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Bevezetés

Kevés olyan változócsillag-típus van, mely akkora hatással volt a csil-

lagászat fejl®désére, mint a cefeidák. Periódus-fényesség relációjuk alapvet®

fontosságú az extragalaktikus távolságskála megalapozásában és meghatá-

rozásában. Ezen összefüggés léte a �zika elveib®l is következik, de a relá-

ció kalibrálási pontossága napjainkban sem éri el a kívánt szintet. A cefei-

dákkal foglalkozó kutatók többségének közvetlen célja e reláció pontosabb

kalibrálása, mostanában különösen az eltér® nehézelem-tartalom �gyelem-

bevétele.

E prioritás (és a luminozitás megállapításához pontosan kalibrálandó

periódus-sugár reláció) mellett teljesen háttérbe szorulnak a cefeidákra

megállapított egyéb összefüggések, illetve az azokból levonható asztro�zikai

következtetések. A periódustól függ® relációk a teljesség igénye nélkül a

következ®k: periódus-fénygörbealak, periódus-amplitúdó, periódus-színkép-

típus, periódus-színindex, periódus-kor, periódus-felszíni gravitációs gyor-

sulás.

Ennek a kitüntetett érdekl®désnek köszönhet®en az elmúlt években sok

olyan, a cefeidák kémiai összetételére vonatkozó cikket publikáltak, amelyek a

korábbiaknál jóval pontosabb spektroszkópiai vizsgálatok alapján születtek.

Szintén az 1990-es évekt®l állnak rendelkezésre viszonylag nagy számban ho-

mogén radiálissebesség-mérések a cefeidákról.

Ezen újabb adatok elemzésével az imént felsorolt relációk pontosításán

kívül további összefüggések feltárása is lehetséges. Ilyenekre vezethet például

a fénygörbe és a radiálissebesség-görbe amplitúdó- és fázisviszonyainak elem-

zése, valamint a fénygörbe alakját jellemz® Fourier-paraméterek függése a

csillag kémiai összetételét®l. Az ugyancsak pulzáló RR Lyrae típusú változó-

csillagokra találtak ilyen összefüggést, de a kevésbé pontos adatok alapján a

cefeidákra korábban nem.
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A sok új és pontos észlelési adat lehet®séget teremt a cefeidák amplitúdói-

nak átfogó vizsgálatára. Ez az egyszer¶en és nagy távolságokból is mérhet®

paraméter az elmúlt évtizedekben méltánytalanul háttérbe szorult. Dolgo-

zatomban a cefeidák amplitúdóival kapcsolatos összefüggések tulajdonságait

vizsgáltam.

Alkalmazott módszerek

Munkám els® részében az általam összeállított katalógust mutattam be.

Ehhez Berdnikov (2008) észleléseit felhasználva a fénygörbe pontjaira Fou-

rier-sorfejtést alkalmazva meghatároztam a cefeidák pulzációs periódusát,

valamint fotometriai és radiálissebesség-amplitúdóit. Továbbá a fénygörbék

alakja és amplitúdója alapján megállapítottam a pulzációs módusokat.

A dolgozat második részében a katalógus adatai alapján részletesen

megvizsgáltam a fotometriai és a radiálissebesség-amplitúdók viselkedését,

periódusfüggését, valamint a különféle amplitúdóarányok tulajdonságait.

Ezenkívül bevezettem két új, a fotometriai amplitúdók hullámhosszfüggését

leíró paramétert is. Ehhez a legkisebb négyzetes eltérések módszerét használó

illesztéseket alkalmaztam.

Munkám utolsó fejezetében a kémiai összetétel különféle hatásaival foglal-

koztam. Megvizsgáltam hogyan befolyásolja a fémtartalom az amplitúdókat,

azok arányait, valamint az el®z®ekben bevezetett két új, az amplitúdók hul-

lámhosszfüggését leíró paraméter viselkedését. Ehhez szintén a legkisebb

négyzetes eltérések módszerét alkalmazó illesztéseket használtam. Bemu-

tattam egy egyszer¶ modellt, mellyel modellszínképeket használva (Munari

és mktsai. (2005)) megvizsgálható a fémtartalom fotometriai amplitúdókra

gyakorolt hatása. Végül a kapott összefüggéseket használva 51 olyan csillagra

adtam [Fe/H] becslést, melyre eddig nem állt rendelkezésre spektroszkópiai

mérésen alapuló adat.
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Tézisek

1. A jelenleg elérhet® legnagyobb és homogén észlelési adatbázis alapján

(Berdnikov 2008) összeállítottam egy katalógust, mely 369 galaktikus

klasszikus cefeida pulzációs periódusát, fotometriai és radiálissebesség�

amplitúdóját, az amplitúdókkal kapcsolatos paramétereket és a spek-

troszkópiai [Fe/H] értéket tartalmazza, továbbá információt a csillag

pulzációs módusáról és kett®sségér®l. Mivel a korábbi katalógusokban

egyes esetekben igen eltér® értékek szerepeltek, ezért a csillagok pulzá-

ciós periódusát, valamint amplitúdóit újra meghatároztam az eredeti

észlelések alapján.

2. A periódus-amplitúdó diagramon új fels® burkoló görbét határoztam

meg, melynek során a rövid és hosszú periódusú cefeidák közötti határt

10,47 napban állapítottam meg. Kiderült, hogy a csillagok pulzációs

amplitúdója ez alatt a görbe alatt bármekkora értéket felvehet, alsó

korlát nincs.

3. Megvizsgáltam a q = AVRAD
/AB amplitúdóarány viselkedését. Kimu-

tattam, hogy az els® felhangban pulzáló csillagok esetében nem az

elméletileg várható Aalap/Afelhang = 0,7 értékeket mérhetjük, hanem

ennél lényegesen magasabb arányokat (0,93). A q arány alkalmas ket-

t®s rendszerek kimutatására, mivel a radiális sebességek korrigálhatók

a kett®s rendszer keringéséb®l adódó változásokra, a fotometriai amp-

litúdók viszont a másodkomponens h®mérsékletének és fényességének

pontos ismerete nélkül nem. Kimutattam továbbá, hogy a fotometri-

ai amplitúdók arányai más-más értéket vesznek fel a rövid és hosszú

periódusú cefeidák esetében. Ez az eltérés hullámhosszfügg®.

4. A fotometriai amplitúdók hullámhosszfüggésének leírására bevezettem

két új paramétert, melyekkel számszer¶síthet® az amplitúdók csökkené-
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sének üteme hosszabb hullámhosszak felé. Ezem paraméterek szintén

alkalmasak kett®s cefeidák kisz¶résére, ráadásul a kísér® színe (kék,

vagy vörös) is meghatározható.

5. Kiválogattam 23 csillagot, melyek négy, amplitúdókra épül® kritérium

valamelyike alapján gyaníthatóan kett®s rendszer tagjai. Ezek közül a

V495 Cyg mind a négy kritérium szerint kett®snek mutatkozott, míg

a VW Cas, a CR Cep és az RY Vel három-három esetben. Az m

és k paraméterek alkalmasak a másodkomponens f®csillaghoz képesti

színének meghatározására is. Ez alapján az SZ Aql, az X Cyg, a KQ Sco

és a DR Vel cefeidáknak vörös kísér®je van.

6. Kimutattam, hogy a rövid és a hosszú periódusú, valamint az el-

s® felhangban pulzáló cefeidák amplitúdói külön-külön gyenge [Fe/H]-

függést mutatnak. A fotometriai amplitúdók fémtartalomfüggését egy

egyszer¶ modell is alátámasztja, de ez a hatás a különböz® sávokban

más jelleg¶. A periódus�amplitúdó diagramon a fels® burkoló gör-

bét®l való eltérést vizsgálva ez a hatás már nem volt észrevehet®, az

amplitúdók nagy szórását nem közvetlenül az eltér® kémiai összetétel

okozza. Hasonló összefüggést találtam a q = AVRAD
/AB arány esetén is.

Eszerint a magasabb [Fe/H] értékekhez alacsonyabb q tartozik, azaz a

radiális sebesség változását jobban lecsökkenti a nagyobb fémtartalom,

mint a fotometriai amplitúdót.

7. Határozott kapcsolatot mutattam ki az m és a k paraméter perió-

dusfüggetlen változata (∆m és ∆k) és a fémtartalom között. Minél

nagyobb a csillagban a nehéz elemek gyakorisága, annál gyorsabban

csökken a fotometriai amplitúdó a hosszabb hullámhosszak felé. A

meghatározott összefüggések alapján lehet®ség nyílik a [Fe/H] értékek

≈ 0,15 dex pontosságú becslésére spektroszkópiai mérések nélkül,

mindössze fotometriai észleléseket használva.
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8. A dolgozatomban meghatározott fémtartalomfüggések alapján 51 olyan

csillagra számoltam [Fe/H] arányt, melyekre eddig még nem állt ren-

delkezésre spektroszkópiai adat. Ezzel nagyjából negyedével megn®tt

az ismert fémtartalmú cefeidák száma.

Következtetések

A periódus-amplitúdó reláció a cefeidákra érvényes többi összefüggéssel el-

lentétben nem lineáris, hanem adott periódus esetén létezik egy maximális

pulzációs amplitúdó, amely felett nincsenek csillagok. Ez alatt a fels® határ

alatt viszont bármekkora értéket felvehetnek. A felhangban pulzáló csillagok

általában kisebb amplitúdójúak, mint az alapmódusú társaik, a pulzációs

módus mégsem határozható meg mindössze az amplitúdók alapján, ugya-

nis léteznek alapmódusban pulzáló, de extrém kis amplitúdójú cefeidák is

(Buchler és mktsai. 2009). A kémiai összetétel hatással van ugyan az ampli-

túdókra, de nem akkora mértékben, hogy megmagyarázhatná a fels® burkoló

görbe alatti nagy szórást. A fotometriai amplitúdók fémtartalomfüggését

mind a mért adatok, mind pedig az általam alkalmazott egyszer¶ modell is

mutatja.

A rövid és hosszú periódusú cefeidák közötti határ nem az irodalomban

általánosan használt P = 10,0 napnál van, hanem 10,47 napnál. A továb-

biakban célszer¶ lenne ezt az értéket használni a periódus-fényesség reláció

töréspontjának (Ngeow és Kanbur 2006) esetében is.

A hosszú periódusú cefeidák több esetben is eltér® viselkedést mutatnak

a rövid periódusúaktól. A Magellán felh®k periódus-fényesség relációin kívül

ilyen például a fotometriai amplitúdók aránya. Bizonyos esetekben célszer¶

a két csoportot külön kezelni.

Az m és k paraméterekkel egyszer¶en és jól jellemezhet® a fotometri-

ai amplitúdók hullámhosszfüggése. Ezen kívül kett®s rendszerek kisz¶résére
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is alkalmasak, ami igen fontos például a periódus-fényesség reláció kalib-

rálásakor. Kett®sindikátorként használható a fotometriai és a radiális

sebesség amplitúdójának aránya, valamint a különböz® sávban mért foto-

metriai amplitúdók arányai is.

A [Fe/H] arány határozott összefüggést mutat mind a q amplitúdó-

aránnyal, mind pedig a ∆m és ∆k periódusfüggetlen paraméterekkel. Per-

sze nem csak a vastartalom befolyásolhatja ezeknek a paramétereknek az

értékét. Komoly hatása lehet a hélium koncentrációjának is, ezt viszont

spektroszkópiai mérésekkel nem lehet meghatározni. A meghatározott össze-

függéseknek köszönhet®en a [Fe/H] arány ≈ 0,15 dex pontossággal megbe-

csülhet® mindössze a fotometriai amplitúdók felhasználásával (a q esetében

értelemszer¶en a radiális sebesség amplitúdójára is szükség van).
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