistér-
rekonstrukciós eljárás 4, 5 és 6 dimenziós térben is m¶ködik. 6 dimenzió felett az
egyenletek kezelhetetlenül bonyolulttá válnak. A túl alacsony dimenziójú beágya-
zás okozhat mesterséges keresztez®déseket és szingularitásokat. Ezeket a �zikai
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állapot Y(t) trajektóriája természetesen nem tartalmazza. Következésképpen a
de beágyazási dimenziónak nagyobbnak kell lennie az Y állapotvektor d dimen-
ziójánál. A vizsgálat megkezdésekor azonban nincs információnk sem a fázistér
nagyságáról, sem az attraktorról. A vizsgálatokat ezért érdemes több lehetséges
beágyazási dimenzióban is elvégezni.

A vizsgálatok során nemcsak kaotikus, hanem periodikus jeleket is kaphatunk.
El®fordulhat, hogy egy hosszú kaotikus tranziens után a szintetikus adatsor pe-
riodikussá válik. Ennek oka, hogy a trajektória megközelít egy határciklust. A
paraméterekben való kis változtatás átbillenést okozhat a periodikus, kaotikus és
instabil megoldások között. Ezért is praktikus nagy paramétertérben elvégezni
a rekonstrukciót. Az eljárásban a spline-simítás mellett Gauss-simításra is van
lehet®ség. A két simítás kombinációjával is növelni lehet a paraméterteret, va-
lamint változtatható az illesztett polinom rendje is. Vizsgálataimban erre a két
funkcióra nem volt szükség, a polinom rendjét 4-re rögzítettem.

A bemen® adatsorokkal szemben támasztott technikai követelmény az egyen-
letes mintavételezettség és a megfelel® adats¶r¶ség. A tapasztalatok szerint érde-
mes ciklusonként ∼80�100 adatpontot használni. A meg�gyelési adatokat mindig
ennek megfelel®en kell újra mintavételezni.

Kvantitatív tulajdonságok meghatározása

A Ljapunov-exponensek pontos kiszámításához igen hosszú adatsorra van szük-
ség. A vizsgálandó adatsorok gyakran messze nem közelítik meg a szükséges
hosszt. A leképezések szintetikus adatsorait azonban tetsz®leges hosszan ite-
rálhatjuk, így a Ljapunov-exponensek meghatározása is ezekb®l történik. Az
1.2 ábrán láthatunk egy példát arra, hogy a Ljapunov-exponensek pontossága az
iterálás hosszával miként javul.

A kiterjedt paramétertér ellenére sem biztos, hogy megtaláljuk az abszolút
legjobb leképezést. Ha azonban egy jól körülhatárolható régióban nagy számban
azonosítunk az eredeti adatsorhoz hasonló kaotikus jeleket, akkor ezeknek kvanti-
tatív tulajdonságait vonatkoztathatjuk az eredeti dinamikai rendszerre. A szinte-
tikus adatsorokra meghatározott Ljapunov-dimenzió értékek valamilyen statiszti-
kai átlagát használhatjuk. A szintetikus adatsorokat hasonlóság alapján súlyozni
meglehet®sen nehéz és túlságosan szubjektív lenne. Ezért a Ljapunov-dimenzió
meghatározásában számtani közepet használok, és az átlagos eltérés értékét tün-
tetem fel hibaértéknek. Ugyanakkor, ez az eljárás nagyon aszimmetrikus eloszlást
mutató értékek esetében hamis képet adhat. Ilyenkor csak annyit mondhatunk
meg, hogy a Ljapunov-dimenzió milyen tartományban valószín¶síthet®.
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1.2. ábra. A Ljapunov-exponensek értékei az iterációk számának függvényében. A
példában az exponensek ∼20000 adatpont (∼200 ciklus) elérése után váltak megfelel®en
pontossá.

A rekonstrukció robusztusságát a kapott kaotikus leképezések nagyságrendje
és az eredetihez elfogadhatóan hasonlítók aránya jellemzi. A létrejött kaotikus
leképezések pontos számának nincs jelent®sége, más kezd®értékek használatával
ez a szám változhat.

1.1.3. A nemlineáris vizsgálatokat zavaró e�ektusok
A vizsgálatban meg kell tudnunk különböztetni, hogy az általában zajos jel ala-
csony dimenziójú determinisztikus dinamika eredménye-e, vagy tisztán sztochasz-
tikus. Az adatokat terhel® nagy mennyiség¶ zaj önmagában lehetetlenné teheti
a vizsgálatot. Különböz® instrumentális és adatkezelési e�ektusok vezethetnek
olyan torzulásokhoz, amelyek az analízist nagymértékben zavarják, vagy az ered-
ményt kétségessé teszik. Hasonló hatással bírnak a fénygörbében megjelen®, de
nem a csillag pulzációjából ered® fejl®dési, vagy cirkumsztelláris eredet¶ változá-
sok. A gyenge mintavételezettség és a folytonossági hiányok bizonytalanná teszik
az eljárást. Ez különösen igaz akkor, ha a hiányok a ciklusok extrémumait érintik.

További és nagyon komoly probléma az adatsorok rövidsége, pontosabban a
ciklusok alacsony száma. Ennek szemléltetésére az 1.3 ábrán egy kaotikus Ikeda-
leképezést (Ikeda, Daido & Akimoto, 1980) és egy egyenletes eloszlású sztochasz-
tikus adatsor visszatérési térképét ábrázoltam, 50 illetve 10000 ponttal. Jól érzé-
kelhet®, hogy mennyire bizonytalan a fraktálszerkezet vagy a strukturálatlanság
felismerése ilyen kevés pontból. El®fordulhat, hogy egy sztochasztikus jel rövid
szakaszon annyira hasonlít egy kaotikus jelre, hogy a rekonstrukció során kivá-
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lóan illeszthet®. Kutatásomban nagy hangsúlyt fektettem néhány zavaró e�ektus
tesztelésére. Ezeket a vizsgálatokat leíró fejezetekben részletesen tárgyalom.
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1.3. ábra. Egy kaotikus Ikeda-leképezés és egy sztochasztikus adatsor visszatérési tér-
képe 50 és 10000 pontból megkonstruálva. Az egyértelm¶ különbség csak a hosszú
adatsorból látszik.

1.1.4. A káosz kialakulása
A káosz nemlineáris rendszerek adott paraméterei esetén kialakuló jelenség. A
paraméterek változtatásával feltérképezhet®, hogy a káosz milyen úton jött létre.
A káoszhoz vezet® utak közül az egyetlen, amelyet valódi csillagfénygörbéb®l is
kimutattak (Szabó és mtsai., 2010), és a modellek is meger®sítik (Kolláth, Mol-
nár & Szabó, 2011), a perióduskétszerez® bifurkáció. Az eredetileg egyperió-
dusú rendszer egy kritikus paraméterértéknél elveszti a stabilitását. A mozgás
kétszeres periódusú pályán folytatódik addig a paraméterértékig, ahol ezek is
instabilak lesznek, és egy négyperiódusú állapot alakul ki. A paraméterek to-
vábbi változtatásával a periódusok sorban kett®z®dnek a káosz megjelenéséig.
Ezt nevezik Feigenbaum-kaszkádnak. A perióduskett®z®dés megjelenése igen lát-
ványos magán az id®soron: kis és nagy amplitúdójú ciklusok váltakoznak. A
Fourier-transzformáltban pedig feles frekvenciák megjelenésével jár. Az 1.4 áb-
rán egy-egy példát mutatok be periodikus, perióduskett®z®dött, négyperiódusú
és kaotikus Rössler-oszcillátorokra, különböz® megjelenítéseket használva.

Az átmenet a periodikus és a kaotikus állapot között egyéb módokon is meg-
jelenhet, néhányat közülük pulzációs hidrodinamikai modellekben is detektáltak
(Smolec & Moskalik, 2014). Az intermittenciának nevezett jelenségben a perio-
dikusnak t¶n® jelet szabálytalan id®közönkénti kaotikus kitörések szakítják meg
(Pomeau & Manneville, 1980). Más esetben pedig a paraméterek változtatásával
a kaotikus tranziens egyre hosszabbá válik, végül a rendszer már nem hagyja el
a kaotikus attraktort. Ez a krízis (Grebogi, Ott & Yorke, 1983).
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1.4. ábra. Különböz® paraméter¶ Rössler-oszcillátorok: periodikus (P), periódusket-
t®z®dött (PD), négyperiódusú (4P) és kaotikus (K). A perióduskett®z®déssel az adat-
sorban megjelennek a váltakozó amplitúdók, a Fourier-spektrumban a feles frekvenciák,
a Broomhead�King-projekciókon pedig a kett®z®dött hurok. További kett®z®dés és a
negyedes frekvenciák megjelenése látható a négyperiódusú állapoton. Alul a kaotikus
adatsorra jellemz® frekvencia csúcserd®t és a fraktálszerkezet¶ trajektóriát láthatjuk.

1.2. Kaotikus jelenségek változócsillagokban
Az észlelt adatsorok természetében rejl® nehézségek ellenére az utóbbi évtizedek-
ben számos irregulárisnak t¶n® fénygörbéb®l sikerült alacsony dimenziójú kao-
tikus dinamika jelenlétét kimutatni. Az elméleti modellek azt is megmutatták,
hogy a jelenséget a különböz® radiális rezgések nemlineáris csatolódása okozza.

1.2.1. Észlelt kaotikus pulzáció
Korábban úgy gondolták, hogy a kaotikus viselkedés olyan irregularitásokat mu-
tató csillagok esetében valószín¶, amelyek nagyon távol vannak az adiabatikusság-
tól, és a moduláció id®skálája a pulzációéhoz hasonló (Serre, Kolláth & Buchler,
1996b). Ilyen csillagok a kés®i színképtípusú óriáscsillagok. A nemlineáris ana-
lízis szempontjából el®nyös nagy pulzációs amplitúdójuk azonban olyan hosszú
periódusid®vel párosul, hogy több évtizednyi adatra van szükségünk. Szerencsére
léteznek olyan adatbázisok, amelyek sok kitartó amat®rcsillagász évszázados adat-
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gy¶jtésének köszönhet®en megfelel® min®ség¶, folyamatos és hosszú fénygörbéket
tartalmaznak.

Az AAVSO (American Association of Variable Star Observers) által össze-
gy¶jtött adatokra támaszkodva két RV Tauri típusú csillag, az R Sct (Buchler
és mtsai., 1996) és az AC Her (Kolláth és mtsai., 1998) mellett, néhány félsza-
bályos változó esetében is sikerült káoszt detektálni: R UMi, RS Cyg, V CVn,
UX Dra, SX Her (Buchler, Kolláth & Cadmus, 2004). Mind a globális fázistér-
rekonstrukciós módszerrel nyert eredmény. A kaotikus pulzációt egy Mira típusú
csillag, az R Cyg esetében pedig a TISEAN (Hegger, Kantz & Schreiber, 1999)
programcsomag alkalmazásával sikerült azonosítani (Kiss & Szatmáry, 2002). A
programcsomag beépített rutinjai segítségével a káosz különböz® vizualizációira,
a beágyazási dimenzió és legnagyobb Ljapunov-exponens becslésére is lehet®séget
ad.

A pulzáció káosszal való magyarázatára nemcsak a vörös óriások, hanem a
fehér törpék között is találhatunk példát: a PG 1351+289 (Goupil, Auvergne
& Baglin, 1988) és a G 191-16 (Vauclair és mtsai., 1989) csillagok esetét. A
szubharmonikus frekvencia kifejezéssel ezeknél a fehér törpe vizsgálatoknál talál-
kozhatunk el®ször. A félegészes harmonikusokat a szerz®k a káosz felé vezet® peri-
óduskétszerezés jeleként értelmezték. A nemradiálisan pulzáló csillagok esetében
azonban, a rengeteg módus jelenléte miatt, a nemlineáris csatolódást kimutatni
nagyon nehéz.

1.2.2. Hidrodinamikai modellek

Magát a perióduskett®z®dést a klasszikus I. populációs cefeida modellek is produ-
kálják, ám a káosz csak az er®sen disszipatív II. populációs, más néven W Virginis
csillagok modelljeiben fejl®dött ki (Moskalik & Buchler, 1990). Az amplitúdó- és
a fázismodulációt meghatározó termális id®skála ezeknél a csillagoknál is összeha-
sonlítható a dinamikai ciklusid®vel. A tisztán radiatív, konvekciót nem tartalmazó
hidrodinamikai modellekben a kaotikus állapot perióduskétszerez® bifurkáción ke-
resztül alakult ki. A káoszt a gerjesztett alapmódus és az els® felhang 5:2 rezonan-
ciájának instabilitása okozta. A globális fázistér-rekonstrukció eredményei azt is
megmutatták, hogy a W Virginis modellek dinamikája háromdimenziós fázistérbe
beágyazható (Serre, Kolláth & Buchler, 1996b).

Újabb eredmények szerint a rövidebb periódusú BL Herculis csillagok mo-
delljeiben szintén kifejl®dhet a kaotikus állapot (Smolec & Moskalik, 2014). A
modellekkel megjósolt perióduskett®z®dést észlelési bizonyítékokkal is meger®sí-
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tették (Smolec & Moskalik, 2012; Smolec és mtsai., 2012). A modellek azonban
nemcsak bifurkáción, hanem intermittencián és krízisen keresztül is kaotikus ál-
lapotba jutottak. A paraméterek kaotikus régiójában periodikus ablakok létre-
hozására is képesek voltak (1.5 ábra).

1.5. ábra. BL Herculis hidrodinamikai modellek bifurkációs diagramja (Smolec & Mos-
kalik, 2014). A satírozott területek a kaotikus régiók. Alul: a legnagyobb Ljapunov-
exponens (λ1) számított értéke.

A II. populációs cefeida csillagok lehetséges perióduskétszerez®dött vagy kao-
tikus viselkedését tehát részben elméleti modellek, részben pedig meg�gyelési bi-
zonyítékok támasztják alá. A BL Her, W Virginis és RV Tauri típusú csillagokra
kapott eddigi eredményeket az 1.6 ábrán látható periódus-fényesség diagramon
szemléltetem. Ezek a radiálisan pulzáló változócsillag-típusok a Hertzsprung�
Russell-diagramon mind a klasszikus instabilitási sávban találhatók, azonban fé-
nyességükben, pulzációs periódusukban, amplitúdójukban, valamint fejl®dési ál-
lapotukban is különböznek. A horizontális ágon lév® BL Herculis csillagok jellem-
z®en ∼1�8 nap periódussal pulzálnak, amplitúdójuk az 1,5 magnitúdót is elérheti.
AW Virginis csillagok már az aszimptotikus óriáságon (AGB) tartózkodnak, peri-
ódusuk ∼8�35 nap, amplitúdójuk ∼0,3�1,2 magnitúdó közötti. Kés®bbi fejl®dési
állapotot képviselnek az AGB-t éppen elhagyó, hosszú, ∼35�150 nap periódusú
és nagy, akár 5 magnitúdós amplitúdójú RV Taurik.
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1.6. ábra. A nemlineáris dinamika bizonyítékai a II. populációs cefeidák esetében.
A Nagy Magellán-felh® csillagainak periódus-fényesség diagramja (Soszy«ski és mtsai.,
2008), amelyen feltüntettem a perióduskétszerez®dött (PD) és a kaotikus viselkedést
alátámasztó eredmények típusát.

1.2.3. A káosz lehet®sége RR Lyrae csillagokban

Az RR Lyrae csillagok sokat és részletesen tanulmányozott változócsillag-típusnak
számítanak. Képvisel®iket els®ként az 1890-es évekbeli, Harvard Obszervatóri-
umban folyt katalogizáló munka során azonosították (Bailey & Leland, 1899).
A tipikusan 1 napnál rövidebb periódusú és nagy amplitúdójú (0,3�2 magnitú-
dós) fényváltozásukat radiális pulzáció okozza (Kolenberg, 2012). A periódusuk
és luminozitásuk közötti kapcsolat miatt távolságmeghatározó funkciót töltenek
be. Ezek kis tömeg¶, II. populációs csillagok, nagy számban fordulnak el® a
Galaxis halójában. A Hertzsprung�Russell-diagramon a f®sorozatról elfejl®dve,
a horizontális ágon, a klasszikus instabilitási sávban találhatók. Az instabili-
tási sávban elkülönülnek az alapmódusban (RRab), els® felhangban (RRc), vagy
mindkett®ben (RRd) pulzáló RR Lyrae csillagok.

A pulzációt a részleges ionizációs zóna opacitásának változása hajtja. A zóná-
ban megjelen® hidrogén illetve hélium atomok nagyobb hatáskeresztmetszete mi-
att a sugárzás lassabban jut a felszínre, a réteget felf¶ti és kifelé tolja. Ennek hatá-
sára az atomok ionizálódnak és az opacitás lecsökken, a sugárzás könnyebben át-
jut. Ekkor a h®mérséklet csökken, a kitágult rétegek összehúzódnak, az ionok pe-
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dig rekombinálódnak, és a ciklus újra kezd®dik. Ezt nevezzük κ-mechanizmusnak.
A részleges ionizációs zóna és környezete h®mérsékletkülönbségének hatására to-
vábbi h® tud a zónából ki- illetve beáramlani, ezzel er®sítve a rekombinációt és
az ionizációt (γ-mechanizmus). A csillag több radiális módusban is rezeghet, a
különböz® módusok között pedig nemlineáris csatolódás is létrejöhet.

Az RR Lyrae csillagok esetében a káosz lehet®sége korábban nem merült fel.
Ezek a csillagok ugyanis, az I. populációs cefeidákhoz hasonlóan, gyengén nema-
diabatikusak. Ezért a módusok relatív növekedési rátái alacsonyak, a moduláció
jóval hosszabb id®skálán jelentkezik, mint maga a pulzáció. A legújabb elméleti
számítások azonban megmutatták, hogy kaotikus állapot ekkor is kialakulhat,
méghozzá magas rend¶ rezonanciák közrem¶ködésével.

Elméleti eredmények

A Florida�Budapest hidrodinamikai kóddal els®ként sikerült perióduskett®z®dött
RR Lyrae modelleket létrehozni (Kolláth, Molnár & Szabó, 2011; Molnár és mt-
sai, 2012a). A bifurkációs kaszkádot egészen a nyolcperiódusú állapotig tudták
követni. A jelenséget az alapmódus és a kilencedik felhang 9:2-es rezonanciája
okozza. A modellcsalád más tagjainál kaotikus viselkedés is megjelent (Plachy,
Kolláth & Molnár, 2013). A káosz létrejöttében az els® felhangnak is fontos sze-
repe van. A modellek részletes bemutatásáról publikáció készül (Kolláth és mtsai.,
el®készületben).

A 9:2-es rezonancia okozta nemlineáris dinamikai jelenségek lehet®ségét az
amplitúdóegyenlet formalizmussal végzett vizsgálatok is meger®sítik. A módusok
kölcsönhatása a Blazskó-e�ektusért is felel®s lehet (Buchler & Kolláth, 2011).

Az ¶rtávcsöves meg�gyelések eredményei

A Kepler -¶rtávcs® eredeti missziója négy év hosszú fotometriai adattal gazdagí-
tott minket, és ezalatt 42 RR Lyrae csillagot �gyelt meg. Az ¶radatok vizsgálata
el®tt a nemlineáris dinamikának semmi nyomát nem láttuk az RR Lyrae csil-
lagokban. A perióduskett®z®dést magának az RR Lyr csillagnak az adataiban
fedezték fel (Szabó és mtsai., 2010). A jelenség néhány század magnitúdónyi
amplitúdóváltakozás képében van jelen, amely id®nként elérheti a 0,1 magnitú-
dót is (Kolenberg és mtsai., 2011). A mintában összesen 16 csillag mutatott
perióduskett®z®dést, ezek mind Blazskó-modulált csillagok.

További érdekes felfedezés a kis amplitúdójú csúcsok jelenléte a Blazskó-
csillagok között, amelyek a perióduskett®z®dést®l függetlenül is megjelenhetnek
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(Benk® és mtsai., 2010; Benk® és mtsai., 2014). A kis amplitúdójú módusokat a
CoRoT -¶rtávcs® RR Lyrae csillagaiban is sikerült detektálni (Poretti és mtsai.,
2010), illetve újabban a perióduskétszerez®dést is (Szabó és mtsai., 2014). A
MOST -¶rtávcs® legfrissebb adatai pedig egy cefeida csillag, a V473 Lyrae perió-
duskett®z®dését mutatják (Molnár és mtsai., el®készületben).

Ezek az új felfedezések er®s motivációt biztosítanak a klasszikus változócsil-
lagok nemlineáris dinamikai vizsgálataihoz.

1.2.4. A Blazskó-e�ektus rejtélye
Az RR Lyrae csillagok jelent®s része mutat amplitúdómodulációt a fénygörbén.
A moduláció a pulzációs periódusban is jelen van, így sikerült detektálni 1907-
ben Szergej Blazskónak a róla elnevezett e�ektust (Blaºko, 1907). Az e�ektus
hátterében álló mechanizmus még tisztázatlan, azonban az elmúlt években je-
lent®s el®rehaladás volt tapasztalható a moduláció részleteinek feltárásában. Ez
köszönhet® egyrészt a jelenségnek szentelt, kitartó földi észleléseknek, például a
Konkoly Blazhko Survey-nek (Jurcsik és mtsai., 2009), másrészt pedig a CoRoT -
és a Kepler -¶rtávcs® precíz és folyamatos meg�gyeléseinek. Ezek a mérések fedték
fel azt is, hogy az e�ektus az RRab csillagok közel felénél is jelentkezhet (Jurcsik
és mtsai., 2009; Benk® és mtsai., 2010). Az OGLE-felmérésekb®l a modulált RRc
csillagok aránya ∼5%-ra becsülhet® (Moskalik & Poretti, 2003), a legújabb ered-
mények pedig alátámasztják, hogy a jelenség az RRd csillagok között is el®fordul
(Soszy«ski és mtsai., 2014).

Tudjuk, hogy a periódus és az amplitúdó modulációja nem feltétlenül van
összhangban az egyes csillagokat tekintve. Nemcsak antikorreláltak lehetnek, de
teljesen eltér® viselkedésre is képesek, mint ahogy ez az 1.7 ábra hurokdiagramjain
látható.
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1.7. ábra. Három Kepler által mért RR Lyrae csillag �uxusának amplitúdó- és fázis-
moduláció viszonya (Molnár L., személyes közlés).
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Jelek mutatnak arra is, hogy a hosszabb modulációs periódusú csillagok mo-
dulációs amplitúdója nagyobb, mint a rövidebb modulációs periódusú csillagoké
(Benk® és mtsai., 2014). Bizonyos továbbá, hogy az e�ektus többperiódusú (Sódor
és mtsai., 2011) és irreguláris viselkedést is mutathat (Guggenberger és mtsai.,
2011, 2012). Ez igen fontos tulajdonság, mivel teljesen kizárja azokat a korai
elméleteket, amelyek a csillag forgását bevonva, csupán szigorúan periodikus mo-
duláció magyarázatára képesek.

Ilyen a mágneses ferde rotátor elmélet (Cousens, 1983), amelyben egy for-
gási tengelyt®l eltér® tengely¶, er®s dipóltér torzítja a pulzációt. Ez az elmélet
mérhet® dipóltér hiányában egyébként sem állja meg a helyét (Chadid és mtsai.,
2004).

A nemradiális rezonáns rotátor elmélet szerint a radiális pulzáció 1:1-es rezo-
nanciába kerül az l = 1,m = ±1 nemradiális módussal, a csillag egyik oldalán
azonos, másikon ellentétes fázisban mozogva (Dziembowski & Cassisi, 1999). Mo-
dulációs jelenséget itt is a csillag forgása miatt láthatnánk.

A modulációban detektált irregularitás még így is három elméletnek hagy
életteret:

1. A Stothers-modell szerint a csillag konvektív rétegének tulajdonságai változ-
nak a ciklikusan felépül® és lebomló turbulens mágneses tér következtében
(Stothers, 2006). Ez a mechanizmus legfeljebb a 100 napnál hosszabb peri-
ódusú moduláció magyarázatára képes (Molnár, Kolláth & Szabó, 2012a),
és sztochasztikus jelleg¶ szabálytalan viselkedést jósol.

2. A radiális módusok kölcsönhatásának elmélete nemcsak a perióduskett®z®-
dés magyarázatára képes, de periodikus és kaotikus moduláció létrehozására
is. Az eredményeket amplitúdóegyenlet formalizmussal kapta Buchler &
Kolláth (2011), a perióduskett®z®dés okaként azonosított 9:2-es rezonancia
vizsgálatával. Ezt az ígéretesnek t¶n® elméletet hidrodinamikai modellekkel
még nem sikerült meger®síteni.

3. Gillet (2013) elméletében az alapmódus és az els® felhang által keltett lökés-
hullámok kompressziós hatása kombinálódik, a κ-mechanizmus intenzitását
befolyásolva. A folyamat instabil és véletlen természet¶ szabálytalanságo-
kat mutató modulációt jósol. Az elmélet gyengéje, hogy a feltételezett els®
felhang a legtöbb csillagban nem található meg (Benk® és mtsai., 2010).
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Az irregularitást tehát két elmélet sztochasztikus, egy pedig kaotikus termé-
szet¶nek jósolja. Nagy el®relépést jelenthetne, ha az észlelési adatok alapján meg
tudnánk állapítani a moduláció irregularitásának természetét. Dolgozatom utolsó
fejezetében ezzel a lehet®séggel foglalkozom.



2. fejezet

A dinamikai vizsgálatok tesztjei

Doktori kutatásomat egy nagyon fontos teszttel kezdtem. A globális fázistér-
rekonstrukciós módszerrel kapcsolatos korábbi tapasztalatok szerint a szintetikus
adatsorok jellemz® frekvenciái gyakran mutattak eltérést az eredetihez képest.
Az eltérés a leképezés polinomillesztésének pontatlanságai miatt léphet fel. A
rekonstruált frekvenciák pontatlanságnak hatását a dinamika számszer¶ tulaj-
donságaira ezel®tt még nem vizsgálták. Ha a szintetikus adat frekvenciájának
eltérése a Ljapunov-dimenzió eltérését hozza magával, akkor ez egy objektív kri-
térium lehet a hasonlósági vizsgálatban.

A rekonstrukció során a bemen® és a szintetikus adatok összehasonlítása
egyenként és szubjektív módon történik az adatsorok különböz® reprezentációit
használva. Jelent®s id®t takaríthatna meg egy olyan módszer használata, amely
csupán a frekvenciák vizsgálatával kizárhatná a nem hasonlító kaotikus szinteti-
kus adatsorokat. Ezzel a szándékkal kezdtem tesztelni a rekonstruált frekvenciák
és a Ljapunov-dimenzió kapcsolatát.

2.1. Csatolt Rössler-oszcillátorok
A vizsgálathoz olyan tesztadatsorra volt szükségem, amely biztosan kaotikus, és
Ljapunov-dimenziója ismert. A Rössler-oszcillátorok adott paraméterkombiná-
ciók esetén kaotikus viselkedést mutatnak (Rössler, 1976). Id®soruk alakja a pul-
záló csillagok fénygörbéjéhez hasonlít, és a globális fázistér-rekonstrukció korábbi
tesztelései során már sikeresen használták (Serre, Kolláth & Buchler, 1996a), így
én is ezekhez folyamodtam.

23
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Két pulzációs módus nemlineáris csatolódásának szituációját modellezve, két
összecsatolt Rössler-oszcillátort használtam a tesztekhez. A csatolt oszcilláto-
rok id®sorát három-három di�erenciálegyenlettel generálhatjuk, öt-öt paraméter
bevonásával:

ẋ1 = −a(x2 + x3), ẋ2 = a(x1 + bx2) + ex5, ẋ3 = a(c + x3(x1 − d)),
ẋ4 = −f(x5 + x6), ẋ5 = f(x4 + gx5) + jx2, ẋ6 = f(h + x6(x4 − i)),

ahol a és f az oszcillációs frekvenciáknak felelnek meg, e és j pedig a csato-
lási paraméterek. A vizsgálat els® lépéseként olyan paramétereket kellett keres-
nem, amelyek esetén az egyenletek kaotikus adatsort adnak, és annak Fourier-
spektrumában az eredeti két oszcilláció még meg�gyelhet®. A kaotikus rezgések
id®beli moduláltsága miatt a Fourier-spektrumban nem határozott frekvenciacsú-
csok, hanem a jellemz® oszcillációs frekvencia körüli kiterjedt csúcserd®k láthatók.
A csatolás hatására a gyengébbik oszcilláció bizonyos paraméterek esetén már ki-
vehetetlenné válik a spektrumban. Olyan paramétereket igyekeztem keresni, ahol
a két csúcserd® azonosítható.

Tucatnyi különböz® paraméterkombinációval alkotott adatsort hoztam létre,
amelyeket el®re rögzített, de nem túl nagy paramétertérben rekonstruáltam (si-
mítási paraméter: σ =0,000, 0,001, 0,002; zaj intenzitás: ξ = 0,000, 0,001, 0,002;
id®eltolási paraméter: ∆ = 5, 6...25; beágyazási dimenzió: de = 4, 5 és 6). A
paraméterteret els®sorban a vizsgálatkor rendelkezésemre álló számítástechnikai
kapacitás limitálta.

A rekonstruált frekvenciák és a Ljapunov-dimenzió kapcsolatának kiderítésé-
hez nagy számban van szükségünk szintetikus adatokra. Ezért a teszthez azt a
adatsort választottam, amely az adott paramétertérben a legtöbb sikeres leké-
pezést produkálta. Ennek paraméterei: a = 0,15; b = 0,3; c = 0,6; d = 3,8;
e = 0,25; f = 0,8; g = 0,2; h = 0,4; i = 6,0; j = 0,3. Az adatsor frekvenciaspekt-
rumában két csoport különböztethet® meg: egy nagyobb, 0,0035 és egy kisebb,
0,0128 (1/id®egység) frekvenciaértékek körül.

2.2. A rekonstruált frekvenciák és a
Ljapunov-dimenzió kapcsolata

A választott tesztadatsor Ljapunov-dimenziója 3,53±0,07. A csúcserd® helyze-
tét is egyetlen paraméterrel kellett jellemeznem, ehhez a csúcserd®re illesztett
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Gauss-görbe középértékét használtam. Ez a frekvenciaérték jól mutatja a csúcs-
erd® elmozdulását vagy torzulását az eredeti adatéhoz képest. A két csúcserd®t
jellemz® frekvencia így (34,69± 0,13) · 10−4 és (128,75± 0,08) · 10−4 értékre adó-
dott. A Ljapunov-dimenzió és a frekvenciák hibáit is különböz® kezd®értékekkel
generált adatsorok Monte�Carlo-szimulációjából határoztam meg.

2.2.1. A teszt eredménye
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2.1. ábra. Fels® panel: a rekonstrukcióhoz használt csatolt Rössler-oszcillátorokból
képzett tesztadat id®sorának egy szakasza. Második panel: ugyanazokkal a paraméte-
rekkel, de más kezd®értékkel generált adatsorszakasz. Alatta: két különböz® Ljapunov-
dimenziójú kaotikus szintetikus adatsor.

A csatolt Rössler-oszcillátorok tesztadatsorát az el®z®ekben megadott para-
métertérben rekonstruáltam. A tesztadatsor és két szintetikus adat id®sorát
a 2.1 ábrán láthatjuk. Összehasonlításképpen feltüntettem a csatolt Rössler-
oszcillátorok egy másik kezd®pontból indított adatsorát is. A 2.2 ábrán pedig
ezeknek az adatsoroknak a Fourier-spektrumát és Broomhead�King-projekcióit
mutatom be.

Az összes kaotikus leképezés szintetikus adatsorának meghatároztam a
Ljapunov-dimenzióját és a jellemz® frekvenciáit. Az értékpárokat a 2.3 ábra
mutatja. A tesztadatsorhoz tartozó pontot fekete háromszöggel jelöltem, a többi
pont a rekonstrukciókból kapott 123 szintetikus adathoz tartozik. A frekvenciák
hibája a használt szimbólum méretén belül esik. Látható, hogy a Ljapunov-
dimenziót kifejezetten nagy szórással sikerült csak rekonstruálni: 2,2�3,6 dimen-
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2.2. ábra. A 2.1 ábrának megfelel® adatok Fourier-spektrumai és Broomhead�King-
projekciói.
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2.3. ábra. A Ljapunov-dimenzió értékek a két csúcserd®t reprezentáló frekvenciák függ-
vényében. A fekete háromszög a tesztadat, a körök az 5-, a négyzetek a 6-dimenziós
térben végzett rekonstrukcióból származó szintetikus adatsorok értékei. A telített szim-
bólumok a tesztadathoz jobban hasonlító szintetikusokat jelzik.
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zióértékek között. Ezek jellemz®en kisebbek, mint a tesztadatsor törtdimenziója.
A Gauss-görbével de�niált frekvenciaértékek eltérései viszonylag kicsik, messze
az eredeti csúcserd® szélein belül maradnak. A két tengelyen lév® mennyiség
között azonban semmilyen kapcsolat nem látható. Sok szintetikus adatsor közel
a megfelel® frekvenciákkal jellemezhet®, ám Ljapunov-dimenziója jelent®sen eltér
az eredetiét®l. Az eredeti frekvenciáktól nagyon távol es® értékek esetén általában
a dimenzióértékek sem jók, de ez a távolság nehezen megfogható. A vizsgálatból
kiderült, hogy a kvantitatív paraméterek meghatározásához használható szinte-
tikus adatsorok kiválasztásához csupán a frekvenciaértékek nem használhatók.

A szubjektív összehasonlítás módszerét is vizsgáltam, a szimbólumok kitöl-
töttségével jeleztem az általam jobbnak ítélt szintetikus adatsorokat. Vizuá-
lisan hasonlítottam össze minden egyes szintetikus adatsor id®sorát, Fourier-
spektrumát és Broomhead�King-projekcióit az eredeti tesztadatsoréval. A
2.3 ábra szerint ezzel a módszerrel a rossz dimenzióértékeket, és a nagyon távoli
frekvenciákat is jelent®s mértékben ki lehet sz¶rni. A telített pontokból meghatá-
rozott Ljapunov-dimenzióra 3,03±0,30-at kaptam 5 dimenzióban és 3,11±0,31-et
6 dimenzióban. A 4-dimenziós rekonstrukcióból nagyon kevés sikeres leképezés
született, ezeket nem használtam fel. A hiba a különböz® szintetikus adatsorok-
hoz tartozó értékek átlagos eltérése. Ezeket a hibahatárokat �gyelembe véve is
jóval kisebbek a Ljapunov-dimenziók, mint az eredeti 3,53±0,07 érték.

Az eredményekb®l készült publikáció referált konferenciakiadványban jelent
meg (Plachy & Kolláth, 2010). A cikk megjelenése után azonban folytattam a
tesztadatsor vizsgálatát. Mindenekel®tt arra a kérdésre kerestem a választ, hogy
miért nem sikerült a tesztadatsor Ljapunov-dimenzióját pontosabban meghatá-
rozni. A tesztadatsor tanulmányozásával kiderítettem, hogy az iteráláskor az
id®adatot nem a megfelel® pontossággal határoztam meg. Ez az adatsort zajossá
tette, a zaj helyenként az amplitúdó ∼1%-át is elérte. A pontos id®adattal lét-
rehozott adatsorral újra elvégeztem a vizsgálatot. Az 5-dimenziós rekonstrukció
81 szintetikus adatsorából 3,46±0,25, a 6-dimenziós rekonstrukció 78 szintetikus
adatsorából pedig 3,54±0,12 értékeket határoztam meg a Ljapunov-dimenzióra.
Ezek nagyon jól egyeznek a várt értékkel. Az új rekonstrukció láthatóan kisebb
szórású frekvencia és Ljapunov-dimenzió értékpárjait a 2.4 ábra mutatja.

A megismételt vizsgálatból ugyanazt a következtetést lehet levonni, mint el-
s®re: a tesztadatsor Ljapunov-dimenziójától és a rekonstruált frekvenciáitól való
eltérés között nincs egyértelm¶ kapcsolat. A kevésbé precíz id®adat esete megmu-
tatta, hogy a rekonstrukció milyen érzékeny a pontosságra. A túlzott zaj viszont
nem lehetetlenítette el a rekonstrukciót, csak bizonytalanabbá tette a kvantitatív



28 FEJEZET 2. A DINAMIKAI VIZSGÁLATOK TESZTJEI

 2.4

 2.6

 2.8

 3

 3.2

 3.4

 3.6

 3.8

 0.0032  0.0034  0.0036  0.0038  0.004

Lj
ap

un
ov

−
di

m
en

zi
ó

Frekvencia

 2.4

 2.6

 2.8

 3

 3.2

 3.4

 3.6

 3.8

 0.0032  0.0034  0.0036  0.0038  0.004

Lj
ap

un
ov

−
di

m
en

zi
ó

Frekvencia

 2.4

 2.6

 2.8

 3

 3.2

 3.4

 3.6

 3.8

 0.0032  0.0034  0.0036  0.0038  0.004

Lj
ap

un
ov

−
di

m
en

zi
ó

Frekvencia

 2.4

 2.6

 2.8

 3

 3.2

 3.4

 3.6

 3.8

 0.0126  0.0128  0.013  0.0132  0.0134

Frekvencia

 2.4

 2.6

 2.8

 3

 3.2

 3.4

 3.6

 3.8

 0.0126  0.0128  0.013  0.0132  0.0134

Frekvencia

 2.4

 2.6

 2.8

 3

 3.2

 3.4

 3.6

 3.8

 0.0126  0.0128  0.013  0.0132  0.0134

Frekvencia

2.4. ábra. A megismételt rekonstrukció eredménye: Ljapunov-dimenzió értékek a két
csúcserd®t reprezentáló frekvenciák függvényében.

paraméterek meghatározását.
Fontos következménye a vizsgálatoknak, hogy a globális fázistér-rekonstruk-

ciókban létrejöhetnek olyan szintetikus adatsorok, amelyek hasonló dinamikai jel-
lemz®kkel rendelkeznek, ám periodicitásuk kissé eltér az eredetit®l. A frekven-
ciák elhangolódását nem a módszer fogyatékosságaként kell értelmeznünk, hanem
olyan lehet®ségként, amellyel feltérképezhetjük egy rendszer dinamikai környeze-
tében lév® lehetséges rezonanciákat. Kaotikus állapotok rezonanciák közelében
alakulnak ki, s a rekonstrukció lehet®vé teszi, hogy a leképezések a rezonanciá-
kat megközelítsék. Ezt az új alkalmazást az 4. fejezetben leírt vizsgálataimban
használom.

2.3. A hosszú id®skálájú változások kiküszöbölése
Az észlelt fénygörbék gyakran terheltek olyan változással, amely nem a csillag
pulzációjából ered. Ezek lehetnek instrumentális eredet¶ek, az adatkezelés során
bevitt hamis jelek, vagy a fényességváltozásban valóban jelen lév®, de a pulzációtól
független e�ektusok.

A mesterséges e�ektusoknak számos forrása lehet, például légköri változások,
a di�erenciális fotometria során használt összehasonlító csillag színi eltérése, a
távcsöves követés problémája, érzékenységbeli különbségek a CCD-n, vagy adat-
illesztési hiba. Utóbbiak nemcsak a földi, hanem az ¶rbeli észlelések során is
felléphetnek.
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Sok félszabályos változó esetében észleltek hosszú, másodlagos változásokat
(Woods, Oliver & Kawaler, 2004). Ezek eredete magyarázható forgással (Kiss és
mtsai., 2000), kromoszferikus aktivitással (Woods, Oliver & Kawaler, 2004), óriás
konvektív cellák átfordulásával (Stothers, 2010), vagy kett®sséggel (Derekas és
mtsai., 2006). Hasonló jelet okozhatnak a csillag körüli gáz vagy por jelenlétéb®l
és mozgásából ered® fényességváltozások (Van Winckel és mtsai., 1998), vagy akár
a bels® szerkezetet érint® fejl®dési e�ektusok is.

Ezek a pulzációhoz nem kapcsolódó e�ektusok hosszú id®skálájú, nagy ampli-
túdójú változásnak, vagy trendnek t¶nhetnek a fénygörbében, amelyek a globális
fázistér-rekonstrukcióra zavaró hatással vannak: a vizsgálandó adatot bonyolítva,
a szükséges beágyazási dimenziót akár a detektálási limit fölé is emelhetik.

A hosszú id®skálájú változások többféle módon is leválaszthatók. Vizsgálata-
imban összehasonlítok egy klasszikusnak számító módszert, a Fourier-sz¶rést és az
újabban irreguláris adatok analízisében használt EMD-módszert (Empirical Mode
Decomposition). Ez utóbbi a Hilbert�Huang-transzformáció szerves része (Huang
és mtsai., 1998), amelyben egy adatsor véges számú úgynevezett bels® módus-
függvényekre bontható, s ezek energiatartalma id®ben vizsgálható. A magára az
adatsorra optimalizált módszer a változások lokális id®skáláját használja a bels®
módusfüggvények el®állításához. Az eljárást tapasztalati úton fejlesztették ki. A
Fourier-sz¶rés nem az adatsort, hanem annak Fourier-transzformáltját használja:
a megadott frekvenciatartománybeli összes változást kisz¶ri. Elvi problémát je-
lenthet, hogy a kaotikus adatsorok Fourier-transzformáltja a teljes spektrumon
tartalmazhat csúcsokat, a sz¶rt frekvenciatartományban is.

2.3.1. EMD-módszer

Az EMD-módszer egyszer¶ lépésekb®l áll. El®ször megkeressük az x(t) adatsor
lokális maximumait, és köbös spline-simítással összekötjük, ez lesz a fels® burkoló.
Ugyanezt megismételjük a lokális minimumokkal, és megkapjuk az alsó burkolót.
A két burkoló átlaggörbéjét nevezzük m1-nek, és kivonjuk az eredeti adatsorból:
x(t)−m1 = h1 (2.5 ábra).

Az így kapott görbéb®l a következ® lépésben kivonjuk saját burkolóinak átlag-
görbéjét: h1 − m11 = h11. A lépéseket egészen addig ismételjük, amíg
h1(k−1) − m1k = h1k ki nem elégíti a bels® módusfüggvény de�nícióját. A de-
�níció a következ®: a görbe extrémumainak száma és az x = 0 egyenessel való
metszéspontjainak száma egyenl®, vagy legfeljebb egyben különbözik, valamint
burkolói átlaggörbéjének minden pontja nulla. Így h1k lesz az els® bels® módus-
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2.5. ábra. Az EMD-módszer szemléltetése. (http://www.mql5.com/en/articles/439)
Kék vonal: x(t) adatsor. Zöld vonal: burkológörbék. Szaggatott vonal: m1 átlaggörbe.

függvény: IMF 1 (Intrinsic Mode Function).
A következ® lépésben kivonjuk az els® bels® módusfüggvényt az eredeti adat-

sorból: x(t)−IMF 1 = r1. Majd r1 görbén megismételjük az összes eddigi lé-
pést: r(n−1)−IMF n = rn. A kapott bels® módusfüggvények az eredeti adatsornak
amplitúdó- és fázismodulált komponensei, amelyek karakterisztikus id®skálája a
lépések során egyre hosszabb lesz. Az eljárás végén rn monotonná válik.

Ellen®rzésképpen az összes bels® módusfüggvényt összeadhatjuk, az összegnek
ki kell adnia az eredeti adatsort: x(t) =

∑n
j=1IMF j +rn. Kihasználva azt a tulaj-

donságot, hogy az egyre nagyobb számú módusfüggvények egyre hosszabb id®ská-
lájú irreguláris változást írnak le, létrehozhatunk olyan adatsorokat, amelyekhez
csupán az els® néhány bels® módusfüggvényt használjuk. A hosszú id®skálájú
változásokat így kiküszöbölhetjük.

2.3.2. A hosszú id®skálájú változás tesztadatsorai
A rekonstruált frekvencia és a Ljapunov-dimenzió pontossága közötti kapcsolat
vizsgálatában a csatolt Rössler-oszcillátorokkal képzett tesztadatsor kit¶n®nek
bizonyult, így ennél a vizsgálatnál is ezt használtam. A hosszú id®skálájú válto-
zást magából a tesztadatsorból konstruáltam: annak egy kiválasztott szakaszát
nyújtottam meg id®ben, amplitúdóját pedig változatlanul hagytam. Ezzel bizto-
sítottam, hogy a hosszú id®skálájú változás irreguláris (kaotikus) legyen, ampli-
túdója pedig a tesztadatsoréval összemérhet®. A két görbe összeadásával kapott
Teszt A id®sorát a 2.6 ábrán, az összehasonlításhoz használt Fourier-spektrumát
és Broomhead�King-projekcióit pedig a 2.7 ábrán láthatjuk.
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2.6. ábra. A Teszt A adatsor el®állítása: a csatolt Rössler-oszcillátorok id®sorának és
annak megnyújtott adatszakaszának összege.
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2.7. ábra. A Teszt A adatsor Fourier-spektruma és Broomhead�King-projekciói.

A zavaró e�ektus eltüntetésére el®ször az EMD-módszert alkalmaztam: az
els® öt bels® módusfüggvényb®l konstruáltam meg a Teszt B adatsort. A többi
bels® módusfüggvény összeadásával kapott reziduálgörbe egészen jól visszaadja az
eredetileg hozzáadott hosszú id®skálájú változást. Azonban a csillagok esetében
a hosszú id®skálájú változás görbéjének pontos alakját nem ismerhetjük. Kíván-
csi voltam egy olyan forgatókönyvre is, amelyben a szükséges módusfüggvények
számát alábecsüljük, másképpen fogalmazva a szükségesnél rövidebb id®skálájú
változásokat is kiveszünk. Így létrehoztam a Teszt C adatsort, csupán az els®
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2.8. ábra. Az els® öt módusfüggvény és ezek különböz® kombinációjának levonása után
kapott görbék.
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három bels® módusfüggvény összeadásával. A bels® módusfüggvények és a re-
ziduálgörbék a 2.8 ábrán láthatók. A negyedik tesztadatsornál Fourier-sz¶rést
alkalmaztam: Teszt D.

Érdekes szemléltetése a hosszú id®skálájú változás eltüntetése hatékonyságá-
nak, ha a Fourier-spektrum érintett tartományát kirajzoljuk. A 2.9 ábrán látható,
hogy mindkét EMD-módszerrel gyártott görbe esetén, és minimálisan a Fourier-
sz¶réssel is, több változástól fosztottuk meg a kaotikus görbét, mint kellett volna.
Ez egy teljesen valószer¶ esetet ábrázol, hiszen a valóságban el®re nem tudhatjuk,
hogy mekkora sz¶rést kell alkalmaznunk.
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 0  1  2  3

Teszt D: Fourier

Frekvencia (10-3)

 0

 0.2

 0.4

 0.6

A
m

pl
itú

dó

Változás

 0

 0.2

 0.4

 0.6

A
m

pl
itú

dó

Reziduál

 0

 0.2

 0.4

 0.6

A
m

pl
itú

dó

Reziduál

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0  1  2  3

A
m

pl
itú

dó

Reziduál

Frekvencia (10-3)

2.9. ábra. Bal oldal: a hozzáadott hosszú id®skálájú változás Fourier-spektruma és
az eltávolítási kísérletek után maradt változás. Jobb oldal: az eredeti csatolt Rössler-
oszcillátorok adatsorának és a hosszú id®skálájú változástól különböz®képpen megfosz-
tott tesztadatok Fourier-spektruma az érintett frekvenciatartományban.
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2.3.3. A rekonstrukciók eredménye
A négy tesztadatsort az el®z® tesztvizsgálathoz is használt paramétertérben re-
konstruáltam. Az eredményeket a 2.1 táblázat foglalja össze.

2.1. táblázat. A tesztadatok rekonstrukcióinak eredménye.

Adatsor de Kaotikusok Hasonlítók (aránya) dL

Teszt A 5D 61 10 (16%) 2,92±0,24
6D 91 28 (30%) 3,20±0,17

Teszt B (IMF1�IMF5) 5D 90 63 (70%) 3,06±0,19
6D 63 44 (70%) 3,23±0,10

Teszt C (IMF1�IMF3) 5D 99 64 (65%) 3,05±0,17
6D 90 68 (76%) 3,15±0,18

Teszt D (Fourier-sz¶rés) 5D 82 55 (67%) 3,01±0,25
6D 59 46 (84%) 3,11±0,19

A rekonstrukciók megbízhatóságát jelzi a létrejöv® sikeres kaotikus leképe-
zések száma és az ezekb®l kiválasztott, az eredeti adathoz hasonló szintetikus
adatsorok aránya. Látható, hogy a zavaró e�ektusokkal terhelt Teszt A adat-
sor rekonstrukciója a legbizonytalanabb, azonban várakozásaimmal ellentétben
nem lehetetlen. Az adatsorra rárakott hosszú id®skálájú változás az 5-dimenziós
rekonstrukcióban a szintetikus adatsorok 40%-ánál, a 6-dimenziósban pedig 82%-
ánál jelenik meg valamilyen formában. A legtöbb ilyen változás egyáltalán nem
hasonlít az eredetire, hanem inkább két �xpont körüli oszcillációt idéz, amely sza-
bálytalanul ugrál egyikr®l a másikra. Egy tipikus példát mutat erre a 2.10 ábra.
Létrejöttek azonban olyan leképezések is, amelyek az eredeti hosszú id®skálájú
változás jellegét megközelítik, de jellemz®en rövidebb id®skálán (2.11 ábra). A
hosszú id®skálájú változás tehát az összehasonlítást megnehezítve, az elfogadható
szintetikus adatsorok kiválasztásában is zavaró hatással volt.

A szintetikus adatsorok Ljapunov-dimenziói nem érik el az eredeti 3, 53±0, 07

értéket, de a 6-dimenziós rekonstrukciókból kapottak jellemz®en közelebb állnak
hozzá. A Ljapunov-dimenzió pontosabb meghatározásában a hosszú id®skálájú
változás eltüntetése lényegesen nem segített. A kaotikus leképezések számában
sem történt drasztikus változás. Azonban a hosszú id®skálájú változás eltünte-
tése után a szintetikus adatsorok eredeti adatsorral való hasonlóságának aránya
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2.10. ábra. Egy elfogadhatatlan kaotikus leképezés szintetikus adatsora, Fourier-
spektruma és Broomhead�King-projekciói a Teszt A rekonstrukciójából.
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2.11. ábra. Egy elfogadott kaotikus leképezés szintetikus adatsora, Fourier-spektruma
és Broomhead�King-projekciói a Teszt A rekonstrukciójából.

jelent®sen javult. A rekonstrukció robusztussága tehát növelhet® vele. Ez igaz
az EMD-módszer mindkét alkalmazására és a Fourier-sz¶rés esetére is. A hosszú
id®skálájú változás jelenléte, vagy eltávolításának kísérlete hasonlóan alacsonyabb
Ljapunov-dimenziójú szintetikus adatsorokat produkált, mint amiket a 2.2 feje-
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zetben leírt pontatlan id®adattal létrehozott adatsornál kaptunk.
Konklúzióként lesz¶rhetjük, hogy a hosszú id®skálájú változások valóban meg-

nehezítik a nemlineáris dinamikai vizsgálatot, de az eredményesség nem lehetet-
len. A változások eltüntetése akár háromszor több, az eredetihez hasonló szinteti-
kus jelet is eredményezhet. Ezért a hosszú id®skálájú változás eltüntetés minden-
képpen javasolt, amennyiben nem a dinamikai rendszerhez kapcsolódó eredetet
gyanítunk mögötte. Különösen fontos lehet ez olyan esetekben, amikor a rekonst-
rukció csak kevés kaotikus leképezést tud létrehozni. Az EMD-módszer a hosszú
id®skálájú változások kiküszöbölésében ugyanolyan hatékonynak bizonyult, mint
a Fourier-sz¶rés módszere, függetlenül attól, hogy hány bels® módusfüggvényt
használtam.

A vizsgálat eredményéb®l publikáció született, amely referált folyóiratban je-
lent meg (Plachy & Kolláth, 2013).



3. fejezet

Alacsony dimenziójú káosz
RR Lyrae modellekben

A káosz megjelenését az RR Lyrae csillagok kapcsán a Florida�Budapest-kóddal
sikerült modellezni. A modellek létrehozásában én magam nem vettem részt, vizs-
gálataim a kóddal létrehozott kaotikus modellekre irányultak. Az eredményeket
referált folyóiratban publikáltuk (Plachy, Kolláth & Molnár, 2013).

3.1. A modellek

A Florida�Budapest-kód egydimenziós, nemlineáris, nemadiabatikus hidrodina-
mikai kód, amely turbulens konvekciót is tartalmazó csillagmodellek létrehozására
képes (Kolláth & Buchler, 2001).

A klasszikus pulzátorokban a csillag magja nem vesz részt a rezgésekben, csak
a küls® burkot kell modellezni. A forgás és a mágneses tér hatását elhanyagolják.
A modelleket tömegük, luminozitásuk, e�ektív h®mérsékletük és kémiai össze-
tételük mellett a konvekciót leíró paraméterek határozzák meg. Els® lépésben
statikus modellt hoznak létre, amelynek lineáris stabilitásvizsgálata megadja a
pulzációs periódusokat és növekedési rátáikat. A kezdeti statikus modellt a line-
áris stabilitásvizsgálatból kapott sebesség-sajátvektorokkal perturbálják. Stabil
oszcillációt a nemlineáris egyenletrendszer integrálásával kapnak. A stabil határ-
ciklus elérése a relaxációs eljárás segítségével meggyorsítható (Stellingwerf, 1974).
A turbulens konvekció háromdimenziós folyamat, amely a keveredésihossz-elmélet
segítségével épül be a kódba (Kuhfuÿ, 1986), és amelynek leírására hét független
és változtatható paraméter szolgál.

37
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3.1.1. Modellválasztás
A Florida�Budapest-kóddal létrehozott RR Lyrae modellek között kutatótársaim
néhány különlegeset találtak. Ezeket a kaotikusnak t¶n® modelleket érdemes-
nek tartottuk a dinamikai vizsgálatokra. Négy ilyen modell globális fázistér-
rekonstrukcióját végeztem el. Id®közben a modellcsalád kiterjesztett paraméter-
terében egy nagy kaotikus tartományt sikerült azonosítani. A káosz létrejöttében,
az alapmódus és a kilencedik felhang közti 9:2-es rezonancia okozta periódusket-
t®z®dés mellett az els® felhangnak is komoly szerepe van (Kolláth, Molnár &
Szabó, 2011). Ezek a módusok az RR Lyr csillag fénygörbéjéb®l is kimutathatók
(Molnár és mtsai., 2012b).

A négy vizsgált modell közül az els® három (A, B és C modellek) közeli
paraméterek eredménye. Ezek voltak az els®ként talált különös modellek. Csu-
pán e�ektív h®mérsékletükben és luminozitásukban különböznek. A negyedik
(D) modell már a kiterjesztett paramétertér vizsgálatából származik. Ennek a
modellnek nagyobb a tömege, ami a fejl®dési modelleknek jobban megfelel (Pietr-
inferni és mtsai., 2004). A négy modell paramétereit a 3.1 táblázatban foglaltam
össze.

3.1. táblázat. Modellparaméterek: e�ektív h®mérséklet, tömeg, luminozitás, fémesség.

Modell Teff M L Z
A 6500 K 0,57 M¯ 40 L¯ 10−4

B 6360 K 0,57 M¯ 39 L¯ 10−4

C 6360 K 0,57 M¯ 40 L¯ 10−4

D 6361 K 0,74 M¯ 57 L¯ 10−4

A negyedik modell egy olyan, nagyon keskeny paramétertartomány közelében
jött létre, amelyben egy magas rend¶ rezonancia jelent meg. Korábban ala-
csony rend¶ rezonanciákat már találtak (Kovács & Buchler, 1993), itt azonban
az alapmódus és az els® felhang 20:27-es rezonanciába fogódott be, ez 0,7407
periódusaránynak felel meg. A rezonáns modellek stabilak, de 1 K h®mérsék-
letváltoztatással már átbillennek kaotikus hárommódusú állapotba. A konvektív
paraméterek kis változtatásai szintén képesek kaotikus állapotba lökni ezeket.

A 3.1 ábra egy ilyen modell id®fejl®dését mutatja be. A nagyon gyengén
perióduskett®z®dött hárommódusú állapot a kezdeti tranziensben, ami az ábrán
∼250 napig látszik, stabil maradt. Majd az alapmódus amplitúdója emelkedni
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kezdett, az els® felhangé pedig csökkenni. Az átmenet maga is ∼100 nap hosszú,
ezalatt a perióduskett®z®désnek megfelel® másfeles frekvencia is megn®tt.
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3.1. ábra. A káosz id®beli kifejl®dése a 20:27-es rezonanciából. Fels® panel: a sugárvál-
tozás maximumai. Alatta: az alapmódus (A0(t)), az els® felhang (A1(t)) és a szubhar-
monikus (A1,5(t)) amplitúdója. Az amplitúdók id®beli változásának meghatározása az
analitikus függvény módszerrel történt (Gábor, 1946). A módszerr®l részletesen a 4.3
fejezetben írok.

A nemlineáris dinamikai vizsgálatokhoz el®ször a sugárváltozás paraméterét
használtam. A globális fázistér-rekonstrukció elvben bármely �zikai változón vég-
rehajtható (Ott, 1993), a korábbi tapasztalatok azonban nem vezettek sikerre a
luminozitás és radiális sebesség szinuszos jelt®l nagyon eltér®, hegyes ciklusokat
tartalmazó görbéi esetében (Buchler & Kolláth, 2001).

A vizsgált modellek sugárváltozás-görbéinek egy-egy szakaszát láthatjuk a
3.2 ábrán. A kis és nagy amplitúdójú ciklusok váltakozása helyett, amely a peri-
óduskétszerez®dés esetében tapasztalható, szabálytalannak t¶n® változást látunk.
Ez a változás a maximumokban er®sebben jelenik meg, mint a minimumokban.

A maximumértékekb®l készített visszatérési térképek mutatják a kaotikus vi-
selkedésre jellemz® fraktálmintát. A káosz a modellekben perióduskétszerez®dés
útján alakult ki, ezért olyan visszatérési térképeket készítettem, amelyek nem az
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egymás utáni maximumpontok viszonyát, hanem a két ciklussal távolabb lév®két
ábrázolja (3.3 ábra). A páros és páratlan pontokat különböz® színnel jelöltem,
így a perióduskett®z®dött struktúra jól kivehet®. A D modell esetében a színek
határozott elkülönülése nem látható. Ez a kaotikus állapot egy olyan rezonáns
hárommódusú modellb®l fejl®dött, amelyben a perióduskett®z®dés csak gyengén
van jelen.
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3.2. ábra. A vizsgált kaotikus RR Lyrae modellek sugárváltozása.

Összehasonlításképpen a 3.3 ábra alsó sorában néhány többperiódusú mo-
dell visszatérési térképét mutatom be. Az els®n egy egyszer¶ perióduskett®z®dés
látszik, a maximumok két érték között ugrálnak, ez két pontnak felel meg a
visszatérési térképen. Ebben az esetben az els® és a kilencedik felhang 9:2-es re-
zonanciáját látjuk (periódusarányokban kifejezve 2:9-es rezonancia). A második
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panelen egy nemrezonáns hárommódusú állapot látszik. Itt az alapmódus és az
els® felhang periódusának aránya irracionális. A rendszer, miközben egyik hu-
rokról a másikra ugrál, a fázisviszonyoknak megfelel®en körbejár a hurkon. Ha a
hárommódusú állapot rezonáns (a periódusarányok racionálisak), akkor néhány
pulzációs ciklus után a rendszer ugyanabba az állapotba kerül vissza. Az ábra
harmadik panelja a 14:19-es rezonanciát mutatja, az alapmódus 14 ciklus után
kerül az eredeti állapotba, ezalatt az els® felhang 19 ciklust tesz meg. Az utolsó
panel egy 20:27-es rezonanciát ábrázol, olyan kismérték¶ perióduskett®z®déssel,
hogy a két, tíz-tíz pontból álló hurok alig különül el.
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3.3. ábra. Fels® sor: a vizsgált kaotikus modellek visszatérési térképei (A, B, C és D
modellek). Alsó sor: periodikus modellek. Perióduskétszerez®dött (E), nem rezonáns
hárommódusú állapot (F), rezonáns hárommódusú állapot (G) rezonáns hárommódusú
állapot gyenge perióduskett®z®déssel (H).

A rezonanciához persze nemcsak a periódusarányok racionális volta szükséges,
hanem a módusok csatolódása is. Ez az RR Lyrae modellek esetén azonban
teljesül.

A 2 + ε Ljapunov-dimenziójú rendszerek esetén (ahol ε egy kicsi szám), a
visszatérési térképek sokszor parabola vagy sátortet® alakzatot mutatnak. A ka-
otikus RR Lyrae modelleknél azonban sokkal összetettebb struktúrát látunk. A
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C modellnél például 14 kis parabolát különböztethetünk meg, az A és B mo-
delleknél pedig a 14:19 rezonancia torzulásait véljük felfedezni. A D modellt a
3.3 ábrán az alatta lév® periodikus modellt®l csupán 1 K h®mérsékletkülönbség
választja el, de a rezonancia nyomai már nem láthatók.

A visszatérési térképek a tranziens káosz kizárásában is segítettek. Az ilyen
rendszerek kezdetben közel kerülnek egy kaotikus trajektóriához, de végül sza-
bályos mozgásban állapodnak meg. A négy modellnél a visszatérési térképek
szerkezete 100 000 ciklus hosszan sem változott, a kaotikus állapot fennmaradt.
Magához a rekonstrukcióhoz rövidebb, ∼500 ciklusnyi adatsorokat használtam.

3.2. A sugárváltozás rekonstrukciója
A globális fázistér-rekonstrukciót a metódus kínálta összes beágyazási dimenzió-
ban elvégeztem (de = 4, 5 és 6). Az id®eltolás paraméterét a mintavételezéshez
illesztettem, ∆ = 4− 30. A hozzáadott zaj intenzitását ξ = 0− 0,0001, a simítási
paramétert pedig σ = 0 − 0,01 között változtattam. Ebben a paramétertérben
több száz kaotikus leképezést találtam. A különböz® beágyazási dimenziókkal ka-
pott leképezéseket együtt kezeltem. Az eredeti modellekhez legjobban hasonlító
szintetikus adatsorokból kapott eredményeket a 3.2 táblázatban foglaltam össze.

3.2. táblázat. A rekonstrukciókból kapott átlagos Ljapunov-dimenzió értékek.

Modell Ljapunov-dimenzió Kaotikus leképezések Hasonlítók (aránya)
A 2,24±0,23 493 452 (∼92%)
B 2,25±0,23 183 147 (∼80%)
C 2,17±0,23 386 358 (∼93%)
D 2,21±0,18 185 173 (∼94%)

Az értékek 2 + ε-nál valóban nagyobbak, mint ahogy ezt a visszatérési tér-
képek struktúrájából sejtettük. Az átlagos eltéréseket tüntettem fel hibának. A
Ljapunov-dimenzió bizonytalanságát egy másik módon is ellen®riztem, a 100 000
ciklus hosszan iterált modellt ∼500 ciklusnyi egyenl® szakaszokra bontottam, és
ezeket egy véletlenszer¶en választott paraméterkombinációval mind rekonstruál-
tam. Az így kapott szintetikus adatsorok Ljapunov-dimenzióinak bizonytalansá-
gai is a 3.2 táblázatbeli átlagos eltérés nagyságrendjében voltak.

A 3.4 ábrán láthatjuk a modellek Broomhead�King-projekcióit és egy-egy
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3.4. ábra. A modellek és rekonstrukcióikból származó egy-egy kaotikus szintetikus
adatsor Broomhead�King-projekciói.
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tipikus szintetikus adatsort. A szintetikus adatsorok igen nagy hasonlóságot mu-
tatnak modelljeikkel, ezek a rekonstrukciók rendkívül jól sikerültek.

A kaotikus leképezések mellett a rekonstrukciók a bifurkációs kaszkádot is
képesek voltak megjeleníteni: egyperiódusú, perióduskett®z®dött, négyperiódusú
és nyolcperiódusú jeleket is produkált. Ezek a jelek többnyire egy ∼50-100 ciklus
hosszú kaotikus tranziens állapot után stabilizálódtak.

Megvizsgáltam azt is, hogy a kaotikus és periodikus leképezések mutatnak-e
határozott elkülönülést. Ehhez az |F1 − F2| =

√
1
n

∑n
i=1(F1(xi)− F2(xi))2 tá-

volságde�nícióra volt szükségem, ahol F1 és F2 a leképezések, n a szintetikus
jel adatpontjainak száma, xi pedig az i -edik adatpont. Néhány véletlenszer¶en
választott leképezésre meghatároztam ezt a távolságértéket. Ezek megmutatták,
hogy a kaotikus és a periodikus leképezések nincsenek távolabb egymástól, mint
két periodikus vagy két kaotikus leképezés. Ez a vizsgálat arra enged következ-
tetni, hogy ezek dinamikailag nagyon hasonló leképezések, egy kis perturbáció a
paraméterekben könnyedén átbillenti a rendszert az egyik állapotból a másikba.

3.3. Rezonanciák
A kaotikus RR Lyrae modellek sugárváltozásának rekonstrukciója más érdekes-
ségeket is tartogatott. Rengeteg olyan kaotikus szintetikus jel keletkezett, ame-
lyekben valamilyen rezonanciához közeli állapotot lehet látni. A rezonancia a
perióduskett®z®dött alapmódus és az els® felhang között keletkezett. Ezeket leg-
könnyebben a visszatérési térképeken lehet felismerni, amelyeken elkülönül® pont-
halmazok formájában jelentkeznek. A vizsgálathoz az összes szintetikus adatsor
visszatérési térképét elkészítettem, néhány példát a 3.5 ábrán mutatok be.

A legtöbb szintetikus adatsor mutatta a perióduskett®z®dött struktúrát. A
3.6 ábrán két olyan szintetikus adatsor visszatérési térképét ábrázolom, ame-
lyek nagyon emlékeztetnek az eredeti adatsorok visszatérési térképeire. Egy na-
gyon apró különbség az id®sorban egyébként a visszatérési térképen mer®ben más
alakzatként jelenhet meg. Az A modell rekonstrukciójából származik a 3.6 ábra
bal oldali térképe, a jobb oldali, 14:19-es rezonanciához közeli állapotot pedig a
C modell rekonstrukciójából kaptam. A visszatérési térképeken megjelen® ha-
sonlóság is a rekonstrukciók sikerességét bizonyítja.

A rekonstrukciók során a leggyakoribb a 6:8-as és a 8:11-es rezonanciaközel-
ség volt. (A páros számok arra utalnak, hogy az alapmódus perióduskett®z®dött,
ezért használjuk a 6:8 kifejezést a 3:4 helyett). Ez a két rezonancia egyébként az
els® felhang és az alapmódus RR Lyrae csillagokban észlelt periódusarányának
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3.5. ábra. Példák szintetikus visszatérési térképekre a C modell rekonstrukciójából.
A fels® sorban látható rezonanciaközeli állapotokra utaló csoportosulások könnyedén
megkülönböztethet®k az alsó sorbeli ábrák szerkezetét®l.
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3.6. ábra. A visszatérési térképeken legnagyobb hasonlóságot mutató modellek: az A
modell rekonstrukciójából (bal) és a 14:19-es rezonanciához közeli állapot a C modell
rekonstrukciójából (jobb).

∼0,725�0,75 tartományába esik (Soszy«ski és mtsai., 2011). Az esetek körülbe-
lül felében a perióduskett®z®dést nem kaptam vissza. A leggyakoribb a három
vagy öt periódushoz közeli viselkedés volt. Ez a páratlan számú rezonanciák le-
het®ségét hordozza magában, bár ilyet még sem az RR Lyrae csillagokban, sem
a modellekben nem találtak. A visszatérési térképeken kétszer három, illetve a
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kétszer öt csomóba való csoportosulás is gyakori. Ezek a periódusarányok észlelt
tartományából már kiszoruló 10:13-as, vagy 10:14-es rezonanciákra utalhatnak.

A 6:8-as rezonanciaközelség megtalálása a rekonstrukció során különösen fon-
tos, mivel a hatos periodicitás megközelítése magának az RR Lyrae csillagnak a
Kepler -adataiból is kimutatható (Molnár és mtsai., 2012b). A hat periódus meg-
közelítése a csillag fénygörbéjében egy rövid id®re jelent meg, a Blazskó-moduláció
egyik maximumában. A nemlineáris dinamikai rendszerek bifurkációs diagram-
ján a kaotikus tartományban gyakran megjelenik a 6:8-as rezonancia periodikus
ablaka. A paraméterek változásával a kaotikus viselkedés jellemz®en páratlan
periódusú viselkedéssé változik, ami újra bifurkál (ld. 1.5 ábra).
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3.7. ábra. Kaotikus szintetikus adatsorok a 6:8-as rezonancia közelében.
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A 6:8-as rezonanciát a hidrodinamikai modellekben még nem sikerült megta-
lálni. A globális fázistér-rekonstrukció a hidrodinamikai modelleknek egy olyan
kiterjesztéseként szolgált, amelyb®l ugyan a csillagszerkezet paramétereit ponto-
sítani nem tudjuk, de a dinamikai környezet feltérképezhet®. A fázistér feltérké-
pezésével kideríthetjük, hogy milyen rezonanciák megközelítése valószín¶ az adott
csillag vagy csillagmodell esetén. Ezzel a rekonstrukciós módszer egy újabb alkal-
mazását találtam. Ez az új hasznosíthatóság teljes egészében annak köszönhet®,
hogy a módszer képes a frekvenciák elhangolására hasonló dinamikai tulajdonságú
adat létrehozásakor, ezt a 2.2 fejezetben leírt tesztek is alátámasztják.

A 3.7. ábrán három olyan szintetikus adatrészletet ábrázolok, amelyek a 6:8-
as rezonanciaközelséget mutatják. A fels®t és a középs®t az A modell, az alsót
pedig a C modell rekonstrukciójából kaptam. Az ábra a pulzációs maximumok
környezetét rajzolja ki, ahol minden hatodik maximumpontot kötöttem össze.

A ciklus csúcsok összekötésének módszerét, amelyet alkalmaztam, Molnár és
mtsai. (2012b) dolgozták ki, így sikerült az RR Lyrae csillagban is a hatos peri-
odicitásra utaló jeleket kimutatniuk. Minden második összeköt® vonalat azonos
színnel jelöltem. Az összeköt® vonalak néhány ciklus után átfordulnak.
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3.8. ábra. Példa a perióduskett®z®dött amplitúdók átfordulására egy RR Lyrae csillag
és egy RV Tauri csillag esetében. A V808 Cyg adatai a Kepler -¶rtávcs® méréseib®l, az
U Mon fénygörbe pedig az AAVSO adatbázisból származik.
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Hasonló átfordulás tapasztalható a perióduskett®z®dött RR Lyrae és az RV
Tauri csillagoknál is (3.8. ábra). Ezeknél a csillagoknál az átfordulások gyako-
risága szabálytalannak t¶nik (Plachy és mtsai., 2014b). A perióduskett®z®dött
BL Herculis modellekben is sikerült reprodukálni az átfordulásokat (Smolec &
Moskalik, 2012).

A 6:8-as rezonancia közelsége a Fourier-spektrumban is meg�gyelhet®. A
3.7 ábra legalsó szintetikus adatsorának Fourier-spektrumát a 3.9 ábrán láthatjuk.
Az alapmódus és harmonikusai között hatodoló frekvenciák jelentek meg, azon-
ban az irregularitás miatt több kis csúcsra szétválva. Az észlelési zajjal terhelt
adatsorokban, a csúcsok kis amplitúdója miatt, ezeknek a jeleknek a kimutatása
nehézkes, vagy akár lehetetlen. A maximumok összekötésének módszere pedig az
egymás utáni ciklusok maximumainak pontos adatait követeli meg. Az RR Ly-
rae csillagokban lehetségesen létrejöv® rezonanciajelenségek kimutatásához tehát
mindenképpen ¶rfotometriai adatokra kell támaszkodnunk.
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3.9. ábra. Egy 6:8-as rezonanciaközeli szintetikus adatsor Fourier-spektruma.

A rekonstrukciók rezonanciaközeli állapotait megvizsgálva kijelenthet®, hogy
az A, B, és C modellek 14:19-es rezonanciához való közelsége a szintetikus ada-
tokban egyáltalán nem dominál, csupán néhány esetben jelenik meg. Ugyan több
szintetikus adatsor megközelítette a hétperiódusú állapotot, azonban periódus-
kett®z®dés nélkül. Több magas rend¶ rezonanciaközelség is tapasztalható volt
13, 18 vagy 26 periódussal. A D modell 20:27-es rezonanciaközelségét azonban
nem sikerült rekonstruálni.

A vizsgálatból kiderült, hogy a modellek annyira hasonlók dinamikailag, hogy
az egyik modell vizsgálata során a másik modell jellegzetességeit is sikerült re-
konstruálni.
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3.4. A luminozitás rekonstrukciója
A luminozitás összetett mennyiség, függ a sugártól, a h®mérséklett®l, és a mo-
dellbeli fotoszféra felépítését®l is. A luminozitásváltozás �nomstruktúrájának re-
konstrukciója nagy kihívás, ez a mennyiség kevéssé t¶nik alkalmasnak a dinami-
kai analízishez. Azonban, mivel ez a csillagokból közvetlenül mérhet® mennyiség,
mindenképpen érdemes kideríteni, hogy mire számíthatunk, ha a vizsgálatot a
luminozitásváltozáson próbáljuk elvégezni.

Megpróbáltam tehát mind a négy RR Lyrae modell luminozitásváltozását
rekonstruálni. Ugyanazt a paraméterteret használtam, mint a sugárváltozás re-
konstrukciójának esetében. A legszembet¶n®bb különbség a kapott kaotikus le-
képezések számában mutatkozott, mivel egy nagyságrenddel kevesebb megoldás
született. A Ljapunov-dimenziókra kapott értékeket a 3.3 táblázatban láthatjuk.

3.3. táblázat. A luminozitásváltozás rekonstrukcióiból kapott eredmény.

Modell Ljapunov-dimenzió Kaotikus leképezések Hasonlítók (aránya)
A 2,16±0,12 48 44 (∼92%)
B 2,05±0,02 25 19 (∼76%)
C 2,15±0,13 82 47 (∼52%)
D 2,12±0,06 24 21 (∼88%)

A kisebb minta ellenére ezek a számok hibahatáron belül megegyeznek a su-
gárváltozásból kapottakkal. A luminozitásváltozásból a kaotikus dinamika kimu-
tatása, és számszer¶ tulajdonságainak meghatározása nem lehetetlen, csak nehe-
zebb. A kevesebb kapott leképezés miatt pedig kevésbé megbízható az eredmény.
A 3.10 ábrán az A modell luminozitásváltozását és egy szintetikus adatsorát ha-
sonlítom össze. Az id®soron kevésbé, de a Fourier-spektrumon és a Broomhead�
King-projekción jól látszik, hogy a �nomszerkezet nem tudott létrejönni. Ett®l
eltekintve a hasonlóság meglep®en nagy.

A modellek utolsó vizsgálatával az volt célom, hogy kiderítsem, segíthet-e a
rekonstrukció sikerességén a luminozitás egyszer¶bb alakra való transzformálása.
Kiszámoltam a modellek luminozitásának integráljait, amelyeket a már jól be-
vált paramétertérben rekonstruáltam (3.11 ábra). Az eredményt a 3.4 táblázat
mutatja. Az A és a D modell esetében sikerült a leképezések számát jelent®sen
megnövelni. A transzformáció ezek szerint hasznos lehet a nemlineáris dinamikai
analízisben.
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3.10. ábra. Az A modell luminozitásváltozása és egy szintetikus adatsora.

3.4. táblázat. A luminozitásváltozás integráljának rekonstrukciói.

Modell Ljapunov-dimenzió Kaotikus leképezések Hasonlítók (aránya)
A 2,20±0,21 428 257 (∼60%)
B 2,18±0,07 54 38 (∼70%)
C 2,15±0,12 34 31 (∼91%)
D 2,16±0,16 75 72 (∼96%)

A luminozitásból kapott eredmények kellemes meglepetést okoztak, mivel a
rekonstrukcióktól teljes sikertelenséget vártam. A vizsgálat megmutatta, hogy
van értelme a jó min®ség¶, folyamatos RR Lyrae fénygörbék dinamikai vizsgála-
tának, ami egy jöv®beli kutatási téma lehet. Az észlelésekb®l jelenleg úgy t¶nik,
hogy az irregularitások a Blazskó-modulált csillagokhoz köt®dnek. A moduláció
jelenléte várhatóan megnehezítheti, vagy akár ellehetetlenítheti a vizsgálatot. A
moduláció leválasztásának lehet®sége szintén kétséges. A következ® fejezetben az
is kiderül, hogy miféle nehézségekkel kell számolnunk, ha ezt mégis megpróbáljuk.
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3.11. ábra. Az A modell luminozitásváltozásának integrálja és egy szintetikus adatsora.



52 FEJEZET 3. KÁOSZ RR LYRAE MODELLEKBEN



4. fejezet

A Blazskó-e�ektus dinamikai
vizsgálata

A nemlineáris dinamikai vizsgálatokhoz szükséges adatokkal szembeni követel-
ményeket a Blazskó-moduláció esetén nagyon nehéz kielégíteni. A hosszú távú
¶rtávcsöves meg�gyelések el®tt egyáltalán nem rendelkeztünk olyan hosszú, folya-
matos és pontos fotometriai adatokkal a modulált csillagokról, hogy egy dinamikai
vizsgálatot megpróbálhattunk volna. Egyedülálló hossza és pontossága miatt a
Kepler -misszió adatai azonban már alkalmasak lehetnek. Következ® vizsgálataim
ennek kiderítését szolgálják.

4.1. A Kepler -adatok sajátosságai
A nemlineáris vizsgálatok eredményeit csak akkor tudjuk értelmezni, ha az adat
keletkezésének részleteivel is tisztában vagyunk. Különböz® technikai tulajdonsá-
gok komoly hatással lehetnek a vizsgálatra. A modellek esetében tapasztaltam,
hogy például az egyenetlen id®köz¶ adaptív mintavételezés is megzavarhatja a
rekonstrukciót, hamis pozitív eredményt produkálva. Az észlelt fénygörbéknél
sokkal több probléma merülhet fel. A Kepler -¶rtávcs® ugyanazt a területet mérte
négy éven keresztül. Miközben Nap körüli pályán mozgott, a Föld mögött ha-
ladva, a rögzített napelemeire es® besugárzás szöge is változott. A távcsövet ezért
negyedévenként 90◦-kal elfordították. A csillagok képe a 42 CCD-b®l álló detekto-
ron ilyenkor máshova került. A negyedévek adataiban a nullponti eltolódás mel-
lett, pulzációs amplitúdóbeli különbségeket tapasztalunk. Ennek nagyságrendje
csupán néhány százalék, de mivel a nemlineáris vizsgálatok pontosan ezekre a
különbségekre alapoznak, problémát jelentenek. A különböz® negyedévek adatai
összeillesztésénél az összetolás mellett az adatok skálázása is szükséges.

53
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Az illesztést nehezítik az átforduláskor keletkez® adathiányok. További,
hosszabb diszkontinuitást jelentenek azok az események, amikor a távcs® külön-
böz® problémák észlelésekor biztonsági módba kapcsolt. A havonkénti adatletöl-
téshez a távcs®nek a Föld felé kellett fordulnia, ez is kisebb lyukakat eredménye-
zett. A misszió alatt keletkezett különböz® adathiányokat a 4.1 ábra mutatja. Az
RR Lyrae csillagok esetében a kisebb hiányok csak egy-kett®, míg a hosszabbak
több tucat pulzációs ciklust jelentenek.

4.1. ábra. A Kepler -misszió id®vonala. A mérés megszakításának okai: negyedéves
fordulat (fehér nyíl), havi adatletöltés (rombusz), biztonsági mód (piros csillag), pozí-
ciótartási probléma (sárga csillag), a 3-as CCD-modul elromlása (narancssárga csillag).

A pixelek érzékenységében a mérés során ugrások és nemlineáris változások is
el®fordultak. Ezek leválasztása a fényességadatokról nagyon bizonytalan, különö-
sen akkor, ha a csillagok fényváltozásában is hasonló jelenségekre számítunk.

Külön problémát jelent egyes csillagoknál a maszkok alulméretezettsége. A
Kepler -misszióban nincs lehet®ség a teljes CCD-képek rögzítésére. A célcsillagok
körül ezért maszkokat de�niáltak, ezek alakját sok esetben egyedileg kellett meg-
határozni. A maszkokat a maximumfényességhez igazították, de ezeket sokszor
megfelel® adatok hiányában alábecsülték. Így a �uxus egy része elveszett. A
�uxusvesztés nagyságára csak körülbelüli becslés tehet®.

Az adatredukció során a kalibrációt, az interpolált háttér és a kozmikus suga-
rak levonását a Kepler Science Team elvégezte a pixeladatokon. A szisztemati-
kus és sztochasztikus jelleg¶ hibáktól megtisztított fénygörbéket is elkészítették
(Van Cleve & Caldwell, 2009). Ezeknél a korrigált adatoknál azonban pontosabb
adatokhoz juthatunk a csillagok egyedi fotometriájával. Benk® és mtsai. (2014)
tizenöt modulált RR Lyrae eddigi legpontosabb fotometriai adatait publikálták.
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A különleges technika a pixelek �uxustartalmának újszer¶ vizsgálatán alap-
szik. Az összes pixel hozzájárulását felhasználták, amelyekben az adott csillag
pulzációja meg�gyelhet®. Az új apertúrák használatával további 1�5% �uxust
sikerült kinyerni. A publikált fénygörbék analízisre kész állapotú, tapasztalati
úton összeillesztett és összeskálázott adatok, amelyeken a trendek eltüntetésé-
hez még egy csúszóátlagolást is alkalmaztak. Vizsgálatomhoz ezeket az adatokat
használtam. 1

4.2. V783 Cygni
A dinamikai vizsgálathoz a legrövidebb amplitúdómodulációs periódusú csilla-
got választottam, ez rendelkezik a legtöbb összefügg®en mért modulációs ciklus-
sal. A V783 Cyg (Kepler -azonosító: KIC 5559631) egy Kp = 14,643 magni-
túdós, alapmódusban pulzáló RR Lyrae csillag (RRab), amelynek koordinátái:
α2000 = 19h 52m52,74s, δ2000 = +40◦47′35,4′′. Pulzációs periódusa P = 0,6207001
nap, a modulációs periódusa pedig Pm = 27,67 nap. A Blazskó-periódusok elosz-
lása a különböz® csillagokra tág határok között változik, néhány naptól néhány
évig (Skarka, 2013). A jelenleg ismert legrövidebb az SS Cnc csillag 5,309 napos
modulációjával (Jurcsik és mtsai., 2006), a Kepler -mez® Blazskó-csillagai közt
azonban a V783 Cygnié a legrövidebb.
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4.2. ábra. A V783 Cyg Kepler -fénygörbéje Benk® és mtsai. (2014) egyedi fotometria
módszerével el®állítva. Az ábra szépen mutatja a modulációs ciklusokat.

Ennél a csillagnál a fázismoduláció az amplitúdómodulációval ellentétes fázis-
ban zajlik, de a ciklusaik alakja nagyon hasonló és közel szinuszos. Az ¶rtávcs® a

1http://konkoly.hu/KIK/data.html
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csillagot 4 éves eredeti missziója során végig észlelte, 30 perces mintavételezéssel.
A hetedik negyedévben s¶r¶ mintavételezési módban mérte, 1 perces id®közökkel.
A kis amplitúdójú módusok, amelyek az alapmódus változásával akár interferálni
is képesek, és számos RR Lyrae csillag Kepler -adataiban jelen vannak, ennél a
csillagnál nem mutatkoztak. Ezt egészen 10−4 magnitúdóig ellen®rizték a Fourier-
spektrumban (Benk® és mtsai., 2014). A V783 Cyg tizenhat negyedév (Q1�Q16)
hosszú, Benk® és mtsai. (2014) módszerével feldolgozott fénygörbéje a 4.2 ábrán
látható.

4.3. Modulációs görbék

A vizsgálatot nem magán a fénygörbén, hanem az arról leválasztott moduláción
végeztem el. A modulációs görbék leszármaztatásához több módszer is használ-
ható. Kézenfekv® megoldás a fénygörbe valamely extrémumának meghatározása,
ezek értéke megmutatja az amplitúdóváltozást, id®pontjaiból pedig O�C görbét
kaphatunk, amely a periódus változását írja le.

Egy másik igen hasznos módszer a moduláció meghatározására az analitikus
függvény módszere (Gábor, 1946). Ezzel a pulzációs módusok amplitúdóinak és
frekvenciáinak id®függését könnyen meg tudjuk határozni. A számítást a Fourier-
térben végezzük, a vizsgálandó frekvenciára tett sz¶r®ablak segítségével (Kolláth
és mtsai., 2002):

Zk(t) = ak(t)e
iϕk(t) =

1

π

∫ ∞

0

H(ω − ωk)

∫ ∞

−∞
s(t′)eiω(t−t′)dt′dω,

ahol H(ω − ωk) a sz¶r®ablak, ωk középértékkel. Az id®felbontást ωk/10 félszé-
lesség¶ Gauss-ablakkal biztosítjuk. A módszer könnyen és gyorsan meghatározza
A(t)-t és P (t)-t, az adott pulzációs módus amplitúdójának és periódusának id®-
függését. Egyetlen hátránya, hogy lyukakkal teli adatsort nem kezel jól, a lyukak
széleinél az értékek elszállnak. A probléma megoldásaként az adatsort Fourier-
paraméterekkel illesztjük, és a lyukakat mesterségesen töltjük ki. Természetesen
a kipótolt lyukakban számolt analitikus függvény értékei csak közelítések.

Mint látni fogjuk, a modulációs görbék leszármaztatása az adatok különböz®
tulajdonságai miatt kissé bizonytalan. Ezért már a vizsgálat kezdeti szakaszán el-
döntöttem, hogy a globális fázistér-rekonstrukciót több különböz®képpen létreho-
zott modulációs görbére is elvégezem. Négy görbét választottam végül, amelyeket
a következ®kben ismertetek, a bizonytalanságaikkal együtt.
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4.3.1. Amplitúdómaximumok
A Kepler -¶rtávcs® 30 perces integrációs ideje a ciklusok alulmintavételezettségét
okozta: egy-egy pulzációs ciklus csak ∼30 adatpontot tartalmaz. Ez az extrému-
mok meghatározására is hatással van. További nehezítést jelentenek a hiányzó
pontok, illetve teljes ciklusok a negyedévek határán. Az extrémumok illesztéséhez
kétfajta metódust is kipróbáltam, a spline-simítás módszerét és a polinomillesztés
technikáját (7�9. rend¶ polinomokkal).

Megvizsgáltam a fénygörbe maximumaiból és a minimumaiból létrehozott gör-
béket is. A minimumokat könnyebb volt illeszteni a kevésbé hegyes fénygörbe-
alak miatt. Azonban a moduláció amplitúdója itt kisebb, így az instrumentális és
adatfeldolgozási e�ektusok relatív nagyobb torzulást eredményeznek. Emiatt a
maximumértékekb®l származó modulációs görbéket részesítettem el®nyben. Az il-
lesztést tekintve pedig a spline-simítás adott jobb eredményt a polinomillesztéssel
szemben, mind a maximumértékekre, mind az O�C értékekre. Az összehasonlítás-
nál a kiugró pontok arányát és a szórás nagyságát �gyeltem. Ezek egyértelm¶en
megmutatták, melyik a jobb illesztés, a hibák számszer¶ meghatározására nem
volt szükség.
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4.3. ábra. A pulzációs maximumok és az O�C számított értékei (szürke) és a simított
görbéik (fekete).

A pulzációs amplitúdó maximumaiból alkotott görbe volt az els® választásom
a vizsgálathoz (4.3. ábra, fels® panel). Ennél a csillagnál ∼1%-ra becsülhet® a
�uxusvesztés, amelyet a túl sz¶kre szabott CCD-maszk okozott (Benk® J., sze-
mélyes közlés). A �uxusvesztés mértéke a negyedévekben különbözhet, így egy
pontosan nem meghatározható mérték¶ irregularitást képes okozni az adatok-
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ban. Ez már önmagában bizonytalanná teszi az amplitúdómaximumok értékét.
Az instrumentális e�ektusok eltüntetésének kísérlete is képes az amplitúdóma-
ximumokat befolyásolni. Benk® és mtsai. (2014) a fénygörbék létrehozása során
feltételezték, hogy a negyedévek lineáris trendekkel terheltek, és az illesztésnél a
modulációs ciklusok nagysága közel egyforma. A csúszóátlagolás paramétereinek
meghatározása is önkényesen történt, ha létezik is tökéletes paraméter, azt nem
ismerhetjük. Ezek az adatfeldolgozási e�ektusok is mind torzító hatással vannak
a modulációs görbékre.

4.3.2. O�C diagram
A maximumok fázisértékei, más néven az O�C diagram, kevésbé érintett a �u-
xusvesztés vagy az adatfeldolgozási problémákban. Azonban a pulzációs ciklu-
sok ritka mintavételezése viszonylag nagy szórást okoz az O�C értékekben. Te-
hát el®ször azt kellett megvizsgálnom, hogy a ciklusról ciklusra való változás
kimutatható-e egyáltalán az O�C diagramban. A ciklusról ciklusra való válto-
zás egyébként gyakori jelenség a Blazskó-csillagok között, és ennek a csillagnak a
fénygörbéjében is látni véljük.

Az irregularitás vizsgálatához ezért összehasonlítottam egy O�C értékekre al-
kalmazott spline-simítást és egy szinuszos illesztést. Az el®bbi képes arra, hogy
az irregularitást kövesse. A két görbe különbsége megadja az irregularitás mérté-
két (4.4 ábra). Ez a különbség azonban kisebbnek mutatkozik, mint magának az
O�C görbének a hibája, melyet 0,002 napra becsültem.

Egyértelm¶, hogy a 30 perces mintavételezettségb®l nem mondhatunk bizto-
sat a ciklusról ciklusra változás jelenlétér®l, csak a rövid mintavételezés¶ adat
segíthet. Az 1 perces mintavételezés¶ hetedik negyedév (Q7) pulzációs maximu-
mait és fázisértékeit rajzoltam ki a 4.5 ábrára. A három ciklusnál egy nagyon kis
mérték¶ szabálytalanság látszik. A ciklusról ciklusra való változást tehát a rövid
mintavételezés¶ szakasz meger®síti, ezért az O�C görbét a második vizsgálandó
modulációs görbének választottam. Ez a görbe legalább annyira bizonytalannak
t¶nik, mint az amplitúdómaximumok modulációs görbéje. A két adatsor a 4.3 áb-
rán látható, a hozzájuk tartozó spline-simítással. A rekonstrukciókban a simított
görbék megfelel®en mintavételezett változatait használtam.
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4.4. ábra. Az O�C értékek és a spline-simított görbe különbsége (felül), az O�C
értékek és a szinuszillesztés különbsége (középen), a spline-simított görbe és a szinusz
különbsége (alul).
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4.5. ábra. A Q7 negyedév rövid mintavételezés¶ adatából számított pulzációs ampli-
túdómaximumok (balra) és O�C értékek (jobbra).

4.3.3. R21 analitikus függvény
A fénygörbe maximumpontjainak bizonytalanságát látva másik módszerhez for-
dultam, az analitikus függvényekhez. Az amplitúdóváltozás analitikus függvényét
létrehozva szembesültem csak a jelenséggel, hogy a fénygörbében jelenlév® mes-
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terséges eredet¶ torzulások akár alapjaiban is képesek megváltoztatni a moduláció
jelét. Ezt a kérdéskört meg kellett vizsgálnom. Azt találtam, hogy a legnagyobb
torzulások a különböz® negyedévek összeillesztésénél találhatók.

Egy olyan összehasonlító adatsorral teszteltem az e�ektust, amely egy kevésbé
empirikus módszerrel illeszti össze a fénygörbeszakaszokat. Az illesztést kutató-
társaim végezték, én az így kapott fénygörbe analitikus függvényének torzulásait
vizsgáltam. Az összetoláshoz használt két paraméter, az eltolás és a skálázási
faktor legjobb kombinációja a χ2-eloszlás módszerével kereshet®. Az eljárás nem
volt teljesen automatizálható, több lehetséges paraméterpár között kellett válasz-
tani. A Benk® és mtsai. (2014) módszerével és a χ2-eloszlás módszerrel létrehozott
id®függ® amplitúdógörbét a 4.6. ábra mutatja.
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4.6. ábra. Benk® és mtsai. (2014) módszerével (fels®) és a χ2-eloszlás módszerrel (alsó)
létrehozott id®függ® amplitúdógörbék.

A χ2-módszerrel konstruált görbében a negyedévek közötti ugrás jól látható,
míg a másikban kevésbé. Ennek okát sikerült kiderítenem: Benk® és mtsai. (2014)
módszerének csúszóátlagoló simítása az, amely a negyedévek illesztésének látszó-
lagos jóságát okozza. A csúszóátlagolás azonban nagyon veszélyes lehet a nem-
lineáris analízisben, az illesztési probléma megoldásával a modulációs ciklusok
er®s torzulását okozhatja. Megvizsgáltam a lehetséges torzító hatás mértékét
különböz® csúszóátlagoló ablakot használva, és úgy találtam, hogy ∼5�10% kü-
lönbséget is okozhat a moduláció ciklusról ciklusra való változásában.

Felmerülhet a kérdés, hogy a csúszóátlagolás vajon mennyiben érinti a Benk®
és mtsai. (2014) által publikált fénygörbék standard Fourier-analízisét. Ennél
a csillagnál a torzító hatás a pulzációs amplitúdónak mindössze ∼0,1%-a, amely
mélyen a frekvenciaspektrum zajában elvesz® csúcsokként jelenik csak meg, tehát
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a frekvenciavizsgálatokat nem zavarja.
A nemlineáris dinamikai vizsgálatokat ellenben jelent®sen befolyásolja a csú-

szóátlagolás. Ezért úgy találtam, hogy a f® pulzációs periódus analitikus függ-
vénnyel kapott amplitúdóváltozásának nem érdemes elvégezni a dinamikai ana-
lízisét. A csúszóátlagolás okozta torzulást nem lehet kikerülni, az adatillesztési
problémákat ellenben minimalizálni lehet. A skálázás és összetolás során az els®
felharmonikus (2f1) ugyanúgy torzul, mint a f® frekvencia (f1). A Simon & Lee
(1981) által de�niált R21 = A2/A1 amplitúdóarányt használva a f® frekvencia és
az els® felharmonikus analitikus függvényéb®l torzulásmentes modulációs görbét
kaphatunk.

A 4.7 ábrán a két adatillesztési módszerrel alkotott fénygörbe R21 analitikus
függvényének különbsége, illetve Benk® és mtsai. (2014) módszerének mesterséges,
periodikusan modulált adatsorral meghatározott torzító görbéje látható. A két
görbe hasonlósága egy olyan torzító hatású eljárást fed fel, amelyet csak Benk®
és mtsai. (2014) módszere használ, és ez a csúszóátlagolás.
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4.7. ábra. A fels® ábrán az R21 = A2/A1 modulációs görbe egy részlete Benk® és
mtsai. (2014) módszerével (fekete) és a χ2-eloszlás (piros) módszerével létrehozva. A
420�700 id®pontok között a görbék megegyeznek, a ciklusról ciklusra való változás ezen
a szakaszon nem magyarázható az adatkezelési e�ektusokkal. Középen a két görbe
különbsége látható. Az alsó ábra Benk® és mtsai. (2014) módszerének csúszóátlagolása
által okozott R21 görbe torzulását mutatja.
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Vizsgálataimban a csúszóátlagolás-mentes χ2-módszerrel összerakott adatra
támaszkodtam. A harmadik vizsgálandó modulációs görbe tehát az R21 analitikus
függvénye lett (4.8 ábra, fels® panel).
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4.8. ábra. Az analitikus függvény módszerével létrehozott R21 (fels®) és P1 (alsó)
modulációs görbék.

4.3.4. P1 pulzációs periódus analitikus függvénye
Az analitikus függvény módszerével az alapmódus periódusváltozását is megkap-
hatjuk, ez egy újabb fázismodulációs görbe. (Az alapmódus jelölésére megszokott
P0 helyett a Fourier-paraméterek szerinti számozást használom: P1 az A1 amplitú-
dójú frekvenciacsúcshoz tartozik.) A P1 analitikus függvény bizonytalanságának
meghatározásához egy újabb vizsgálatba kezdtem. Normál eloszlású zajt adtam
az el®z® fejezetben is említett, periodikusan modulált mesterséges fénygörbéhez,
amelyet a V783 Cyg Fourier-paramétereivel hoztam létre, csupán az f1 = 1,611
ciklus/nap frekvenciájú alapmódust és a felharmonikusait használva. A mester-
séges adatsor mintavételezése tökéletesen megegyezik az eredeti fénygörbével. A
periodikus moduláció pedig az amplitúdómaximum modulációs görbéjére illesz-
tett szinuszból adódott.

Az így létrehozott adatot Monte�Carlo-szimulációnak vetettem alá, véletlen
zajt hozzáadva. A Gauss-zaj nagysága σ = 3 mmag volt. Ezt az értéket az 50
frekvenciával illesztett fénygörbe reziduálspektrumából határoztam meg (50-nél
több frekvencia illesztése nem adott jobb eredményt), és ez egy nagyságrenddel
nagyobb, mint a Kepler -adatainak észlelési zaja (σ = 0,34 mmag). A mesterséges
periodikusan modulált adatsort tehát a Fourier-illesztésb®l meghatározott zajnak
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tettem ki, és a Monte�Carlo-szimulációban kiszámoltam a zaj által okozott, cik-
lusról ciklusra való változást a f® periódus analitikus függvényében.

A ciklusról ciklusra való változás nagyságának meghatározásához a következ®
de�níciót vettem:

1

4

4∑
j=1

( 1

n− j

n−j∑
i=1

|xi+j − xi|
)
,

ahol xi az i-edik ciklus maximumának értéke, n pedig a maximumpontok száma.
Ez megadja az átlagos különbségét minden második, harmadik, negyedik és ötödik
maximumnak. Az így meghatározott érték jó mér®számnak bizonyult a ciklusról
ciklusra való változás jellemzésére. A csillag P1 analitikus függvényéb®l ∼2·10−5

nap értéket kaptam, a Monte�Carlo-szimulációjából pedig ∼7·10−6 napot. Ez
utóbbi értéket elfogadhatjuk a P1 analitikus függvény hibájának. A háromszo-
ros különbség arra utal, hogy a ciklusról ciklusra való változás jelent®s hányada
nem magyarázható az adatsor zajával. A P1 analitikus függvényét a negyedik
vizsgálandó modulációs görbének választottam (4.8 ábra, alsó panel).

4.4. Instrumentális és adatkezelési e�ektusok
tesztelése

Rövid adatsor esetén el®fordulhat, hogy a véletlenszer¶ irregularitások is kaoti-
kusaknak t¶nnek. A modulációs görbék csupán 51 ciklus hosszúak, és három
nagyobb lyukkal rendelkeznek, amelyek a ciklusok extrémumait is érintik. A
lyukak nem jelentenek gondot a rekonstrukcióban, ezt az eljárás korábbi tesztjei
igazolták. Kaotikus dinamikát pedig már sikerült kevesebb ciklusból is kimutatni
(Buchler, Kolláth & Cadmus, 2004). Azonban nem tudhatjuk, hogy a modulációs
görbék mennyire alkalmasak a megbízható dinamikai analízishez. Ennek vizsgá-
latához tesztadatsorokat hoztam létre, amelyeket ugyanabban a paramétertérben
rekonstruáltam, mint a modulációs görbéket. Két, analízist zavaró e�ektusra
voltam kíváncsi, az instrumentális zajra és az adatfeldolgozási módszer torzító
hatására. Az el®z®ekben említett, periodikusan modulált mesterséges fénygörbé-
nek tehát használtam egy zajos és egy Benk® és mtsai. (2014) módszerével fel-
dolgozott változatát. Ezeknek elkészítettem egy-egy modulációs görbéjét: a zaj
esetében a periódus analitikus függvényét vettem, az illesztési e�ektusokat pedig
az amplitúdómaximumok értékein teszteltem. Ezek a modulációs tesztgörbék a
4.9 ábrán láthatók.
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4.9. ábra. A zajos periodikusan modulált mesterséges fénygörbéb®l képzett P1 modu-
lációs tesztgörbéje (felül), az adatfeldolgozási e�ektusokkal torzított mesterséges fény-
görbe spline-simított amplitúdómaximumok modulációs tesztgörbéje (alul).

A tesztadatsorok sztochasztikus jelleg¶ek, ezeknek rekonstruálása során kao-
tikus szintetikus adatoknak nem lenne szabad létrejönni. El®fordulhat azonban,
hogy egy sztochasztikus adatsort rövidsége miatt mégis tudunk kaotikus leképe-
zéssel illeszteni.

4.5. Visszatérési térképek

A modulációs görbék és a tesztadatok visszatérési térképeit mind a ciklusok ma-
ximumaira, mind a minimumaira elkészítettem, annak reményében, hogy a felté-
telezett kaotikus moduláció és a sztochasztikus tesztadatsorok közötti különbség
kirajzolódik. Azonban sem a fraktálszerkezet nyomai, sem a pontok szórtsága
nem egyértelm¶síthet®. S®t, az analitikus függvényekkel létrehozott modulációs
görbék ugyanolyan szórtnak t¶nnek, mint a tesztadatok. Érdekes módon a ke-
vésbé megbízhatónak gondolt maximumértékek és az O�C modulációs görbék
viszont csápos szerkezetet mutatnak. Következtetést az ábrából levonni semmi-
képpen nem lehet, a pontok száma túl kevés. Az egyértelm¶ megkülönböztetéshez
elégséges pontok száma a zajtól és a rendszer bonyolultságától egyaránt függ, ese-
tünkben megbecsülni sem tudjuk, mennyi modulációs ciklusra lett volna szükség.
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4.10. ábra. A négy modulációs görbe és a két tesztadatsor visszatérési térképei a
ciklusok maximumainak (fels® sor), illetve minimumainak (alsó sor) értékeib®l számítva.

4.6. A dinamikai vizsgálat eredménye

A négy modulációs görbére (Max, O�C, R21 és P1) és a két tesztadatra (Teszt 1
és Teszt 2 ) is elvégeztem a globális fázistér-rekonstrukciót. A paraméterek a
következ®k voltak: ∆ = 4− 30, a zaj intenztása ξ = 0− 0,00009, a spline-simítás
paramétere pedig σ = 0−0,009. de = 4, 5 és 6 beágyazási dimenziókat használtam.
Mindegyik vizsgált görbét lehetett kaotikus jellel illeszteni. A rekonstrukciók
eredményeit a 4.1 táblázat tartalmazza. A különböz® beágyazási dimenziókból
kapott leképezéseket itt is együtt kezeltem.

A táblázatból látszik a probléma, hogy a nem kaotikus tesztadatsorokat leg-
alább olyan jól sikerült rekonstruálni, mint a modulációs görbéket. A Ljapunov-
dimenzió meghatározása is nagyon bizonytalan, a kapott értékek nagyon tág ha-
tárok között változnak: 2,001�3,635. A rekonstrukciókból tehát még az sem
dönthet® el igazán, hogy a Ljapunov-dimenzió 2�3 vagy 3�4 közé esik.

A modulációs görbék és a tesztadatsorok Broomhead�King-projekcióit a
4.11 ábra, a legjobban hasonlító szintetikus adatsorokét pedig a 4.12 ábra szemlél-
teti. A vizsgált és a szintetikus adatok projekciói közötti hasonlóság szembet¶n®,
de éppoly nyilvánvaló a modulációs görbék és a tesztadatsorok hasonlósága. A
vizsgálat megmutatta, hogy az észlelt adattal egyforma hosszú és mintavételezés¶
periodikusan modulált, zajos, illetve adatkezelési e�ektusokkal terhelt tesztgör-
bék megtéveszt®en hasonlítanak kaotikus jelekre.
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4.1. táblázat. A rekonstrukciók eredménye.

Kaotikus leképezések Elfogadható Arány DL

Max 154 143 93% 2,48±0,47
O�C 207 166 80% 2,63±0,54
R21 647 275 43% 2,43±0,37
P1 500 411 82% 2,46±0,44
Teszt 1 301 227 75% 2,85±0,43
Teszt 2 166 139 84% 2,39±0,37
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4.11. ábra. A modulációs görbék és a tesztadatsorok Broomhead�King-projekciói.

4.6.1. Beágyazási dimenzió becslése az FNN-algoritmussal
A rekonstrukciók során kapott Ljapunov-dimenziók nagyfokú bizonytalansága
adta az ötletet, hogy egy független módon is megbecsüljem azokat. A beágya-
zási dimenzió meghatározására létezik egy ötletes módszer, az FNN-algoritmus
(False Nearest Neighbour, hamis legközelebbi szomszéd). Az eljárás lényege, hogy
megvizsgáljuk, a trajektória szomszédos pontjainak száma hogyan növekszik a di-
menzióval. Ha túl alacsony a beágyazási dimenzió, a szomszédok közül számos
hamis lesz, azonban a megfelel® vagy nagyobb beágyazási dimenzióban a hamis
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4.12. ábra. A rekonstrukciók során létrejött legjobban hasonlító kaotikus szintetikus
adatok Broomhead�King-projekciói és Ljapunov-dimenziójuk.

szomszédos pontok nem lesznek többé szomszédosak (Kennel et al., 1992). A
4.13 ábra egy háromdimenziós görbe kétdimenziós vetületén szemlélteti a hamis
és valódi szomszédos pontokat.

4.13. ábra. Az FNN-algoritmus szemléltetése: megfelel®en nagy beágyazási dimen-
zióban a hamis szomszédok elt¶nnek. http://egr.uri.edu/nld/notes-on-false-nearest-
neighbors/
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A tapasztalatok szerint azonban az FNN-algoritmus zajos adatokra nem m¶-
ködik jól. Egy nemperiodikus észlelési adat zajkomponensének tökéletes leválasz-
tására nincs esély, a hamis szomszédok modulációs görbékre elvégzett vizsgálata
sem adott egyértelm¶ választ a minimális beágyazási dimenzió nagyságára.
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4.14. ábra. A legkisebb beágyazási dimenzió becslésére szolgáló FNN-algoritmus ered-
ménye a modulációs görbékre.

Az 4.14 ábrán látjuk a modulációs görbék hamis szomszédainak arányát a be-
ágyazási dimenzió függvényében. A görbéket a TISEAN programcsomag
false_nearest rutinjával állítottam el®. A megfelel® beágyazási dimenzió ér-
téknél a görbéknek nullára kell csökkenniük. A zaj azonban ezeket a görbéket
megemeli, így a valódi minimális beágyazási dimenziónál magasabb értéket mu-
tatnak.

4.7. Konklúziók
A V783 Cyg vizsgálata nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy a csillag
Blazskó-modulációjának irregularitása kaotikus-e vagy tisztán sztochasztikus ere-
det¶. Ez egyrészt a moduláció tulajdonságának, másrészt pedig a vizsgálathoz
nem megfelel® adatmin®ségnek köszönhet®. Az irregularitás ugyanis a ciklus amp-
litúdójához képest kicsi, a rendelkezésre álló pontosság és ciklusszám pedig kevés
ahhoz, hogy egyértelm¶en megkülönböztessük egy azonosan hosszú és hasonló
mérték¶ sztochasztikus szabálytalanságot mutató jelt®l.
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A modulációs görbék leszármaztatása során az adatmin®ség okozta bizonyta-
lanság okait néhány pontban összegzem:

� A sz¶k pixelapertúra miatti �uxusveszteség pulzációs amplitúdókra való
hatása nem ismert.

� Az amplitúdók érzékenyek a negyedévek összeillesztési problémaira. A ská-
lázás és az összetolás, de legf®képp a csúszóátlagolás alkalmazása komoly
torzító hatással bír.

� Az instrumentális és adatkezelési e�ektusok az analitikus függvény módsze-
rével leszármaztatott Fourier-amplitúdókra nagyobb hatással vannak, mint
a pulzációs maximumértékekre.

� Az R21, az els® felharmonikus és a f® frekvencia amplitúdóaránya csak a
csúszóátlagolás technikájára érzékeny.

� A ritka mintavételezés miatt az O�C diagramot olyan nagy szórással le-
het csak meghatározni, hogy a ciklusról ciklusra való változás detektálása
lehetetlen bel®le.

� Az észlelési zaj és az adatfeldolgozási problémák az alapmódus periódusá-
nak analitikus függvényét is érintik.

A problémák ellenére kijelenthet®, hogy V783 Cyg Blazskó-modulációja való-
ban irreguláris. A csillag Kepler -fénygörbéje azonban egyértelm¶en alkalmatlan-
nak bizonyult a megbízható dinamikai vizsgálathoz. A modulációs görbe leválasz-
tásának módszerével a kaotikus dinamika jelenlétét sem kizárni, sem meger®síteni
nem lehetett. A negatív eredmény is fontos tanulságot szolgáltatott, a vizsgálat-
ból készült publikáció referált szaklapban jelent meg (Plachy és mtsai., 2014a).
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5. fejezet

Kitekintés

A klasszikus radiálisan pulzáló változócsillagok nemlineáris dinamikai vizsgálata
egy új tudományterület. A vizsgálatokhoz alkalmas adatokhoz csak ¶reszközök
segítségével juthatunk hozzá. A Blazskó-e�ektus dinamikai vizsgálata a V783 Cyg
esetében kivitelezhet® volt, de az eredmény megbízhatatlan. A Kepler -¶rtávcs®
eredeti missziójában mért modulált RR Lyrae csillagok között azonban akadhat
még néhány alkalmas jelölt (5.1 ábra).

5.1. ábra. A Kepler -¶rtávcs®vel mért modulált RR Lyrae csillagok egyedi fotometriai
módszerrel elkészített fénygörbéi (Benk® és mtsai., 2014).

71
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A nagyobb modulációs amplitúdójú csillagok jel/zaj aránya ugyan kedvez®bb,
mért modulációs ciklusaik száma viszont kevesebb. A dinamikai vizsgálatot azon-
ban két csillag esetében mindenképpen érdemes lenne elvégezni.

A V355 Lyr (KIC 7505345) modulációja legalább két periodicitást mutat,
amelyek közel vannak a 2:1-es rezonanciához. Ez okozza az 5.1 ábrán is látható
lebegési képet. Fourier-spektrumában a másodlagos frekvencia szubharmonikusa
azonosítható, és egy harmadik modulációs frekvencia is gyanítható. A csillagot
rendkívül érdekessé teszi, hogy az amplitúdómodulációban másodlagos frekven-
cia a fázismodulációban domináns szerepet tölt be. Ilyet ezel®tt még sohasem
láttunk (Benk® és mtsai., 2014). Emiatt az 5.2 ábra fels® panelján látható O�C
diagramon a ciklusok száma kétszerese az amplitúdómodulációban látottaknak.
A fázismodulációs görbe 80 ciklusnyi hossza a dinamikai vizsgálathoz el®nyös.

A V360 Lyr (KIC 9697825) csillagot pedig nagy modulációs amplitúdója és
er®s irregularitása teheti alkalmassá a dinamikai vizsgálatra kevés modulációs
ciklusa ellenére is (5.2 ábra, alsó panel).

5.2. ábra. A V355 Lyr és V360 Lyr O�C diagramjai.

A hidrodinamikai modellekkel végzett vizsgálataim megmutatták, hogy maga
a fénygörbe is használható a dinamikai analízisben. Földi meg�gyelésekkel a
folytonosság biztosítása nem megoldható, még az Antarktiszról végzett legössze-
függ®bb mérésekben is komoly adathiányok vannak (Chadid és mtsai., 2014). A
CoRoT -¶rtávcs® 8 perces mintavételezés¶, és a Kepler -¶rtávcs® 1 perces minta-
vételezés¶ RR Lyrae fénygörbéi alkalmasnak t¶nnek a dinamikai vizsgálathoz. A
Kepler -¶rtávcs® meghosszabbított K2 -missziójában számos RR Lyrae csillagot
mért, és még fog mérni, amelyek megfelel® jelöltek lehetnek (Molnár, Plachy &
Szabó, 2014).
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A 2017-ben induló TESS -¶rtávcs® az ekliptikai pólus környékét ∼1 év hosszan
fogja folyamatosan mérni 2 perces mintavételezéssel (Ricker és mtsai., 2014). A
PLATO-misszió pedig 2024-t®l, ∼2�3 éven keresztül, két látómez®r®l is 25 má-
sodperces mintavételezés¶ adatokat fog szolgáltatni (Rauer és mtsai., 2014). Az
új missziókból származó fotometriai adatokkal számos dinamikai vizsgálat elvé-
gezhet® lesz (5.3 ábra).

5.3. ábra. A TESS -¶rtávcs® (felül) és a PLATO-¶rtávcs® (alul) tervezett látómez®i.

Az RR Lyrae modellek teljes paraméterterének felmérése jelent®s számítási
kapacitást igényl® feladat, ugyanakkor a Blazskó-e�ektus megoldását is kínál-
hatja. A globális fázistér-rekonstrukciós vizsgálatok a hidrodinamikai modellek
kiterjesztéseként jó szolgálatot tehetnek majd, els®sorban a lehetséges rezonan-
ciák feltérképezésében.
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Összefoglalás
A pulzáló változócsillagok kaotikus dinamikára utaló jelenségeket mutathatnak.
A káosz kimutatását az észlelési adatok min®sége er®sen limitálja. Kutatómun-
kám során a globális fázistér-rekonstrukciós eljárás alkalmazhatóságát teszteltem,
majd RR Lyrae hidrodinamikai modellek és észlelési adatok nemlineáris vizsgá-
latait végeztem el.

A globális fázistér-rekonstrukciós eljárás tesztelése: A rekonstrukcióban
létrejöv® szintetikus adatsorok jellemz® frekvenciái gyakran eltérnek az eredeti
adatsorétól. Megvizsgáltam, hogy az eltérés és a rendszer bonyolultságát jelz®
Ljapunov-dimenzió pontossága között felállítható-e összefüggés. Csatolt Rössler-
oszcillátorokat használtam a teszteléshez. Az eredmény arra utal, hogy a frek-
venciák elhangolódása független a kaotikus dinamika kvantitatív paramétereit®l.

A hosszú id®skálájú változások kiküszöbölése a nemlineáris vizsgála-
tokban: Az észlelt fénygörbékben gyakran találkozunk olyan hosszú id®skálájú
változásokkal, amelyek nagy valószín¶séggel nem a pulzációból erednek. Ezek
zavaró hatással vannak a dinamikai vizsgálatokra. Két különböz® módszert, a
Fourier-sz¶rést és az EMD-módszert (Empirical Mode Decomposition) tesztelve
megmutattam, hogy ezen változások eltávolítása az adatsorból megkönnyíti a ka-
otikus dinamika kimutatását.

Kaotikus RR Lyrae modellek: A Florida�Budapest-kóddal létrehozott
RR Lyrae modellcsaládból négy kaotikus modellre meghatároztam a dinamika
kvantitatív jellemz®it. Megmutattam, hogy a globális paraméterek közül a köz-
vetlenül észlelhet® luminozitás, komplex volta ellenére is, hasznos lehet a dinami-
kai analízisben.

Rezonanciák RR Lyrae modellekben: A globális fázistér-rekonstrukció frek-
venciaelhangolódási képessége lehet®vé teszi, hogy az eredeti adathoz dinamikai-
lag hasonló szintetikus jeleket állítsunk el®, a rezonanciák felé közelítve. Ezért a
rekonstrukció az RR Lyrae modellezés kib®vítéseként is használható. Vizsgálata-
immal olyan rezonanciához közeli állapotot találtam (6:8-as rezonancia), amelyet
a hidrodinamikai modellekben nem láttunk, azonban az észlelt adatokban jelen
van.

AV783 Cyg Blazskó-modulációjának vizsgálata: A Blazskó-e�ektus nem-
lineáris analízisére els® ízben tettem kísérletet. A Kepler -¶rtávcs®vel mért legrövi-
debb amplitúdómodulációs periódusú RR Lyrae csillag, a V783 Cyg modulációját
vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a csillag modulációja ugyan illeszthet® kao-
tikus jellel, azonban az instrumentális és adatfeldolgozási e�ektusok olyan er®s
torzító hatással bírnak, hogy az eredmény nem megbízható.
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Summary
Pulsating variables may show signatures of chaotic dynamics. The detection of
chaos is strongly limited by the quality of observational data. During my PhD
research I tested the global �ow reconstruction method and I performed nonlinear
analysis on hydrodynamic models and observed light curves of RR Lyrae stars.

Testing the global �ow reconstruction method: I investigated whether
any relationship can be detected between the accuracy of reconstructed frequen-
cies and the Lyapunov dimensions that refer to the complexity of the system. In
the test I used coupled Rössler oscillators. The results showed that the frequency
shift is independent of the quantitative parameters of the chaotic dynamics.

Elimination of long-term variation in the dynamical investigations:
Observed light curves may show long-term variations that are likely not cau-
sed by pulsation. These variations a�ect the nonlinear dynamical investigations.
By testing two methods, the Fourier �ltering and the EMD method (Empirical
Mode Decomposition), I showed that the elimination of these variations makes
the detection of chaotic dynamics easier.

Chaotic RR Lyrae models: I determined the quantitative properties of four
chaotic hydrodynamic models calculated by the Florida�Budapest code. I showed
that the luminosity, as a global parameter, can be also useful in the dynamical
analysis, in spite of its complex nature.

Resonance in RR Lyrae models: The frequency-shift property of the global
�ow reconstruction provides the opportunity to construct synthetic signals, dy-
namically similar to the original data, that approach resonance. This is a useful
feature to extend the RR Lyrae models in studying nonlinear dynamical phe-
nomena. I found synthetic signals approaching a resonance (6:8) that was not
detected in hydrodynamic models but it is present in observational data.

Analysis of the Blazhko modulation of V783 Cyg: I performed a nonlinear
analysis of the Blazhko e�ect for the �rst time. I used the data of V783 Cyg
that has the shortest amplitude modulation period among the RR Lyrae stars
observed by the Kepler space telescope. The modulation of this star can be �tted
by chaotic signals, however, due to he strong interference of the instrumental and
data processing e�ects, this result is not reliable.


