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1. A kutatási téma háttereA sillagaktivitás az er®s mágneses tér miatt jön létre, amelyet mágneses dinamó hozlétre és tart fenn. E dinamók pontos m¶ködése a mai napig nem ismert, azt azonbantudjuk, hogy a keletkezésükben fontos szerepet játszik a di�ereniális rotáió és a me-ridionális irányú áramlások. A mágneses tér nagysága, így az aktivitás mértéke er®senfügg a rotáió sebességét®l, ezért a gyorsan forgó sillagokon az aktivitás számos jegye(sillagfoltok, �erek stb.) meg�gyelhet®. A rotáiós sebesség mellett a sillag bels®szerkezete is fontos hatással van a tér tulajdonságaira. A Naphoz hasonló sillagoknakpéldául radiatív a magjuk, amelyet konvektív burok vesz körül, és mágneses terük fenn-tartásában kulsszerepet játszik a kett®t elválasztó vékony határréteg, a tahoklína. Akis tömeg¶ sillagok azonban kb. 0,35MNap alatt teljesen konvektívvé válnak, ezekben amai ismereteink szerint egy, a teljes konvektív zónában m¶köd® ún. disztributív dinamótarthatja fenn a mágneses teret. Az aktivitási jegyek id®beli változásának vizsgálatábólkövetkeztetni lehet a mágneses teret létrehozó dinamó jellegére. A sillagok folyamatosészlelésével nyomon követhetjük a felszíni struktúrák id®beli változását, aktív régiók szü-letését és felbomlását, és esetleges aktivitási iklusokat is meg�gyelhetünk. Különösenfontos szerepe van a fedési kett®söknek, hiszen ezek fénygörbéjéb®l közvetlenül meghatá-rozhatók a rendszer és a rendszert alkotó sillagok �zikai paraméterei (pl. tömeg, sugár)� magányos sillagoknál erre nins mód.Dolgozatom f® témáját ultrarövid periódusú aktív M törpék � az EY Draonis, aV374Pegasi és a fedési kett®s V405Andromedæ � vizsgálata képezi. Az M törpesillagok,bár halványak, a Galaxis sillagainak kétharmadát adják, és kis tömegük ellenére aTejútrendszer tömegének kb. 20%-át teszik ki. A dolgozatomban vizsgált sillagokfél napos rotáióval bírnak, így igen aktívak. A változások viszonylag gyorsan, napos-hetes id®skálán is történhetnek, így az észlelések ideális élpontjaivá válnak. Mivel asillagaktivitás Naphoz hasonló jegyeit �gyelhetjük meg rajtuk, tanulmányozásukkal aNap viselkedésének megértéséhez is közelebb kerülhetünk.A törpesillagok mellett két óriássillag, az UZLibræ és a σGeminorum analízisét isismertetem, e kutatás élja a sillagok felszíni áramlásainak � a di�ereniális rotáió ésa meridionális irányú áramlások � feltérképezése volt.2. A kutatás módszereiAz eredmények nagy része hazai távsövek � a svábhegyi 60m-es, illetve a piszkéste-t®i 1m-es távsövek � fotometriai mérésein alapul. A svábhegyi 60m-es távs®nél résztvettem az észlelésekben, amely során az EY Draonisról, illetve a V405Andromedærólis készültek mérések, míg 2007 ®szét®l Piszkéstet®n saját, független mérési programotindítottam az aktív sillagok tanulmányozására. A hazai m¶szerpark segítségével a él-objektumokról hosszú és rendszeres id®sorokat sikerült elkészítenünk. A CCD-képekredukióját és fotometriáját az IRAF programsomaggal végeztem el. A élobjektu-mok többségénél apertúra-fotometriát használtam, a TYC2627-638-1-mez®t kivéve, ittugyanis a rendszer két közeli sillaga sak PSF-fotometriával választható szét.A foltok által okozott fényváltozások modellezését a SpotModeL programmal vé-1



geztem el. A program legfeljebb három azonos h®mérséklet¶, kör alakú folt segítségéveltudja illeszteni a fénygörbéket, így meghatározható azok helyzete és mérete. A foltmo-dellezés segítségével az aktív régiók hosszúsága viszonylag pontosan meghatározható,azonban a fénygörbék a foltok szélességér®l nem hordoznak megbízható informáiót. AzRSCVn típusú V405Andromedæ esetében a fénygörbe megoldását egy iteratív módszer-rel kerestem meg, amely során a foltok és a kett®sség hatását külön-külön kezeltem. Akett®sség hatását a Wilson�Devinney-kódon alapuló PHOEBE (PHysis Of Elipsing Bi-nariEs) programmal modelleztem, amely egyszerre képes kezelni a négyszín-fotometriát,illetve a spektroszkópiából származó radiálissebesség-görbéket.A fotometriai foltrekonstrukiós módszerek el®nye, hogy a mérések a hazai m¶szer-parkkal elvégezhet®k, és könnyen hozzájuthatunk hosszú id®sorokhoz. Azonban ezekneka módszereknek több hátrányuk is van. A jelenlegi mérési pontosság mellett a foltokhosszúsága és mérete meghatározható, a foltok szélessége azonban nem. További problé-mát jelent, hogy a foltmodellezés többféle jól illeszked® eredményt is adhat, ha több folt-tal modellezzük a fénygörbét. A fotometriai vizsgálatoknál pontosabb képet kaphatunka sillagfelszíni alakzatokról spektroszkópiai méréseket felhasználva, Doppler-leképezéssegítségével. Az eljárás alapja, hogy egyes spektrumvonalakban a sillagfolt � mivel akörülötte lev® tartománynál h¶vösebb � gyengébb abszorpiót eredményez, így az adottspektrumvonalban mint emissziós sús látszik. E sús helyzetéb®l és intenzitásábólegyértelm¶en meghatározható a folt helye, mérete és h®mérséklete. Az UZLibræ és a
σGeminorum spektrumaiból a TEMPMAP program segítségével készítettünk id®sorosDoppler-képeket. A képek keresztkorreláiójával megállapítható, hogy az egyes képekközött eltelt id®ben a különböz® szélességeken elhelyezked® foltok helye hogyan válto-zik. Az így kapott keresztkorreláiós térkép segítségével meghatározható a di�ereniálisrotáió mértéke, illetve iránya.A fotometriai mérések mellett a NEON Observing Shool keretében soportunk há-rom éjszakán a Nordi Optial Telesope és az Isaa Newton Telesope (La Palma,Spanyolország) segítségével spektroszkópiai méréseket készített az EY Draonisról és aV374Pegasiról, majd kés®bb elvégeztem az adatok redukióját. A közepes felbontásúHα spektrumok segítségével a sillagok kromoszféráinak esetleges változásai mutathatókki.3. Saját eredmények összefoglalása1. 2005 és 2008 között fotometriai méréseket készítettünk az EY Draonisról, és fel-dolgoztam az adatokat. Az adatsor Fourier-analízise segítségével megállapítottama rotáiós periódus hosszát, és egy kb. 350 napos aktivitási iklus jelenlétét. Ez aNap 11 éves foltiklusához hasonló jelenség a legrövidebb, amelyet aktív sillagokonjelenleg ismerünk. A sillag foltmodellezése két nagy méret¶ aktív régiót mutatottki, amelyek h®mérséklete a fotoszféránál kb. 500K-nel h¶vösebb. A két aktív régióhosszúsága nem változik jelent®sen, a dominaniájuk azonban felserél®dik (�ip-�op jelenség), amely a sillag mágneses terét fenntartó dinamó tulajdonságairaadhat utalást.2



A fotometriai mérések mellett a NEON Observing Shool keretében jó fázislefedett-séggel készítettünk spektrumokat a sillagról. A Hα vonal ekvivalens szélessége ésa fénygörbe antikorreláiót mutat, ami a fotoszféra és a kromoszféra aktivitásánakNaphoz hasonló kapsolatára utal. A színindex-görbék változása alapján az aktívrégiók foltdomináltak, és kevesebb a plage-terület. [1, 2, 6, 7℄2. Fotometriai méréseket végeztünk az RSCVn típusú súroló fedési kett®sr®l, aV405Andromedær®l a svábhegyi 60m-es távs®vel, és további méréseket készí-tettem a piszkéstet®i RCC távs®vel. Elvégeztem az adatok feldolgozását. A fény-görbe megoldását egy iteratív eljárással kerestem meg, amely során a kett®sség ésa foltok hatásait külön-külön modelleztem, meghatároztam a kett®srendszer �zikaiparamétereit. A rendszer teljesen konvektív másodkomponense jól illeszkedik azelméletileg jósolt tömeg-sugár reláióhoz, azonban a radiatív maggal és konvektívzónával is rendelkez® f®komponens sugara jóval nagyobb az elméleti értéknél. Eza jelenség a sillagszerkezet mágneses tért®l való függését er®síti meg.A fotometriai adatokat az ELODIE arhívumból (Haute-Provene, Franiaország)letöltött spektrumokkal egészítettem ki. A Hα spektrumok tanúsága szerint a rend-szer mindkét komponense aktív sillag. A Hα vonal változásai plage-területekreutalnak a kromoszférában. A spektroszkópiai mérések között két, a fotometriaiadatsorban egy �er �gyelhet® meg, ezek analízisét elvégeztem. A fotometriai adat-sorban egy több napig tartó felfényesedés követhet® nyomon, amelyet feltehet®legegy koronahurok által okozott kitörés hoz létre. [4, 5℄3. 2008-ban az RCC távs®vel észlelési kampányt kezdtem a V374Pegasi fotometriaimérésére, és elvégeztem az adatok redukióját. Fourier-analízis segítségével meg-határoztam a sillag pontos rotáiós periódusát. Az észlelések során a sillag felszí-nén két aktív régió található, 140�150◦ hosszúságkülönbséggel. A foltkon�guráióegy év alatt nem változik jelent®sen, hasonlóan korábbi meg�gyelésekhez, melyeka V374Pegasi igen stabil, dipól jelleg¶ mágneses terér®l számoltak be, amely el-lentmond a jelenlegi dinamóelméletek jóslatainak. A sillagon éjszakáról éjszakáraazonban meg�gyelhetünk változásokat, ami feltehet®leg a Nap hosszú élet¶ aktívfészkeinél látható módon kisebb foltok felbomlásának és felbukkanásának köszön-het®. A sillagon rengeteg �er �gyelhet® meg, amelyek nagy része a felszín egyik,foltokkal fedett részén látható, ami a �erek és e folt közötti kapsolatra utalhat.A sillag hónapos id®skálán váltakozó �erez®, illetve nyugodt periódusokat mutat.[9℄4. Az UZLibræ sillagfelszíni áramlásait vizsgáltam. A sillagon gyenge, antiszo-láris di�ereniális rotáiót találtam. Ezt az eredményt két független módszerrel(ACCORD, illetve LCT, loal orrelation traking) is meger®sítettük. A sillagonmeridionális irányú áramlásra utaló egyértelm¶ jelet nem találtunk. A vizsgálathozaz általunk kifejlesztett ACCORD-eljárást alkalmaztuk, amely id®soros Doppler-képek keresztkorreláiójával a sillagokon lev® di�ereniális rotáiót, illetve meri-dionális áramlásokat képes kimutatni. [3℄ 3



5. A svábhegyi 60m-es távs®nél részt vettem a TYC2627-638-1 mez® mérésében,majd további négyszín-fotometriai méréseket végeztem a piszkéstet®i RCC távs®-vel. Elvégeztem a piszkéstet®i, majd kés®bb a Nordi Optial Telesope (La Palma,Spanyolország) által mért képek PSF-fotometriáját, melynek segítségével lehet®vévált a rendszer két közeli komponensének különválasztása, és azok perióduselem-zése. A rendszer mindkét komponense aktív sillag, az A komponensen két közeliperiódus (3,5 és 3,7 nap) látható, amely feltehet®leg a foltos felszín di�ereniálisrotáiójának köszönhet®. Kimutattuk, hogy az A komponens körül egy ≤ 5MJupitertömeg¶ szubsztelláris kísér® található. A B komponensen egy kb. 60 napos pe-riódus �gyelhet® meg, amelyet valószín¶leg egy irkumsztelláris porkorong okoz.[8℄4. A tézisek alapjául szolgáló publikáiók1. Vida K.:Four-olour photometry of the spotted dMe-star EY Draonis2006, Publiations of the Astronomy Deparment of the Eötvös University, 17, 892. Vida K.:Results of the photometry of the spotted dM1-2e star EY Draonis2007, Astronomishe Nahrihten, 328, 8173. Vida K., K®vári Zs., �vanda, M., Oláh K., Strassmeier, K. G., Bartus J.:Anti-solar di�erential rotation and surfae �ow pattern on UZ Libræ2007, Astronomishe Nahrihten, 328, 10784. Vida K., Oláh K., K®vári Zs., & Bartus J.:Multiolour photometry of the M0V+M5V elipsing binary V405 And2009, Amerian Institute of Physis Conferene Series, 1094, 8125. Vida K., Oláh K., K®vári Zs., Korhonen, H., Bartus J., Hurta Zs., PosztobányiK.:Photospheri and hromospheri ativity in V405 Andromedae. An M dwarf binarywith omponents on the two sides of the full onvetion limit2009, Astronomy and Astrophysis, 504, 10216. Vida K., Oláh K., K®vári Zs., Jursik J., Sódor Á., Váradi M., Beluz B., DékányI., Hurta Zs., Nagy I., Posztobányi K.:Four-olour photometry of EY Dra: A study of an ultra-fast rotating ative dM1-2estar2010, Astronomishe Nahrihten, 331, 2507. Korhonen, H., Vida K., Husarik, M., Mahajan, S., Szzygieª, D., Oláh K.:Photometri and spetrosopi observations of three rapidly rotating late-typestars: EY Dra, V374 Peg, and GSC 02038-002932010, Astronomishe Nahrihten, 331, 7724
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