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АНОТАЦІЯ
Колесніков С. В. Особливості поляризованого випромінювання небесних
тіл різної природи. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних
наук за спеціальністю 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія, (10 –
природничі

науки,

104

–

фізика

та

астрономія).

–

Одеський

національний університет імені І. І. Мечникова Міністерство освіти і науки
України, Одеса; Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ,
2021.
Дисертація присвячена результатам дослідження кругової і лінійної
поляризації у різних астрономічних об’єктів.
Переважна більшість обсерваторій обладнана фотометричними та
спектральними приладами. Зоряними поляриметрами в світі оснащені кілька
великих телескопів, з них кругову поляризацію здатні вимірювати тільки
одиниці. Продовжуючи вимірювання на п’ятикольоровому поляриметрі 1.25метрового телескопа АДТ11, автор дисертації був ініціатором і основним
виконавцем робіт по створенню поляриметра повних параметрів Стокса,
заснованого на методі швидкої модуляції, для кассегренівського фокусу 2.6метрового дзеркального телескопа ім. Г. А. Шайна (ДТШ). Ще одним
завданням була розробка методик поляриметричних вимірювань та їх
первинної обробки і розвиток, таким чином, методу швидкої модуляції. На
даний час автор дисертації має позитивний і більш ніж 25-річний досвід
вимірювання кругової поляризації різних астрономічних об’єктів. Їм
отримана безпрецедентна кількість спостережень на 2.6-метровому ДТШ
різних об’єктів, в тому числі найбільша в світі база однорідних
фотополяриметричних вимірювань тісних подвійних зоряних систем з різною
напруженістю магнітного поля головного компонента.
Автор дисертації успішно забезпечував поляриметричну складову ряду
спільних міжнародних проєктів. Отримані автором дисертації вимірювання
на виготовленому ним приладі, та висновки, що були отримані спільно з
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колегами, дозволили заробити небюджетні кошти на створення нового
двоканального

багатоколірного

поляриметра

зі

швидким

обертанням

модулятора. Його принципова схема запропонована автором даної роботи. За
участю астрономів з 4 країн та 6 астрономічних інститутів, даний прилад був
створений в двох примірниках і введений у експлуатацію на 2.6-м ДТШ і 2-м
Zeiss телескопі обсерваторії на піку Терскол) під назвою POLSHAKH.
Перед вибором оптико-механічної схеми приладу автором дисертації
виконано огляд продуктивних методів поляриметрії, що використовувалися в
астрономії до початку застосування поляриметрії в астрофізиці. Цей огляд
представлений в 1-му розділі дисертації. Там же подано короткий огляд
результатів кримської школи поляриметрії, отриманих до приходу в цю
школу автора даної роботи.
2-й розділ містить опис поляриметрів, до яких автор мав безпосереднє
відношення. Всі вони засновані на методі швидкої модуляції, доказ
ефективності якого був одним з завдань автора у даній роботі. Автором були
вперше успішно використані ці прилади у кассегренівській конфігурації 2.6-м
ДТШ. Цим безальтернативно вперше доведена повна придатність даного
телескопа в цій схемі для задач поляриметрії. Результатам застосування цих
приладів присвячені всі інші розділи. Також у 2-му розділі описані деякі
додаткові методи запропоновані або використані автором дисертації, дано
огляд отриманих експериментальних результатів.
У розділі 3 показані результати досліджень класичного поляра QQ Vul.
Вперше отримано лінійний розмір крапель в акреційному потоці (~6×108 см),
ефективна часова затримка між спалахами (~1.8 хв), середній час падіння
згустків (25с) ; визначено відсутність квазіперіодичних осциляцій і доведено
наявність “дробового шуму”. Доведено, що, також як і у BY Cam, більшість
спалахів відбувається за межами акреційних колон, що не передбачає
прийнята класична модель. В той же час, визначено ряд додаткових фізичних
параметрів,

що

підтверджують модель класичного поляра. Параметри

отриманих ефектів можливо використати при теоретичному моделюванні як
даної системи, так і інших об’єктів цього типу.
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У розділі 4 представлені результати дослідження асинхронного поляра
BY Cam. Вперше отримано спостережні підтвердження присутності у
світності системи декількох джерел випромінювання (в порядку убування
температури): “білий карлик + червоний карлик”, “структури акреції, які
змінюються з орієнтацією” і “структури акреції, які не змінюються з
орієнтацією”. Також отримано низку фізичних характеристик та уточнені
орбітальні ефемериди. Все це підтверджує модель асинхронного поляра, та
може бути використано при теоретичному моделюванні як даної системи, так
й інших об’єктів цього типу.
У розділі 5 наводяться результати подальших досліджень проміжного
поляра V405 Aur. Раніше у нього автором дисертації була відкрита змінна
кругова поляризація та запропонована фізична модель, в якій дві акреційні
колони мають майже екваторіальне розташування. Модель безальтернативно
доведена. Її розвиток, отриманий на базі великої кількості спостережень,
поки не має однозначного сценарію – запропоновані два варіанти, вибір між
якими можливий після продовження спостережень.
У розділі 6 подано результати дослідження одиночного білого карлика
WD1748 + 708, для якого автором дисертації відкрита поляриметрична
змінність. Це дозволило підтвердити раніше висунуту співавторами модель,
згідно з якою сильних магнітних полів достатньо для придушення конвекції
по всій поверхні в холодних магнітних білих карликах. Це значно уповільнює
їх охолодження, порівняно із слабомагнітними і немагнітними білими
карликами. З цього вони виглядають молодшими, ніж є насправді.
У розділі 7 наведені результати дослідження деяких комет, астероїдів та
супутників великих планет, зокрема під час опозиції, проведені спільно зі
співавторами, що доводять високу ефективність поляриметричного методу
швидкої модуляції, навіть при не фотометричних погодних умовах.
ВИСНОВКИ
1.

Багаторічне вивчення класичного довгоперіодичного поляра QQ Vul

довело, що велика частина спалахової активності відбувається за межами
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акреційних колон і описується моделлю дробового шуму. Визначено розміри
крапель в акреційному потоці (~6×108 см), часова затримка ~1.8 хв
спалахами

між

і середній час падіння згустку (25 с) у припущенні, що швидка

змінність виникає у результаті акреції.
2.

Для асинхронного довгоперіодичного поляра BY Cam визначено

великий ряд чисельних характеристик, у тому числі:
Залежності
підтвердження

від

довжин

присутності

у

хвиль.

Одна

світності

з

них

системи

–

спостережне

декількох

джерел

випромінювання; в порядку зменшення температури це є: “білий карлик +
червоний карлик”, “структури акреції, що змінюються з орієнтацією” і
“структури акреції, які не змінюються з орієнтацією”.
Залежності від стану середнього блиску системи, такі як: в яскравому
стані спостерігається більше одного акреційного регіону з різними фізичними
умовами – з більш червоним пов’язується дробовий шум з τ ≈ 20 с, з більш
“гарячою” акреційною плямою – дробовий шум з τ ≈ 60 с.
Загальні залежності, такі як: неоднорідності структури акреційного
потоку мають ті ж самі часові характеристики, що й спалахова активність,
тобто остання має природу дробового шуму; оптимальна математична модель
для чотирьох головних компонент змін блиску відповідає тригонометричному
поліному четвертого порядку.
Для BY Cam, так само як для QQ Vul, отримано доказ того, що
більшість спалахів відбувається за межами акреційних колон, що не
узгоджується зі стандартною моделлю ТПС з великою напруженістю
магнітного поля головного компонента.
3.

Висунута нами фізична модель для проміжного поляра V405 Aur, в

якій дві акреційні колони мають майже екваторіальне розташування,
повністю підтверджено спостереженнями – як нашими, так і інших авторів.
4.

Підтверджено

висунуту

співавторами

модель

для

одиночного

магнітного білого карлика WD 1748 + 708.
5.

Експериментально доведено високу ефективність методу швидкої

6

модуляції при поляриметричних вимірах навіть при нефотометричних
погодних умовах.
Поляриметричні дослідження високоальбедних супутників Юпітера
Іо, Європи і Ганімеда підтвердили одночасність

фотометричного і

поляриметричного опозиційних ефектів та порівнянність їх фазових кутових
діапазонів. Це доводить їх пов’язаність з механізмом зворотного когерентного
розсіювання.
Значно доповнені криві фазових залежностей поляризації для
високоальбедних супутників Юпітера і Сатурна та астероїдів 64 Angelina і
44 Nysa.
На основі дослідження добре вивченої комети 2P/Encke зроблено
висновок, що існування класу комет з поляризацією менше 20% при фазових
кутах близько 90° є досить сумнівним. Комети С/2002 Т7 (LINEAR), C/2009
P1 (Garradd) класифіковані як пилові, а у комети 8P/Tuttle ступінь лінійної
поляризації значно нижчий, ніж у типових пилових комет.
6.

Результатами даної роботи доведено високу продуктивність методу

швидкої модуляції при поляриметрії в умовах “неідеального” астроклімату.
Для поліпшення результатів спостережень, необхідно використовувати
симетричні і безлінзові оптичні схеми; визначати поляриметричну систему
телескопа та приладу і також – контролювати її зміни; використовувати
якомога більш тривалі та однорідні спостережні ряди повних параметрів
Стокса і результати вимірювань у різних спектральних інтервалах. При вимірі
протяжних об’єктів приділяти додаткову увагу кутовій та спектральній
роздільній

здатності

приладу

і

телескопа.

При

обробці

і

аналізі

використовувати класичні та розроблені на їх основі сучасні методи
статистичного аналізу.
Ключові слова: кругова поляриметрія, лінійна поляриметрія, метод швидкої
модуляції, поляри класичні, поляри асинхронні, поляри проміжні, білі
карлики, супутники великих планет, астероїди, комети, стандарти великої та
малої поляризації, методи обробки поляриметричних спостережень.
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ANNOTATION
Kolesnikov S. V. Peculiarities of the Polarized Radiation of Celestial Bodies of
Different Nature. – Qualificatio scientific work on the from of a scientific report.
The thesis of the Doctor’s degree of physical and mathematical sciences,
speciality 01.03.02 – astrophysics, radio astronomy, (10 – Natural Sciences;
104 – Physics and Astronomy). – Odessa I. I. Mechnikov National University
Ministry of Education and Science of Ukraine, Odessa; Main Astronomical
Observatory National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2021.
The dissertation is devoted to the results of the study of circular and linear
polarization in various astronomical objects. The applicant is the author of the
"ZTSh polarimeter with a fast rotating modulator" and has more than 25 years of
experience in measuring broadband circular polarization of stars. Until 2001, the
author obtained the world's largest base of uniform photopolarimetric
measurements of a group of close binary systems with different magnetic field
strengths in the mode of measuring circular polarization on a 2.6-meter telescope.
It contains about 300 series of measurements of the investigated and reference
objects. In this work, started in 2001, the author significantly expanded the
capabilities of the device, moving on to measurements of the total Stokes
parameters, without violating the homogeneity of the series of measurements. At
the same time, various bodies of the solar system were added to the objects of
study, and by the end of the project more than 1100 series of measurements of the
investigated and reference objects were obtained.
The purpose of this work was to revise the existing model concepts of
objects showing a change in one Stokes parameter by studying the behavior of the
total Stokes parameters in long and homogeneous series of measurements. The
goals are to increase the amount of reliable data on the total polarization
parameters for objects of various natures and to develop a method of polarimetry
with fast modulation speed, which we have previously introduced into active use.
This method, the most effective in real conditions, was the main research method

8

along with the methods of numerical analysis and mathematical statistics used in
the processing and analysis of observational data. This article presents a number of
results obtained from the analysis of these data.
In particular, using the example of the classical polar QQ Vul and
asynchronous polar BY Cam, it is shown that the majority of flares in long-period
polars occur outside the boundaries of accretion columns. Otherwise, all the results
obtained are in good agreement with the existing qualitative models of these
systems. A number of characteristics were obtained, such as the linear size of the
droplets, the delay time between successive flares, and the average time of falling
clumps in the accretion stream for QQ Vul.
For BY Cam, a number of wavelength dependences were obtained that
allow one to isolate and analyze the contribution of various physical mechanisms
to the luminosity of the system. Among them: the obtained observational
confirmation of the presence of several radiation sources in the luminosity of the
system - in order of decreasing temperature: "white dwarf + red dwarf", "accretion
structures that change with orientation" and "accretion structures that do not
change. change with orientation ". A number of dependences on the state of the
average brightness of the system. For example, in the bright state, more than one
accretion region with different physical conditions is observed: shot noise with τ ≈
20 s is associated with a redder one, and fractional noise with τ ≈ 60 s is associated
with a hotter accretion spot. And also a number of general dependencies, such as:
inhomogeneities in the structure of the accretion stream have the same temporal
characteristics and flare activity, that is, the latter has the character of shot noise;
The optimal mathematical model for the four basic brightness variations
corresponds to the fourth order trigonometric polynomial. The resulting
dependencies can be used in modeling both these systems and objects of these
types.
For the intermediate polar V405 Aur, the model of two almost equatorial
columns put forward by us earlier is fully confirmed, two possible variants of its
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development are proposed. Choosing between them will allow for subsequent
observational tests. The magnetic nature of the variability of the single white dwarf
WD1748 + 708 has been proved.
The high efficiency of the fast modulation method for polarimetric
measurements has been experimentally proven even in non-photometric weather
conditions. This is confirmed by a number of results obtained jointly with coauthors in the study of objects in the solar system.
Key words: circular polarimetry, linear polarimetry, fast modulation method,
classical polars, asynchronous polars, intermediate polars, white dwarfs, satellites
of major planets, asteroids, comets, high and low polarization standards, methods
for processing polarimetric observations.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ДТШ – дзеркальний телескоп ім. Г. А. Шайна, діаметр 2.6 м
АДТ11 – астрономічний дзеркальний телескоп (11 модель), діаметр 1.25 м
ВТА – великий телескоп азимутальний, діаметр 6 м
ТПС – тісні подвійні системи
БК – білий карлик (або WD у індексах)
M0 – маса Сонця
ФЕП – фото-електричний помножувач
15" – 15 кутових секунд
JD – юліанська дата
НJD – JD з поправкою на центр Сонця,
BJD, JDbar – JD з поправкою на баріцентр Сонячної системи
UBVRI – 5 широких спектральних інтервалів кольорової системи Джонсона
– Козінса
WR – широкий спектральний інтервал, поєднуючий спектральні інтервали V
та R
QPO – квазіперіодичні осциляції
ACF – автокореляційна функція
МНК – метод найменших квадратів
WWZ – функція, що дає зважене вейвлет Z-перетворення
NPB – негативна гілка лінійної поляризації
BOE – фотометричний опозиційний ефект
POE – поляризаційний опозиційний ефект
PLE – ефект довготної залежності поляризації
α (αmin, αinv ) – фазовий кут (мінімальний, інверсії)
USNO – United States Naval Observatory, Морська обсерваторія США.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Дисертацію присвячено
поляриметричним дослідженням різних астрономічних об’єктів і, в першу
чергу – дослідженням кругової поляризації, хоча і лінійна поляризація, і
фотометрія конкретних об’єктів також є предметом дослідження в цій роботі.
Поляризація

електромагнітної

хвилі

є

такою

ж

основною

її

характеристикою, як і довжина хвилі. Незважаючи на те, що значна частина
законів, що описують цей параметр опублікована в 1809-1810 роках [1.61.11], його вимірювання у випромінюванні зір почалося тільки в середині 20го століття. Поляризація – це міра асиметрії падаючого променя. Вона оперує
векторними величинами і завдяки цьому дає інформацію, яку неможливо
отримати іншим способом. Іншою особливістю є те, що поляризація – це
статистична величина. Її визначають не як характеристику кожного окремого
кванта,

а

як

функцію

від

кількості

квантів

з

різними

певними

характеристиками, що зареєстровані за певний інтервал часу. З цього
зрозуміло, що результативність поляриметрії залежить від прогресу
приймачів випромінювання та телескопів, а так само – від методів
вимірювання та методик обробки результатів. Але інформація, що
отримується з поляриметрії часто не тільки не доступна при інших методах
дослідження, а й є вирішальною – для великого кола астрономічних задач.
Поляризація

випромінювання

виявлена

(спостерігається):

у випромінюванні сонячної корони, верхньої хромосфери і перехідної області
Сонця; у сонячному світлі, відбитому від планет, їх атмосфер і малих тіл
Сонячної системи; власна лінійна і кругова поляризація у окремих зір і
туманностей; міжзоряна; у позагалактичних об’єктів (галактик та їх
скупчень, квазарів та ін.).
Обговорюючи джерела поляризації, треба зауважити, що теплове
випромінювання, якщо воно генерується хаотично розподіленими атомами і
електронами, є завжди неполяризованим. Циклотронне випромінювання

30

генерується системою електронів, що обертаються у магнітному полі, має
кругову

поляризацію.

Синхротронне

випромінювання

одного

релятивістського електрона має еліптичну поляризацію, але система таких
електронів дає лінійно поляризоване випромінювання (праві й ліві обертові
еліптичної поляризації компенсують одна одну). У магнітному полі
енергетичні рівні атома розщеплюються на різні підрівні (ефект Зеемана і
ефекти Пашена – Бака, Коттона-Мутона, Фойгта). Оскільки коливання
електронів в магнітному полі орієнтовані, компоненти ліній поляризовані:
лінійно, циркулярно або еліптично – в залежності від кута між полем і
променем

зору.

(Через

малу

величину

розщеплення,

зазвичай,

спостерігаються різні поляризації в крилах спектральних ліній.) Електричні
поля можуть створювати аналогічну поляризацію лінії (ефект Штарка).
Магнітні поля також змінюють і деполяризуют поляризацію лінії через
розсіювання (ефект Ханле). Поляризація лінії також може бути створена, коли
світло поглинається в плазмі, в якій атоми вирівняні оптичним накачуванням
або орієнтовані магнітним полем. Тобто, стан поляризації змінюється і при
поширенні випромінювання. Один з основних механізмів зміни (або –
виникнення) поляризації випромінювання – розсіювання на електронах,
атомах, молекулах, порошинках – був причиною ефекту, виведеного спочатку
Соболєвим у 1943 р. і не опублікованого по ряду причин, а потім, у 1946 р.,
повторно виведеного і опублікованого Чандрасекаром [1.1]: розподіл ступеня
лінійної поляризації по диску гарячої зорі. Оскільки в припущенні
електронної атмосфери така поляризація на лімбі зорі становить дуже велику
величину, близько 12%, дана публікація була великим стимулом для розвитку
спостережної астрополяриметрії.
Зараз ми бачимо дуже великий прогрес у створенні і застосуванні
різних поляриметричних приладів [1.63] і методів аналізу [1.64], але в першу
чергу у задачах, або на тих телескопах, де реєструються чисельно великі
потоки випромінювання, наприклад для діагностики магнітних полів Сонця.
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У дослідженні зір приладна частина зазвичай скромніша, оскільки можливі
результати обмежені, в першу чергу, статистикою накопичених імпульсів. Але
також з 50-х років існують випробувані схеми, що змінювалися відповідно
апаратурним можливостям. А схеми для конкретних приладів вибиралися
згідно, в першу чергу, з фінансовими можливостями, а в другу – з погодними
умовами конкретної обсерваторії.
Безпосереднє вимірювання кругової поляризації досі неможливе: на
практиці вона визначається як функція від результатів вимірювання двох
лінійних поляризацій. Тому природно, що астрофізична кругова поляриметрія
– “ще молодше”, ніж лінійна: вона значимо присутня у списку методів
астрофізики тільки з 1977 року. Раніше цього значна кругова поляризація у
широких спектральних фільтрах спостерігалася тільки у поодиноких білих
карликів (БК). Після відкриття змінної кругової поляризації у АМ Геркулеса
вона була знайдена у групи пізніх тісних подвійних систем (ТПС), де
головними компаньйонами були так само БК, але з напруженістю поля більш
ніж 107 Гс. І до кінця 20-го століття її наявність пов’язувалася, в першу чергу,
зі взаємодією випромінювання з сильним магнітним полем.
Оскільки до початку цієї роботи основні наукові інтереси автора
дисертації відносилися саме до ТПС з різною напруженістю магнітного поля,
першим виготовленим приладом для 2.6 метрового телескопа був поляриметр
кругової поляризації. Займаючись дослідженнями ТПС, для розуміння яких
критичні дані кругової поляризації і розуміючи потенційні можливості як
поляриметрії взагалі, так і методу швидкої модуляції зокрема, автор
дисертації

зіткнувся

з

необхідністю

і

перспективністю

розширення

можливостей виготовленого ним раніше приладу. В поляриметрії досі існує і
ряд

невирішених

завдань.

Наприклад,

для

дуже

великого

числа

астрономічних об’єктів, поляризація або не визначалася, або визначалася з
недостатньою точністю; не існує єдиного каталогу стандартів поляризованих
джерел та інше. Тому наступний виготовлений прилад був вже поляриметром

32

для визначення повних параметрів Стокса. Як показали в подальшому
отримані результати, рішення використовувати метод швидкої модуляції для
визначення повних параметрів Стокса різних астрономічних об’єктів було
правильним і корисним.
Актуальність теми досліджень. До теперішнього часу результати
вимірювання широкосмугової кругової поляризації зір та об’єктів Сонячної
системи дуже нечисленні, так само як і прилади, здатні такі вимірювання
зробити. Крім отриманих нами, інших тривалих рядів, а тим більше баз
однорідних даних, що містять цей параметр, в літературі не приводиться.
Навіть в лінійній астрономічній поляриметрії до теперішнього часу не існує
повноцінних

поляриметричних

каталогів,

подібних,

наприклад,

фотометричним або астрометричним: є тільки “конгломератні”. Але все це
необхідно як для розвитку методу дослідження і аналізу отриманих даних,
так і для розуміння природи об’єктів, що демонструють кругову поляризацію.
Астрономи України займають лідерські позиції в світі як з досліджень
лінійної поляриметрії, так і виготовлення приладів для її вимірювання. Тому
важливим є мати пріоритет і в найближчому суміжному напрямку досліджень
небесних об’єктів — кругової поляриметрії.
Мета і задачі дослідження: створення більш адекватних уявлень про
природу обраних об’єктів і типів об’єктів шляхом порівняння існуючих
модельних уявлень з результатами тривалих та однорідних рядів вимірів
повних параметрів Стокса.
Об’єкт дослідження: випромінювання небесних тіл різної природи:
тісних подвійних зоряних систем, одиночних БК, інших зір та обраних
об’єктів Сонячної системи: деяких супутників великих планет, астероїдів та
комет.
Предмет дослідження: кругова і лінійна поляризація та яскравість
випромінювання, варіації їх параметрів відповідно до протікання фізичних
процесів на небесних об’єктах.
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Завдання дослідження: отримання та аналіз довгих та однорідних
рядів високоякісних спостережних даних щодо повних параметрів Стокса для
об’єктів різної природи і розвиток раніше введеного нами [2.13] в активне
використання методу поляриметрії зі швидкою модуляцією.
Методи дослідження: метод поляриметрії зі швидкою повною
модуляцією, з використанням якого автором дисертації був виготовлений
поляриметр, на якому отримані всі спостережні результати дисертації. Був
обраний тому, що саме метод швидкої модуляції виявився найбільш
ефективним в реальних умовах.
При

обробці

спостережень

використані

періодограмний

та

автокореляційний аналіз, сплеск-аналіз, шкалограмний аналіз і анліз
фрактальної

розмірності,

метод

головних

компонент,

вейвлет-аналіз,

порівняльний аналіз отриманих даних.
Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та
рекомендацій. Достовірність основних результатів роботи забезпечена
повнотою та високою якістю, великим об’ємом і однорідністю спостережного
матеріалу, коректністю використаних припущень, ретельним вибором методів
обробки та аналізу, використанню визнаних статистичних критеріїв.
Достовірність вимірювань забезпечувалася як відповідними лабораторними
експериментами (тобто вимірами різних форм поляризованого світла в
лабораторних умовах), так і вимірами стандартних зір безпосередньо на
телескопі. Достовірність обробки спостережного матеріалу забезпечена як
його однорідністю, так і використанням класичних та розроблених на їх
основі сучасних методів статистичного аналізу. А достовірність висновків
підтверджується збігом з результатами інших авторів (у тому числі більш
пізніх) і результатами, отриманими здобувачем при подальших дослідженнях.
Займаючись з 1980 року фотометричним дослідженням катаклізмічних
зір на телескопах різних обсерваторій СРСР, автор дисертації разом з
колегами почав з 1989 року систематичні поляриметричні дослідження на
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базі КрАО: як об’єктів типу АМ Геркулеса, так і споріднених з ними, тобто
ТПС з різною напруженістю магнітного поля. Спільно з І. Л. Андроновим
(ОНУ, ОНМУ) та співробітником КрАО М. М. Шаховським (1931-2011) для
поляриметричних вимірювань був використаний 1.25-метровий телескоп
АДТ11 з п’ятикольоровим поляриметром. При участі автора даної роботи цей
поляриметр був модернізований, але відносно малий діаметр телескопа не
дозволяв отримати необхідну точність результатів поляриметрії для слабких
та швидкозмінних об’єктів – був необхідний телескоп більшого діаметра. Для
цього автор дисертації увійшов в кооперацію з колегами у завданні введення
у експлуатацію двоканального магнітометра з акустооптичним модулятором,
запропонувавши використати досліджувані їм об’єкти типу АМ Геркулеса
для поляриметричного калібрування: у режимі широкосмугової поляриметрії.
Це були перші успішні спостереження кругової поляризації на 2.6метровому телескопі ДТШ в кассегренівській конфігурації.
Після припинення даного проєкту автор дисертації створив спільно з
М. М. Шаховським поляриметр кругової поляризації з аналізатором, що
швидко обертається. А у 2002 році автор дисертації створив новий прилад,
який успішно вимірював всі чотири параметри Стокса (див. Розділ 2 та
роботи [А11, А23, А27*]).
У результаті успішних вимірювань, в першу чергу в режимі
широкосмугової

поляриметрії,

було

доведено

помилковість

“загальноприйнятої думки” про не придатність 2.6-м ДТШ у кассегренівській
конфігурації для робіт з кругової поляриметрії. Така думка була сформована
як наслідок невдалих вимірів кругової поляризації у деяких рентгенівських
об’єктів на самому початку 70-х років (див. Розділ 1 та роботи [1.52 – 1.62]).
У 1992 році автором дисертації розпочаті систематичні спостереження
кругової поляризації на 2.6-метровому телескопі. До кінця 2000 року на
цьому телескопі було отримано близько 300 рядів вимірів досліджуваних і
стандартних зір у режимі кругової поляриметрії. Основні результати цієї
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роботи разом з результатами, отриманими на інших телескопах, у першу
чергу, на АДТ11 по об’єктах типу АМ Геркулеса та їм спорідненим, були
представлені у кандидатській дисертації автора даної роботи у 2000 році.
При виконанні цієї роботи раніше отриманий ряд однорідних
спостережень був не тільки продовжений ще майже на 15 років, а крім того –
істотно якісно покращений. За цей час було отримано більш ніж 1100 рядів
спостережень досліджуваних і стандартних об’єктів. Крім того, з 2001 року
збільшено часове розрізнення з 4 с до 1 с, з 2003 року квазіодночасно
вимірювались всіх 4-х параметри Стокса. Тобто, крім вимірювання
фотометрії і параметрів кругової поляризації, було додано вимірювання
лінійної поляризації, без втрати точності вимірювання кругової. З 2003 року
була збільшена кількість вимірюваних стандартних об’єктів, збільшено
точність

усіх

вимірювань

за

рахунок

більш

сучасної

комплектації

електронно-вимірювальних блоків. Також у той самий час був розширений
спектральний діапазон поляриметра – з’явилася можливість проводити
повноцінні вимірювання в ультрафіолетовій смузі системи Джонсона.
Ще одним, дуже важливим розширенням якості бази спостережних
даних, було додавання до об’єктів дослідження великої групи малих тіл
Сонячної системи. Це доповнення є дуже важливим, оскільки тільки так
можна було перенести точність, а головне – достовірність, результатів
вимірювань кругової поляризації з області досліджень зір, де отримані нами
результати заслужили визнання і довіру, в область дослідження малих
небесних тіл Сонячної системи, де систематичних подібних вимірів не
проводилося.
Всі ці доповнення були введені без зміни колірної системи та інших
параметрів, таким чином була збережена однорідність спостережного ряду.
Загальна тривалість ряду становить більше 25 років, упродовж яких отримано
близько півтори тисячі рядів вимірювань стандартних і досліджуваних
об’єктів.
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Основна складова високої ефективності поляриметра – це використання
методу швидкої модуляції. Виявилося, що таким чином можна отримувати
статистично обґрунтовані результати поляриметрії навіть в умовах мінливої
хмарності, коли неможлива фотометрія. Ця можливість була “як би зайвою” у
дослідженнях ТПС з різною напруженістю магнітного поля, бо практично всі
астрофізичні результати у цьому випадку виходять з аналізу одночасної
фотометрії і поляриметрії.
Але це дозволило використати прилад в ряді інших завдань, і в тому
числі у дослідженнях Сонячної системи. А це, у свою чергу, стало базою для
залучення до досліджень групи київських і американських астрономів. В
результаті успішного проведення цих робіт з’явилася можливість створення
нового двоканального багатоколірного поляриметра, принципова схема якого
запропонована автором дисертації.
Два екземпляра такого приладу були створені спільними зусиллями
фахівців трьох обсерваторій України — КрАО, АО ОНУ і ГАО НАНУ при
участі астрономічних організацій, або їх представників, від 4 країн:
Великобританії (Джеймс Хаф, університет Хартфордшира), США (Михайло
Міщенко, НАСА Годдард інститут космічних досліджень), РФ (Дмитро
Бісікало, Інститут астрономії РАН) та група астрономів України. Прилади
введені в експлуатацію на двох телескопах: 2.6-метровому ДТШ КрАО та 2-х
метровому Zeiss телескопі обсерваторії пік Терскол. У приладах також
використовується метод швидкої модуляції.
Наукова новизна одержаних результатів.
Для класичного поляра QQ Vul вперше
• доведено, що, також як і у BY Cam, більшість спалахів відбувається за
межами акреційних колон.
• визначено лінійний розмір крапель в акреційному потоці (~6×108 см);
• визначено що ефективна часова затримка між спалахами становить ~1.8 хв;
• визначено середній час падіння акреційних згустків (25с) у припущені, що
швидка змінність виникає у результаті акреції;
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• визначено відсутність квазіперіодичних осциляцій та доведено наявність
“дробового шуму”;
Для асинхронного поляра BY Cam вперше отримано:
• ряд залежностей від довжин хвиль, що дозволяють розділяти та аналізувати
внесок різних фізичних механізмів у світність системи. Серед них: отримані
спостережні підтвердження присутності у світності системи декількох
джерел випромінювання – в порядку зменшення температури: “білий карлик
+ червоний карлик”, “структури акреції що змінюються з орієнтацією” і
“структури акреції, які не змінюються з орієнтацією”;
• ряд залежностей від стану середнього блиску системи. Наприклад, в
яскравому стані спостерігається більше одного акреційного регіону з різними
фізичними умовами: з більш червоним пов’язується дробовий шум з τ ≈ 20 с,
а з більш “гарячою” акреційною плямою – дробовий шум з τ ≈ 60 с;
• ряд загальних залежностей, таких як: неоднорідності структури акреційного
потоку мають ті ж самі часові характеристики, що й спалахова активність,
тобто остання має природу дробового шуму; оптимальна математична модель
для чотирьох головних компонент змін блиску відповідає тригонометричному
поліному четвертого порядку.
Для проміжного поляра V405 Aur:
• спостережними результатами безальтернативно доведена запропонована
нами раніше [А48] модель системи V405 Aur, в якій дві акреційні колони
мають майже екваторіальне розташування. Розвиток моделі можливий по
одному з двох запропонованих сценаріїв, вибір між якими визначать
спостереження.
Для магнітного БК WD 1748+708 вперше:
• доведене існування у випромінюванні об’єкта ненульової та змінної
кругової поляризації величиною близько 0.5%, та регулярної, ймовірно
модульованої обертанням, фотометричної змінності на рівні mv = 0m.01. Тобто
об’єкт має магнітну природу з величиною поверхневого магнітного поля
більше 10 MГс.
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Для доказу ефективності методу швидкої модуляції:
• експериментально доведено високу ефективність методу швидкої модуляції
при поляриметричних вимірах повних параметрів Стокса. Це підтверджують
результати, які були отримані при не фотометричних погодних умовах, та
наведені в спільних зі здобувачем публікаціях:
- на основі поляриметричних досліджень високоальбедних супутників
Юпітера Іо, Європи і Ганімеда: те, що фотометричний і поляриметричний
опозиційні ефекти спостерігаються одночасно і мають порівняні кутові
діапазони, доводить їх пов’язаність з механізмом зворотного когерентного
розсіювання. Також значно доповнені криві фазових залежностей поляризації
для високоальбедних супутників Юпітера і астероїдів 64 Angelina та 44 Nysa;
- на основі дослідження добре вивченої комети 2P/Encke зроблено висновок,
що “існування класу комет з поляризацією менше 20% при фазових кутах
близько 90° є досить сумнівним”. Комети С/2002 Т7 (LINEAR), C/2009 P1
(Garradd) класифіковані як пилові, а у комети 8P/Tuttle ступінь лінійної
поляризації значно нижчий, ніж у типових пилових комет.
Методи обробки спостережень та аналізу результатів:
• запропоновано метод продовження часу фотометричних і поляриметричних
вимірювань на частину сутінків: до поліному, що інтерполює фон, додається
доданок з експонентою, що описує зміни яскравості фону під час сутінок;
• запропоновано

метод

обробки

“збійних”

точок

з

використанням

параболічної апроксимації, що дозволяє подальше використання методів
автокореляційного аналізу;
• запропоновано застосування методу аналізу головних компонент (Principal
Component Analysis, РСА) для визначення статистично значущого числа
джерел змінності та їх характеристик;
Методики вимірювань, прилади для поляриметричних спостережень:
• разом з М. М. Шаховським, розвинений і реалізований в методику
вимірювань метод швидкої повної модуляції для одночасного визначення
повних параметрів Стокса з використанням одно-канального поляриметра;
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• вище вказану методику реалізовано в приладах для поляриметричних
спостережень об’єктів різної природи. У 2002 введено в експлуатацію
виготовлений автором дисертації поляриметр зі швидким обертанням
модулятора для вимірів повних параметрів Стокса у кассегренівському
фокусі ДТШ. Під час виконання роботи разом з колегами виготовлено та
введено в експлуатацію два екземпляра поляриметра імені Миколи
Шаховського (POLSHAKH): на 2.6-м ДТШ і 2-м Zeiss телескопі обсерваторії
пік Терскол.
Особистий внесок здобувача.
Основні результати дисертації викладено в 47 роботах [A1–A47]. Статті
[А26, А27] написані автором одноосібно. У статті [А4] автором написані два з
п’яти розділів тексту, а п’ятий – разом зі співавторами, у [11] автору належить
постановка задачі та остання частина тексту, у [23] – постановка задачі та дві
з трьох частин тексту, в

роботі [8] – частина тексту щодо застосування

методу РСА до проміжного поляра V405 Aur. В роботах [6, 33] автор
дисертації брав участь у постановці дослідження та обговоренні отриманих
результатів. В роботах [24, 25, 46] брав участь у постановці задач, виконував
підготовку обладнання, поляриметричні спостереження та їх обробку,
отримав результати, що виявились критично важливими для цього
дослідження, брав участь в обговоренні остаточних результатів і написанні
текстів статей. В роботах [2, 5, 30, 32] дисертанту належить постановка задачі
та конкретних завдань для розрахунків, що були проведені за отриманими їм
спостереженнями, брав участь у обговоренні отриманих результатів та їх
фізичній інтерпретації, написання частин текстів статей: у першій – третя
частина в тексті, у другій – частини 2 та 3.1, в третій – перша частина
тексту, в останній – перша частина тексту і два рисунка. В роботах
[3, 12, 18, 43] дисертант брав участь у

постановці дослідження,

проводив частину спостережень та їх обробку, брав участь у фізичної
інтерпретації

всіх

отриманих

результатів

кооперативних

досліджень,

обговоренні отриманих результатів, написанні частин текстів: 2, 6, 2 і 1
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таблиця, 1 відповідно. Роботи [9, 10, 13, 14, 16, 17, 34 – 42] виконані з
використанням результатів спостережень, отриманих на ДТШ, в яких автор
дисертації брав безпосередню участь у вимірюваннях, що отримані на
виготовленому їм приладі. Крім цього, дисертант виконував контроль впливу
апаратурних перешкод на результати вимірювань та отримані висновки, а
також визначав параметри кругової поляризації та їх похибки для всіх
об’єктів вимірювань. Крім результатів вимірювань ДТШ, у цих роботах
використані

результати

одного-двох

телескопів

меншого

діаметра

–

найчастіше з 1.25-метрового АДТ-11. Але параметри кругової поляризації в
широких спектральних смугах визначалися тільки на телескопі ДТШ, інші
дослідники не мали можливості їх отримувати, дивись розділ 2. Таким самим
є внесок здобувача і в роботах [19 – 22], в яких автору дисертації також
належить частини текстів про визначення похибок вимірювань. Роботи [1, 7,
15, 28, 29, 31, 45, 47] є оглядовими, які охоплюють різні задачі, вирішені
автором дисертації спільно зі співавторами: в них автору дисертації належать
частини текстів з результатами, отриманими за його спостереженнями.
Автору дисертації належить ідея відновлення поляриметричних
вимірювань в кассегренівському фокусі ДШТ і створення необхідних для
цього приладів. До початку даної роботи, у 1991 р., автором спільно з М. М.
Шаховським був створений поляриметр кругової поляризації з аналізатором,
що швидко обертається. З використанням частини від оптико-механічного
блоку цього приладу автором дисертації в 2002 році був створений і введений
в експлуатацію новий прилад – поляриметр повних параметрів Стокса з
аналізатором, що швидко обертається. При цьому значну частину робіт автор
виконав особисто, або самостійно залучаючи необхідних для того фахівців.
Експериментальні результати дисертації базуються на

спостереженнях,

виконаних автором дисертації на вказаному приладі упродовж 15 років на
2.6 м дзеркальному телескопі імені Г. А. Шайна. Вони охоплюють 1112 рядів
вимірювань різних небесних об’єктів. З них 26 рядів отримані в режимі
вимірювання фотометрії та лінійної поляриметрії, всі інші – в режимі
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вимірювання фотометрії та лінійної і кругової поляриметрії. Із цих 1112
рядів: близько 50% – поляризаційні стандарти, 25% – ТПС з різною
напруженістю

магнітного

поля,

тобто

поляри

(класичні,

проміжні,

асинхронні) та не магнітні катаклізмічні зорі, ще 25% – об’єкти Сонячної
системи (супутники великих планет, астероїди, комети).
Публікації за темою дисертації. Представлені в дисертаційному
дослідженні результати, методи і методики опубліковані в 70 роботах
здобувача. Зокрема, 27 статей [1 – 27] надруковано в провідних фахових
вітчизняних

та

зарубіжних

журналах,

з

яких

16

індексуються

наукометричними базами Scopus та WoS. Дві статті у виданнях, що
індексуються базою Scopus, опубліковані без співавторів. Ще 20 статей
[28 – 47] опубліковані в матеріалах міжнародних конференцій, з них 6
надруковано в журналах, які індексуються наукометричними базами Scopus
та WoS. 23 публікації [48 – 70], з яких 3 без співавторів, надруковано у
збірках тез міжнародних і вітчизняних конференцій.
Апробація результатів дисертації. Всі матеріали, представлені в
дисертації, систематично і багаторазово доповідалися на міжнародних і
українських конференціях. У списку публікацій 23 тези доповідей та 20
статей у матеріалах конференцій, з яких 6 індексуються наукометричними
базами Scopus та WoS: див. [A32*, A33+, A43+, A45+, A46+, A47+].
Перелік конференцій:
•

10th European and 75th Annual Assembly of Astronomische Gesellschaft,

(JENAM 2001), Мюнхен, Німеччина, 2001.
• “Interplay of Periodic, Cyclic and Stochastic Variability in Selected Areas of the
H-R diagram”, Брюссель, Бельгія, 2002.
• New Deal in European Astronomy: Trends and Perspectives and 12th European
Meeting for Astronomy and Astrophysics, Будапешт, Угорщина, 2003.
• 3-я Українська конференція з перспективних космічних досліджень,
Кацивелі, Україна, 2003.
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• NATO Advanced Study Institute on “Photopolarimetry in Remote Sensing” and
Workshop, Ялта, Україна, 2003.
• “Research of artificial and natural NEOs and other Solar System Bodies with
CCD ground-based telescopes” Миколаїв, Україна, 2004.
• Всеукраïнський з’ïзд “Фiзика в Украïнi” Одеса, Україна, 2005.
• “Solar System Bodies: From Optics to Geology”, Харків, Україна, 2008.
• “Cosmic magnetic fields legacy of A.B. Severny: International Symposium”,
Научний, Україна, 2013.
• “Living Together: Planets, Host Stars and Binaries”, Літомишль, Чехія, 2014.
• “International Symposium dedicated to the 70th anniversary of the Byurakan
Astrophysical Observatory (BAO)”, Єреван, Вірменія, 2016.
• Open Young Sci. Conf. on Astron. and Space Physics: 19th; 22th Київ, Україна,
2012; 2015.
• “Cataclysmic Variables and Related Objects” Геттінген, Німеччина 2001;
Кейптаун, Південно-Африканська Республіка 2002; Страсбург, Франція 2004.
• “Asteroids, Comets, Meteors” Балтімор, США, 2008; Ніїгата, Японія, 2012;
Гельсінкі, Фінляндія, 2014.
• “Conference on Electromagnetic and Light Scattering” 10th Бодрум, Туреччина
2007; 11th Хартфордшир, Англія 2008; 15th Лейпциг, Німеччина, 2015.
• Іnternational Scientific conference Kyiv University, Київ, Україна, 2019; 2020.
• “Gamow International Conference”, Одеса, Україна, 2015; 2018; 2019; 2020.
• Семінари: НДІ “Астрономічна обсерваторія” та кафедри теоретичної фізики
і астрономії ОНУ ім. І. І. Мечникова; кафедри математики, фізики та
астрономії ОНМУ; загальний астрофізичний семінар ГАО НАНУ.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконувалась у НДІ “Астрономічна обсерваторія” ОНУ, та під
час навчання у докторантурі на кафедрі теоретичної фізики та астрономії
факультету математики, фізики та інформаційних технологій ОНУ імені
І. І. Мечникова; а також у НДІ фундаментальних та прикладних досліджень
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Одеського національного морського університету (ОНМУ). Виконання
дисертаційної роботи проводилося в рамках наступних держбюджетних тем.
У НДІ “Астрономічна обсерваторія” ОНУ імені І. І. Мечникова :
• у 2015-2017 роках, держбюджетна тема № 526 “Вивчення походження
хімічних елементів, структури і еволюції зорь, міжзоряного середовища,
галактик та великомасштабної структури Всесвіту”, № державної реєстрації:
0115U003200, здобувач брав участь як виконавець;
• у 2017-2019 роках держбюджетна тема № 559 “Визначення фізичних та
кінематичних параметрів космічних об’єктів і систем за допомогою
фотометрії”, номер державної реєстрації 0117 U 001113, здобувач брав участь
як керівник теми. Отримано Акт про використання результатів дослідження
Національним Центром управління та випробування космічних засобів.
У НДІ фундаментальних та прикладних досліджень ОНМУ:
• у 2017-2019 роках, держбюджетна тема “Змінність зорь на активних стадіях
еволюції”, № держ. р-ції: 0117U000620, здобувач брав участь як виконавець;
•

з

2020

року

держбюджетна

тема

“Створення

та

застосування

астроінформаційного комплексу алгоритмів та програм аналізу космічних та
наземних спостережень нестаціонарних зоряних систем”, № державної
реєстрації: 0120U102369, здобувач брав участь як виконавець.
Практичне значення отриманих результатів.
Одним з перших результатів цієї роботи, що мав практичну цінність,
був доказ придатності для вимірювань кругової поляризації 2.6-метрового
телескопа ім. Г. А. Шайна у схемі Кассегрена. Ще одним – створення першого
працездатного поляриметра для вимірів повних параметрів Стокса для
кассегренівського фокусу цього телескопа, з використанням частини опіткомеханічного блоку від раніш виготовленого автором і М. М. Шаховським
приладу.
Практична

цінність

роботи

визначається

великою

кількістю

оригінальних фотометричних і поляриметричних даних об’єктів різних типів.
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Визначені параметри тісних подвійних систем, разом з виправленими
орбітальними

ефемеридами,

будуть

використані

для

порівняння

з

теоретичними моделями акреції в магнітних катаклізмічних змінних. Повне
чисельне моделювання цих систем неможливе, оскільки число модельних
параметрів (маса БК, швидкість акреції, орієнтація і товщина акреційних
колон, розподіл густини, напруженість і конфігурація магнітного поля, нахил
орбіти) перевищує кількість залежностей для систем цього типу. Але
експериментально визначені чисельні параметри можливо використати як
граничні умови, що дозволяють частину задач зробити коректними і їх
рішення порівняти з існуючими моделями.
Визначені параметри малих тіл Сонячної системи вже враховані й
будуть враховуватися у відповідних теоретичних моделюваннях цих об’єктів.
Безумовну самостійну практичну цінність являють собою два нових
прилади (POLSHAKH), що з’явилися в процесі виконання даної роботи, за
принциповою схемою, запропонованою автором дисертації, які вже введені в
експлуатацію на 2.6-м ДТШ і 2-м Zeiss телескопі обсерваторії пік Терскол.
Але не меншою практичною цінністю є свідчення ефективності методу
швидкої модуляції при поляриметричних вимірах та експериментальне
підтвердження

можливості

використання

астрономічних

сутінків

та

нефотометричних погодних умов для поляриметричних калібрувань і
нефотометричних вимірювань при використанні методу швидкої модуляції.
Реалізація цього методу можлива при використанні більш сучасного
реєструючого світло обладнання на інших телескопах.
Природно, те ж саме можна сказати і про математичні методи обробки
даних і аналізу результатів, розроблених та застосованих у даній роботі.
Результати

дисертаційної

роботи

використовуються

в

наукових

установах України – ІА ХНУ, АО КНУ, АО ОНУ, ГАО НАНУ, ОНМУ; в
астрономічних установах інших країн.
Також результати та розроблені методики використовуються у
навчальному процесі, для підготовки фахівців з астрофізики та при
підготовці кваліфікаційних робіт.

45

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК АПАРАТУРИ І МЕТОДИК
ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ
АСТРОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У оглядовому Розділі I, крім деяких історичних фактів, описані основні
поняття поляриметрії і коротко окреслені методи вимірювання поляризації,
якi були успішно використані до приходу поляриметрії в зоряну астрофізику,
процитовані результати, отримані з їх допомогою. ПЗЗ приймачі відносно
недавно з’явилися в астрономії, і відрізняються від фотопластинок, в першу
чергу, методом реєстрації. Тому досвід того часу може істотно допомогти,
наприклад, під час розробки нового приладу. Крім того, наведений короткий
огляд розвитку Кримської школи поляриметрії до приходу туди автора даної
роботи.
Після відкриттів на початку XIX століття явищ поляризації у фізикохімічних лабораторіях і встановлення розуміння поперечної природи
осциляційних збурень в електромагнітному випромінюванні, поляриметрія
вже понад 100 років застосовується в астрономії. Але “відведені їй ролі на
зоряній сцені” стали головними тільки після публікації передбачення
Чандрасекара [1.1], пов’язаного з результатами досліджень радіаційного
переносу для атмосфер зір ранніх спектральних класів, і одночасного
розвитку технології детекторів, достатнього для отримання спостережуваної
відповіді на цей теоретичний виклик. А доти, існує припущення:
середньовічний навігаційний інструмент у вигляді природного кристала
(кордієриту)

з

поляризаційними

властивостями

використовували

як

астролябію вікінги вже на початку 1000-х років (див. Уолкер [1.2]). З таким
пристроєм положення Сонця, прихованого хмарою або нижче горизонту,
могло бути визначено в межах 3°. Однак концепція поляриметрії стосовно до
фізичного розуміння астрономічних об’єктів не виникла до кінця XIX
століття.
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1.1. Рання історія
Про історію поляриметрії у фізичних науках можна довідатися з
багатьох текстів про оптику. Тут тільки позначені її основні віхи, та звернено
увагу на деякі факти, маловідомі астрофізичній спільноті.
Поляризацію відкрив у 1669 році під час дослідження подвійного
променезаломлення ісландського шпату Еразм Бартоліні [1.3]. Це явище
вивчав

Гюйґенс. Він у 1690 році [1.4] виклав якісну теорію відбиття,

заломлення

і

подвійного

променезаломлення

в

ісландському

шпаті,

спираючись на свою хвильову теорію світла, тобто в тому самому вигляді, як
її тепер викладають у підручниках фізики. Явище поляризації ввійшло в
книжку Ньютона “Питання 29” книги III “Оптика” (див. [1.5]), видану вперше
в 1704 році, з поясненням, заснованим на його новій теорії світла. Суттєвим
внеском, який зробив Ньютон, була констатація того факту, що взаємодія
нормально падаючого на кристал світла залежить від орієнтації (розвороту)
кристала в промені, а його посилання на “полюси” було явною аналогією для
опису спостережуваної поведінки...
У січні 1808 року Паризька академія наук підвищила нагороду фізикам
на

1810

рік.

Треба

було

надати

математичну

теорію

подвійного

променезаломлення і підтвердити її експериментом. Серед тих, хто прийняв
виклик, був Етьєн Луї Малюс (Étienne Louis Malus 1775-1812), французький
офіцер та інженер армії, який повернувся через погане здоров’я в Париж
після кампанії Наполеона в Єгипті. З кристалами iceland spar (ісландський
шпат) в руці Малюс зробив своє перше відкриття, пов’язане з природою
світла, завдяки простій цікавості. Згідно з його записами, осіннім вечором
1808 року, стоячи біля вікна в своєму будинку на вулиці d'Enfer в Парижі,
Малюс дивився через кристал ісландського шпату на Сонце, відбите у вікнах
через вулицю. Два зображення Сонця видимі крізь кристал, ставали то
темніше, то яскравіше, перемикаючись через кожні 90° обертання кристала.
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Після того, як Сонце зайшло, Малюс у приміщенні провів експеримент
зі свічкою, відбитою від поверхні води в мисці і від скляної пляшки. В ту ж
ніч він зміг показати, що найсильніший ефект зміни інтенсивності для двох
заломлених променів, які спостерігаються через кристал, відбувався за
особливих кутів з поверхнею, що відбиває. (Цю властивість пізніше
формулював сер Девід Брюстер.) Той факт, що відбите світло поводилося
аналогічно променям, які зазнали подвійного заломлення, Малюс представив
в Сосьете д'Арквейл 12 грудня 1808 року (див. [1.6]).
Після попередніх відкриттів Малюс досліджував цю своєрідну
орієнтаційну властивість, пов’язану зі світлом, істотніше. Він провів
експерименти з поведінки променів, що проходять через два кристали
ісландського шпату, зі зміною їхньої відносної орієнтації [1.6, 1.7]. Малюс до
кінця свого життя був затятим прихильником теорії емісії, ньютонової теорії
світла. Явище поляризації він пояснював тим, що частинки світла мають
“полюси”, як магніти. У звичайному світлі полюси різних частинок
спрямовані безладно. Під час поляризації відсортовуються лише частинки
світла з певними напрямами полюсів.
Від слова “полюс” Малюс придумав назву явища: “поляризація світла”.
І, крім закону, потім названого його ім’ям I = I0cos2θ (що визначає світловий
потік,

який

пропускається

двома

кристалами

або

поляризаторами,

встановленими головними осями під кутом θ відносно один одного, див.
Малюс [1.8]), у трьох частинах своєї роботи [1.9, 1.10, 1.11] він описує цілу
низку поляризаційних явищ. Тут і часткова поляризація у вигляді суміші
поляризованого й неполяризованого світла, і використання серії паралельних
пластин для отримання повнішої поляризації пучка. А також описує появу
подвійного променезаломлення в усіх кристалах, за винятком тих, які
належать до кубічної системи, і у всіх тестованих рослинних і тваринних
речовинах.
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1.2. Дозоряна поляриметрія в астрономії
1.2.1. Загальні відомості про поляризацію світла. Параметри
Стокса. Світлові коливання являють собою поперечні електромагнітні хвилі.
Вони описуються ортогональними електричним і магнітним векторами, що
коливаються в площинах, перпендикулярних до променя поширення світла.
Для характеристики світлової хвилі зазвичай використовують опис її
електричного вектора E . На площині, що перпендикулярна до напряму
поширення хвилі, зазвичай коливання кінця вектора E або відбуваються в
різних напрямках, розподілених випадково, без будь-якої закономірності, і
такий пучок світла називають природним чи неполяризованим, або описують
еліпс із правим чи лівим напрямом обертання. В окремих випадках, коли
еліпс вироджується у відрізок, кажуть про лінійну поляризацію, величина і
положення “відрізка” визначають величину лінійної поляризації і положення
площини поляризації. В іншому окремому випадку, коли еліпс вироджується
в коло, кажуть про кругову поляризацію – тут мається на увазі “обраність
якоїсь початкової фази коливань”, а не “обраність будь-якого напряму” в
просторі, як у випадку лінійної поляризації.
Під час взаємодії світла із середовищем, наприклад, коли світло
проходить через оптичні пристрої або сильні магнітні поля, або розсіюється,
наприклад, на частинках пилу, відбуваються зміни в характері його
поляризації. Дослідження цих змін дозволяють з’ясувати природу того, з чим
взаємодіяло світло. І часто вивчення поляризації світла дає змогу отримати
інформацію, недоступну в інший спосіб.
Ще в 1852 р. Дж. Стокс показав, що монохроматичний світловий потік
у найзагальнішому випадку може характеризуватися чотирма числами S 1 ,
S 2 , S 3 і S 4 , які згодом назвали параметрами Стокса. Їхньою суттєвою

особливістю є те, що вони адитивні, тобто, якщо кілька некогерентних
монохроматичних пучків накладаються один на одного, то сумарний потік
характеризуватиметься сумою відповідних параметрів Стокса, де ведеться
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підсумовування за всіма незалежними пучками світла, що складаються:
S 1 =∑ ( S 1 )k , S 2=∑ ( S 2 )k , S 3=∑ ( S 3 )k , S 4= ∑ ( S 4 )k .
k

k

k

k

Отже, світловий потік може характеризуватися чотиривимірним
вектором S ,

координатами якого служать його параметри Стокса. Цей

[]

S1
вектор Стокса можна записати у вигляді, одностовпцевої матриці: ⃗S= S 2 .
S3
S4

У такому зображенні кожну зміну стану світлового пучка, що відбувається в
наслідок взаємодії світла із середовищем, можна описувати як результат дії
відповідного лінійного оператора на вектор Стокса S . Цей оператор можна
зобразити у вигляді матриці D розміром 44. Тоді зв’язок між векторами
(0 )
(1 )
Стокса S і S , що характеризують стан пучка, відповідно до і після

взаємодії з середовищем, можна записати матричним рівнянням S (1 ) =D S (0 )

[][] [ ]
{
( )

( )

S 11
S 10
α 11 α 12 α 13 α 14
(1 )
( 0)
або S 2(1 ) =D S 2( 0) , тут D= α 21 α 22 α 23 α24 ,
α 31 α 32 α 33 α 34
S3
S3
(1 )
( 0)
α 41 α 42 α 43 α 44
S4
S4

що в розгорнутій формі може бути записано у вигляді такої системи рівнянь:
( 1)

( 0)

( 0)

( 0)

(0 )

S 1 =α 11 S 1 +α 12 S 2 +α 13 S 3 +α 14 S 4 ,
S (21 ) =α 21 S (10 ) +α 22 S (20 ) +α 23 S (30 ) +α 24 S (40 ) ,
( )
( )
( )
( )
( )
S 31 =α 31 S 10 +α 32 S 20 +α 33 S 30 +α 34 S 40 ,
S (41 ) =α 41 S (10 ) +α 42 S (20 ) +α 43 S (30 ) +α 44 S (40 ) .

Якщо матриця D відома для розглянутої взаємодії, то завдання можна
вважати розв’язаним.
Щоб

визначити параметри

Стокса,

виберемо у

площині,

що

перпендикулярна до напряму поширення світла, прямокутну декартову
систему координат, орти якої позначимо l

0

0

і r . Вибираємо їх так, щоб

z =[ l ×r ] , де z – орт напряму поширення світла, тобто векторний добуток
0

0

0

0
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ортів має бути спрямований за променем поширення світла. Тоді електричний
вектор можна записати як дійсну частину суми векторів:

E=Re ( El l

0 0

)( E0r r0 ) ,

де E l =al e (
0

-iε 1 )

e (-ikz+iωt ) ; Er =ar e (
0

-iε 2 ) ( -ikz+iωt )

e

, тут al і ar –

амплітуди, тобто позитивні числа, ε 1 і ε 2 – початкові фази відповідних
коливань,  – кругова частота, k – хвильове число, z – координата у напряму
поширення світлового пучка.
Параметри Стокса для монохроматичної хвилі визначаються, згідно
[1.12], наступними формулами:
2

2

S 1 =a l +ar ,

2

2

S 3=2 al a r cos ( ε 1 −ε 2 ) ,

S 2 =a l −a r ,

S 4=2 a l ar sin ( ε 1 - ε 2 ) .

Можна довести (див. там же), що будь-який монохроматичний пучок
світла можна записати у вигляді суми двох незалежних один від одного
некогерентних світлових пучків: повністю поляризованого (в загальному
випадку еліптично) і повністю неполяризованого. Такий світловий пучок
називають частково поляризованим. Стан його поляризації характеризується
ступенем еліптичності, тобто величиною кругової поляризації потоку ν і
параметрами лінійної поляризації, наприклад, ступенем поляризації Р і
позиційним кутом , який визначає положення великої осі еліпса, що описує
кінець електричного вектора E світлових коливань.
У разі лінійно поляризованого випромінювання кут  визначає напрям
коливань електричного вектора E відносно осі l .
Параметри Стокса так пов’язані із зазначеними величинами:
S1 =I, S 2 =IPcos 2α, S 3 =IPsin 2 α, S 4 =Iv ,

де I – загальна інтенсивність світлового потоку. Звідси

√S
P=

2
2

2

+S 3
,
S1

v=

S4
,
S1

tg 2 α=

S3
.
S2

(1.1)

Як видно, Р і  не залежать від кута , тобто від вибору системи координат
для відліку кутів, який проводиться в площині, перпендикулярній до напряму
поширення світла.
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При  > 0 електричний вектор обертається за годинниковою стрілкою,
якщо дивитися в напрямку поширення хвилі.
Для визначення ступеня поляризації Р частково поляризованого
випромінювання у фотометрі на шляху світлового променя ставиться
поляроїд, пропускна здатність якого залежить від кута, утвореного вектором
електричних коливань E з напрямом осі пропускання поляроїда. Якщо
лінійно поляризоване вздовж осі l

світло з інтенсивністю I 0 проходить

через поляроїд, вісь якого утворює кут  з напрямом l , то відповідно до
закону Малюса, інтенсивність I світла, що пройшло через поляроїд, буде:
2

I=I 0 cos α .
2

2

Для неполяризованого світла з інтенсивністю I 0 =α l +α r отримаємо:
I=

1 2 2 1
(α +α r )= 2 I 0 ,
2 l

тобто під час проходження через поляроїд інтенсивність природного світла
зменшується вдвічі.
Якщо

світловий

пучок

складається

з

неполяризованого

випромінювання інтенсивності I 0 і лінійно поляризованого випромінювання
з інтенсивністю

i0 , то після проходження через поляроїд загальна

інтенсивність світла дорівнюватиме:
I=

1
I 0 +i0 cos2 α .
2

(1.2)

Для вимірювання ступеня еліптичності частково поляризованого
випромінювання на шляху світлового пучка додатково до поляроїда ставиться
пластина у чверть довжини хвилі, яка перетворює еліптично поляризоване
випромінювання на лінійно поляризоване без зміни його інших параметрів.
1.2.2. Деякі методи вимірювання ступеня лінійної поляризації
світла. Поляризаційні дослідження світла загалом полягають у вимірі
чотирьох параметрів Стокса або інтенсивності, кута поляризації, ступеня
поляризації і ступеня еліптичності. Але, якщо відомо, що випромінювання
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тільки лінійно поляризоване, то еліптичність не вимірюється, що значно
спрощує методику спостережень.
Нижче наведено короткий огляд методів поляриметричних досліджень,
що використовувалися до початку застосування методу рахунку фотонів, а
іноді – і власне ФЕП. Але активний розвиток і застосування панорамних
приймачів дозволяє подивитися на ці методи з іншої точки зору і, можливо,
використати що-небудь із давніх ідей у сучасних умовах під час проєктування
приладів.
1.2.2.1. Метод двох положень поляроїда. Використати цей метод
можливо, якщо напрям поляризації вимірюваного випромінювання відомий
заздалегідь. Припустимо, що світловий потік являє собою суміш природного
випромінювання з інтенсивністю

I 0 , і 100% лінійно поляризованого

випромінювання з інтенсивністю i0 . Тоді, якщо поляроїд орієнтований під
кутом  до напряму поляризації світла, то,

пройшовши через поляроїд,

1
світло буде мати інтенсивність I 1= I 0 +i0 cos 2 α .
2

При другому положенні поляроїда, коли він буде орієнтований під кутом
1
2
α+π /2 до напряму поляризації, I 2= I 0 +i 0 sin α .
2

Ступінь поляризації Р досліджуваного пучка світла визначається формулою:
P=

i0
I 1−I 2
.
=
I 0 +i 0 ( I 1 +I 2 ) cos2 α

(1.3)

Отже, ступінь поляризації може бути визначений, якщо відомий кут .
Ясно, що формула (1.3) не може бути застосована за α=π / 4 . За , близьких
до π /4 , точність формули (1.3) мала. Якщо поляроїд орієнтувати так, щоб
його перше положення відповідало α= 0 , то
P=

I 1−I 2
.
I 1 +I 2

(1.4)

Метод двох положень поляроїда застосовували для дослідження сонячної
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корони. До того як в астрономічну практику увійшли поляроїди як
аналізатори, використовували чорні дзеркала, орієнтовані під кутом повної
поляризації. Спостерігаючи корону під час повного сонячного затемнення 21
серпня 1914 р., С. М. Блажко [1.13] використовував два чорних дзеркала,
орієнтовані у взаємно перпендикулярних напрямах, що забезпечувало
визначення інтенсивностей I1 і I2, необхідних для використання формули (1.3)
Під час фотографічних спостережень F-корони і зодіакального світла
використовували різні фільтри, що дозволяють отримувати у двох як завгодно
близьких точках поля зору інтенсивність світла, що пройшло через поляроїд
за двох взаємно перпендикулярні орієнтації. Перша модель такого фільтра,
використаного для спостереження F-корони, складалася з поляроїдів,
вирізаних у вигляді секторів. Так, щоб головні осі двох сусідніх поляроїдів
були взаємно перпендикулярні. Всі сектори розташовуються в колі, яке
встановлюється безпосередньо перед фотопластиною так, щоб центр
сонячного диска збігався з центром цього кола. Оскільки світло корони
поляризоване в напряму, перпендикулярному до напряму на центр сонячного
диска, головні осі секторних поляроїдів будуть спрямовані уздовж або
перпендикулярно

до

поляризації

досліджуваного

світла.

Вимірюючи

почорніння фотопластинки по обидва боки лінії з’єднання секторів, можна
визначити інтенсивності I1 і I2, і за формулою (1.4) обчислити ступінь
поляризації.
Такий секторний поляроїд, що складався з 16 секторів, був
використаний Реізе та ін. [1.14] для вимірювання поляризації внутрішнього
зодіакального світла під час повного сонячного затемнення 25 лютого 1952 р.
Поляроїдна пластина була встановлена безпосередньо перед фотоплівкою
світлосильної

камери

Шмідта

(F/0.9)

з

полем

зору

радіусом

20º.

Фотографували через пластиковий купол (блістер) літака “В-29”, що летів
уздовж смуги місячної тіні в районі Мекки (Саудівська Аравія) на висоті
9750 м.

Були

отримані

значення

ступеня

поляризації

внутрішнього
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зодіакального світла в інтервалі від 5.5º до 13º від Сонця, котрі плавно
змінювалися від 0.10% до 0.15%, відповідно.
Друга версія фільтра складалася з поляроїда з накладеною на нього
пластиною товщиною у півхвилі, у якій зроблено багато круглих отворів так,
що пластина мала вигляд решета. Ця пластина орієнтована так, що її вісь
утворює кут π / 4 з напрямом поляризації досліджуваного випромінювання.
Матриця такої комбінації пластинки в півхвилі і поляроїда, орієнтованого під
кутом  до осі l являтиме собою добуток двох матриць:

[

1
π
1 cos2 α
D ( α ) R ,π = ∗
4
2 sin2α
0

( )

[

cos2 α
cos 2 2 α
sin2 α∗cos2 α
0

1
π
1
D ( α ) R ,π = ∗ cos2α
4
2 sin2 α
0

( )

sin2α
sin2α∗cos2 α
sin 2 2 α
0

−cos2 α
−cos2 2 α
−sin2 α∗cos2α
0

][

0 1 0
0
0 0 −1 0
∗
0 0 0 −1
0
0 0 0

−sin2 α
−sin2 α∗cos2α
−sin 2 2 α
0

0
0
0
0

]

]

0
0 ,
0
1

.

Щоб визначити інтенсивність світла, що пройшло через таку комбінацію
пластини /2 і поляроїда, потрібно скласти добуток елементів першого рядка
отриманої матриці і відповідних елементів одностовпцевої матриці Стокса

[ ]

I 0 +i 0
I
I
1
2
i0
. Тоді отримаємо I 2= (i 0 −i 0 cos2 α )+ 0 = 0 +i0 sin α .
2
2 2
0
0

Світло, що потрапило на отвір в пластині /2, проходитиме тільки
I

через поляроїд, і його інтенсивність згідно (1.2), буде I 1 = 0 +i 0 cos 2 α . Отже,
2

вимірюючи почорніння з двох боків границі отвору в пластинці /2, можна
знайти I 1 та I 2 , і за формулою (1.3) визначити ступінь поляризації.
Такий пристрій було використано в роботі Мішара та ін. [1.15] для
вимірювання поляризації зовнішньої корони під час повного сонячного
затемнення 25 лютого 1952 року в Хартумі. Пластинка /2 мала 2000 круглих
отворів діаметром 1.2 мм з центрами на відстані 2 мм один від одного і була
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склеєна з поляроїдом за допомогою рідкого бальзаму. Оскільки, як
зазначалося вище, формулу (1.3) не застосовують, коли cos2α близький до
нуля, зі спостережень виключалися кути , близькі до 45º, 135º, 225º і 315º.
Для цього в областях за вказаних значеннях  на поляроїдному пристрої
наклеювали другу пластину товщиною у півхвилі, орієнтовану так, що її вісь
утворювала кут 22.5 з віссю першої пластини в півхвилі. Дві пластинки в
півхвилі, діючи як ротатор, повертають площину пропускання на подвоєний
кут, тобто на 45º так, що напрям поляризації світла, яке пройшло через фільтр
у цьому місці, утворює кут 45 °−α щодо початкового напряму. Тоді в місцях,
де світло пройшло через дві пластини товщиною у півхвилі і поляроїд, буде

( )
I
π
I = +i sin α ( −α ) , якщо світло не потрапило в отвір.
2
4
I 1=

2

I0
π
2
+i0 cos α −α , якщо світло потрапило в отвір; та відповідно
2
4
0

0

2

Далі, відповідно до формули (1.3), маємо P=

I 1−I 2
( I 1 +I 2 ) sin(2α)

.

Оскільки додаткова пластинка товщиною у півхвилі встановлена в ділянках,
де sin2 α близький до одиниці, в цих місцях відновлюється максимальна
точність визначення ступеня поляризації.
В ділянках, далеких від Сонця, де поляризація корони зменшується і
підвищується роль поляризації світла розсіяного атмосферою, напрям
поляризації інтеґрального випромінювання неба стає невідомим. Тому
введення другої пластинки товщиною у півхвилі дозволило порівняти
контраст зображень на границях отворів за різних відстаней від Сонця і
отримати деякі дані щодо цього напряму.
За допомогою такого фільтра виміряна яскравість сонячної корони в
променях =6400 Å до відстані в 7.5º і ступінь поляризації до 3º від центра
сонячного диска.
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1.2.2.2.

Метод

трьох

положень

поляроїда.

За

допомогою

запропонованого В. Г. Фесенковим у 1934 р. [1.16] методу трьох положень
поляроїда визначають як ступінь, так і позиційний кут поляризації
досліджуваного випромінювання. Спостереження полягають у тому, що
проводять три вимірювання інтенсивності світла, повертаючи поляроїд на 60º
навколо осі, перпендикулярної його площині, тобто навколо напряму
поширення світла. Якщо під час першого вимірювання головна вісь
поляроїда

утворює

кут



з

напрямом

поляризації

досліджуваного

випромінювання, то інтенсивності світла, що пройшло через поляроїд за
кожного з трьох його положень, визначаються так:
I 1=

I0
I
I
+i 0 cos 2 α, I 2= 0 +i0 cos2 ( α+ 60º ) , I 3= 0 +i 0 cos 2 ( α+ 120º ) .
2
2
2

Використовуючи останні три рівняння, можна отримати
tg2 α= √3

I 3− I 2
,
2 I 1−I 2− I 3

а для визначення знака скористатися співвідношеннями:
sign sin2 α=sign ( I 3−I 2 ) ,

i0 =

signsin2 α=sign ( 2 I 1−I 2− I 3) ,

4
I ( I −I ) +I ( I −I ) +I ( I −I ) ,
3√ 1 1 3 2 2 1 3 3 2
P=

2
I 0 +i0= ( I 1 +I 2 +I 3 ) ,
3

2 √ I 1 ( I 1− I 3 ) +I 2 ( I 2−I 1 ) +I 3 ( I 3−I 2 )
i0
=
.
I 1 +I 2 +I 3
( i0 +I 0 )

Ці формули визначають загальну інтенсивність

I 0 +i0 , інтенсивність

поляризованого складника i0 , величину позиційного кута α

і ступінь

поляризації спостережуваного випромінювання P .
Недоліком методу є його низька точність при малих значеннях ступеня
поляризації, коли інтенсивності І1, І2, і І3 мало відрізняються одна від одної.
Метод трьох положень широко використовувався для протяжних об’єктів у
середині ХХ століття, після того, як у практику астрофізичних спостережень
увійшли поляроїди й фотопомножувачі.
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Вибір 60º як кута повороту поляроїда не принциповий. Оскільки для
визначення кута і ступеня поляризації частково лінійно поляризованого
випромінювання треба знати три параметри Стокса S1, S2 і S3, із спостережень
необхідно отримати три незалежних рівняння, що зв’язують ці параметри. У
поляриметрах, призначених для вимірювання із супутників [1.17, 1.18],
використовували поляроїди, орієнтовані під кутами, близькими до 0º, 45º і
90º. Якщо ці кути позначити ϕ 0 , ϕ 45 і ϕ 90 , то інтенсивності світла, виміряні
після проходження кожного поляроїда, являтимуть собою суми добутків
першого рядка матриці на відповідні параметри Стокса:
1
1
1
I 1= S1 + S 2 cos2ϕ 0 + S 3 sin2 ϕ0 ,
2
2
2
1
1
1
I 2= S1 + S 2 cos2ϕ 45 + S 3 sin2 ϕ 45 ,
2
2
2
1
1
1
I 3= S 1+ S 2 cos2 ϕ90 + S 3 sin2 ϕ 90 .
2
2
2

Із цих трьох незалежних рівнянь можуть бути визначені параметри S1, S2 і S3,
за якими можна за (1.1) обчислити ступінь поляризації Р і позиційний кут .
Цей метод використовувався для дослідження зодіакального світла за
вимірюваннями, що проводилися з ракети “Skylark”, запущеної 2 липня 1971
року на висоту 224 км з ракетодрому на о. Сардинія [1.17, 1.19], а також під
час вимірювань, що проводилися зі супутників “Helios” [1.18].
1.2.2.3. Метод

поляроїда, що швидко обертається.

Частково

поляризоване випромінювання, проходячи через поляроїд, що обертається з
кутовою частотою  навколо напряму поширення світлового пучка,
модулюється з кутовою частотою 2. Якщо частково поляризоване
випромінювання складається з неполяризованого складника з інтенсивністю
І0 і 100% поляризованого складника з інтенсивністю і0, то після проходження
поляроїда інтенсивність буде

I0
I +i i
I +i i
+i0 cos2 ϕ= 0 0 + 0 cos2 ϕ= 0 0 + 0 cos2 ωt ,
2
2
2
2
2

де ϕ – кут між головною віссю поляроїда і напрямом площини поляризації
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падаючого випромінювання. Отже, якщо поляроїд обертається з частотою ,
то інтенсивність поляризованої частини буде модулюватися з частотою 2.
Якщо світло, що пройшло через поляроїд, спрямувати на фотокатод ФЕП, то
фотострум буде складатися з постійного складника, пропорційного ( I 0 +i0 ) /2 ,
і складника, що змінюється з частотою 2, пропорційною i 0 /2 .
Раніше, через відсутність швидкодійних лічильників, використовували
відповідні електровимірювальні пристрої, що дозволяли розділити і потім
окремо виміряти постійний і змінний складники фотоструму. Постійний
складник при цьому проходить через підсилювач постійного струму, а
змінний – через вузькосмуговий підсилювач змінного струму, налаштований
на частоту 2 ω. Безперервно реєструючи обидва складники, можна визначити
інтенсивність поляризованого складника і0, загальну інтенсивність I 0 +i0 і
ступінь поляризації Р. Метод поляроїда, що швидко обертається, дозволяє з
високою точністю визначити малі ступені поляризації. Але, в середині 20
століття, знову ж через відсутність швидких лічильників, недоліком цього
методу була неможливість визначити напрям площини поляризації падаючого
випромінювання. Крім того, вибираючи частоту  обертання поляроїда, слід
було враховувати можливість посилення змінного струму і необхідність
усунення наведень від працюючих поблизу електропристроїв.
Для протяжних об’єктів метод поляроїда, що швидко обертається,
використали Бер і Зідентопф [1.20] в 1952 р. У 1956 р. В. І. Мороз [1.21]
сконструював електрофотометр з поляроїдом, що швидко обертається, для
досліджень зодіакального світла в Астрофізичному інституті АН КазРСР.
А перший зоряний поляриметр із швидким обертанням поляризатора
створили раніше – у 1950 р. Хол і Майкезелл [1.22]. Але в їх приладі не було
повністю виключено впливу змін загального світлового потоку, а прийнятий
спосіб калібрування призводив до значних додаткових витрат часу. Повнішу
реалізацію можливостей модуляційного методу досягнуто пізніше, у 1962 р.,
в інтеґрувальному поляриметрі Шаховського та Дімова [1.23] (див. п. 1.3).

59

1.2.2.4. Метод поляроїда, що повільно обертається. Якщо реєструвати
не тільки амплітуду змінної складової сиґналу після поляроїда, що
обертається, а також і фазу, то, крім інтенсивності поляризованого складника,
можна визначити і напрям поляризації. Якщо реєструвати змінний сиґнал при
певних положеннях поляроїда, то для обчислення ступеня поляризації й
позиційного кута можна використовувати метод трьох положень або його
різновид, як, наприклад, у Вайнберґа [1.24] у фотополяриметрі обсерваторії
Халеакала. (Поляроїд у цьому приладі обертався зі швидкістю 2 об./с). За
безперервної реєстрації змінного складника можна отримати повну криву
зміни інтенсивності світла, яке пройшло через поляроїд, що дозволяє з більш
високою точністю визначити напрям і ступінь поляризації.
Поляроїд, що повільно обертається (1 об./хв.), використовували Дюмон
і Санш [1.25] у фотополяриметрі обсерваторії Тайде на о. Тенеріфе. Однак
напрям поляризації там спеціально не досліджували. Реєстровані під час
обертання поляроїда інтенсивності використовували тільки для визначення
ступеня поляризації за формулою: P= ( I max −I min ) / ( I max +I min ) .
1.2.2.5. Фотополяриметр Вайнберга. Вайнберґ [1.26] запропонував
метод, який можна застосовувати в разі, якщо реєстрація випромінювання
заснована на методі накопичення сиґналу (наприклад, інтеґрування світлової
енерґії або підрахунок числа фотонів в певному інтервалі). Якщо на поляроїд
падає частково поляризоване випромінювання, то згідно (1.2) інтенсивність
світла

I ( ψ )=

I0
2

+i 0 cos2 ( ψ− χ ) ,

де

І0

і

і0

відповідно

інтенсивності

неполяризованого і лінійно поляризованого складників пучка,  – кут,
утворений віссю поляроїда з деякою віссю l ,  – кут між напрямом
поляризації досліджуваного випромінювання і віссю l . У цьому методі
випромінювання безперервно реєструється і підсумовується (накопичується)
під час повороту поляроїда на кут /2 від початкового значення.
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Тоді накопичена енерґія виявиться пропорційною інтеґралові:
'
1

ψ +π / 2
0

I =

∫

ψ +π/ 2
0

I ( ψ ) dψ=

ψ0

∫
ψ0

[

]

I0
1
1
+i0 cos2 ( ψ − χ ) dψ= π ( I 0 +i0 ) − i 0 sin2 ( ψ 0− χ ) .
2
4
2

Для сусіднього квадранта аналогічно отримаємо
I ''1=

ψ +π
0

∫

I ( ψ ) dψ=

ψ0 +π /2

1
1
π ( I 0 +i0 ) + i0 sin2 ( ψ 0− χ ) .
4
2

Реєструвальний пристрій фотометра Вайнберґа дозволяв вимірювати різницю
'

''

I 1 =I 1−I 1=−i0 sin2 ( ψ 0 − χ ) .

Змінюючи початкові значення кута ψ 0 на 60º, аналогічно отримаємо:
ψ +5π / 6
0

I 2=
=

∫

ψ +4π / 3
0

ψ0 +π /3

I ( ψ ) dψ =

ψ 0 +5π /6

i0
[ cos2 χ (sin2ψ 0− √3 cos2ψ 0 )−sin2 χ ( cos2 ψ o + √3 sin2 ψ 0 )] ,
2
ψ +7π /6
0

I 3=
=

∫

I ( ψ ) dψ−

∫

ψ +5π / 3
0

I ( ψ ) dψ−

ψ0 +2π / 3

∫

I ( ψ ) dψ=

ψ 0 +7π /6

i0
[ cos2 χ (sin2ψ 0+ √ 3 cos2 ψ 0 )−sin2 χ (cos2 ψ o− √3 sin2 ψ 0 )]
2

.

Як видно, величини І1, І2, і І3 не є незалежними. Вони задовольняють умові
I 1 +I 2 +I 3=0 .

Якщо прилад встановити так, щоб ψ 0 = 45º, тоді для величин І1, І2, і І3 маємо:
I 1=−i0 cos2 χ ,

i
I 2= 0 ( cos2 χ −√ 3 sin2 χ ) ,
2

i
I 3= 0 ( cos2 χ+ √ 3 sin2 χ )
2

.

Звідси

можна отримати вирази для позиційного кута поляризації та інтенсивності
поляризованого випромінювання:

(

)

(

)

(

)

1
1 I 2− I 3
1
1 I 1 +2 I 2
1
1 I 1 +2 I 3
χ=− arctg
, χ= arctg
, χ=− arctg
.
2
2
2
√ 3 I 2 +I 3
√3 I1
√3 I1
i0 =−

I1
,
cos2 χ

i 0 =−

2 I2
,
cos2 χ− √ 3 sin2 χ

2 I3
i0 =
.
cos2 χ+ √ 3 sin2 χ
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Для обчислення  і і0 можна використовувати будь-яку з цих формул.
Проте варто користуватися тією формулою, яка за даних значень І1, І2, і І3
забезпечує найкращу точність. Для вимірювання загальної інтенсивності
I=I 0 +i0 в приладі був передбачений спеціальний четвертий канал. Ступінь
i
поляризації при цьому обчислюється за формулою P= 0 .
I 0 +i0
1.2.3. Деякі методи вимірювання ступеня еліптичності світла. Під

час вимірювання ступеня еліптичності світла в поляриметр додають
чвертьхвильову фазову пластинку, що вносить різницю фаз  між двома
взаємно перпендикулярними складниками електричного вектора Ē . Світло з
параметрами Стокса:

S 1 =I+i 0 ,

S2 =i 0 P cos2 χ,

S 3 =i0 P sin2 ϕ,

S 4 =i0 ν

проходить сперше через пластинку в чверть хвилі, орієнтовану під кутом  до
осі l в обраній системі координат, а потім через поляроїд, вісь якого
направлена по осі l . Для перетворення параметрів Стокса потрібно
використовувати матрицю, яка дорівнює добутку матриць:

[

1
π 1
D ( 0 ) R γ, = 1
2 2 0
0

( )

( )

D ( 0 ) R γ,

[

1
1
0
0

1

π 1
= 1
2 2
0
0

0
0
0
0

0 0
0 ∗
0
0
0
0

2

cos 2 γ
2

cos 2 γ
0
0

][

1

0

0

1
sin4 γ
2

cos2 2 γ
1
sin4 γ
2
−sin2 γ

1
sin4 γ
2
1
sin4 γ
2
0
0

2

sin2 γ

sin 2 γ

−cos2 γ

cos2 γ

0

sin2 γ
sin2 γ
0
0

0

]

.

(1.5)

На виході такої системи інтенсивність І буде визначатися формулою:
I=

[

]

]

1
1
2
( I 0 +i0 ) +i0 P cos2 α cos 2 γ+ i 0 Psin2 α sin4 γ+i0 ν sin2 γ .
2
2
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Якщо пластинку в чверть хвилі обертати навколо напряму світлового
променя з кутовою швидкістю , то в формулі слід зробити заміну γ=ωt+γ 0 .
Розглянемо випадок, коли на таку пластинку, що обертається, падає
світло, яке становить собою суму не поляризованого випромінювання з
інтенсивністю І0 і еліптично поляризованого випромінювання і0.
Тоді інтенсивність світла I(t), що пройшло через цю систему, буде як
сума добутків всіх елементів першого рядка матриці (1.5) і відповідних
елементів одностовпцевої матриці:

[ ]

I 0 +i0
i0 P cos2 χ
.
i 0 P sin2 χ
i0 v

Після підстановки γ=ωt+γ 0 отримаємо:
I (t )=

[

1
1
2
( I 0 +i 0 ) +i0 P cos2 χ cos 2 ( ωt+γ 0 )+ i 0 P sin2 χ sin4 ( ωt+γ 0 ) +i 0 ν sin2 ( ωt+γ 0 )
2
2

I (t )=

[

1
1
1
I 0 +i0 + i 0 P cos2 χ+ i 0 P cos ( 4 ωt+ 4 γ 0 −2 χ ) +i0 ν sin2 ( ωt+ 2 γ 0 )
2
2
2

]

Як видно, I(t) містить постійну і два змінних складники, що залежать від часу
і змінюються з частотою 2 і 4. До переходу на метод підрахунку фотонів ці
складові розділяли за допомогою відповідних пристроїв, визначали амплітуди
1
1
i0 P та i0 v змінних складників і сталу суму I 0 +i0 + i0 P cos2 χ . Якщо кут
2
2

 відомий, то можна визначити останній доданок

1
i P cos2 χ та обчислити
2 0

його зі сталого складника, щоб отримати інтенсивність випромінювання
I 0 +i0 . Тоді ступінь поляризації і ступінь еліптичності загального світла

визначаємо так:
P заг .=

i0 P
i ν
, ν заг .= 0
.
I 0 +i0
I 0 +i0

]
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1.2.3.1. Двоканаловий поляриметр В. Г. Фесенкова Принцип роботи
двоканалового поляриметра В. Г. Фесенкова [1.27] заснований на вимірах
суми

і

різниці

двох

перпендикулярних

світлових

напрямах.

пучків,

Розглянемо

поляризованих
світло,

неполяризованого випромінювання з інтенсивністю

що
I0

у

взаємно

складається

з

та еліптично

поляризованого випромінювання, представленого еліпсом з півосями a1 і
a2 . Будемо відраховувати кути від напряму фокальної осі еліпса, тобто

припустимо χ = 0. Тоді матриця Стокса такого світлового пучка може бути
представлена в наступних рівнозначних формах:

[ ][ ]

I 0 +a 21 +a 22
I 0 +a 2
a 21−a22 = a 2 cos2 β , де a2 =a 2 +a 2 та tgβ=a /a .
1
2
2
1
0
0
2
±2 a1 a2
±a sin2 β

Якщо поляроїд орієнтований під кутом α до обраного напряму відліку кутів,
то інтенсивність світла, що пройшло через поляроїд, дорівнюватиме:
I 1=

I0 2 2
+a1 cos α+a22 sin2 α, а при орієнтації поляроїда під кутом α+π /2
2

I 2=

I0 2 2
+a 1 sin α+a 22 cos 2 a . Вимірюючи суму і різницю цих інтенсивностей,
2
2

2

отримаємо I 1 +I 2 =I 0 +a1 +a 2 ,

:

I 1− I 2=( a21−a 22) cos2 α, де I 1 +I 2 – це загальна

інтенсивність світла. Різниця I 1− I 2 змінюється залежно від кута α , і за
α=π / 4 дорівнює нулеві. Встановлюючи прилад так, щоб різниця I 1− I 2

дорівнювала нулеві, можна визначити кут α , тобто орієнтацію фокальної осі
еліпса. Ступінь поляризації загального випромінювання визначиться за
2

формулою P=

2

a1−a 2
2

2

I 0 +a 1 +a 2

, при цьому значення Р відрізняється від значення

ступеня поляризації еліптичної складової випромінювання, яка дорівнює

( a 21−a22 )/ ( a12 +a 22 ) .
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Для визначення еліптичності світла в фотометр вводимо пластинку у
чверть довжини хвилі так, щоб її головна вісь була орієнтована уздовж
фокальної осі еліпса. Еліптично поляризоване світло, пройшовши через цю
пластинку, стане лінійно поляризованим, але при цьому зміниться напрям

[

1
π
0
поляризації: R 0, =
2
0
0

( )

0
1
0
0

][ ][ ][ ]

2
2
S '1
I 0 +a
I 0 +a
0 0
'
0 0 ∗ a2 cos2 β = a2 cos2 β = S 2
,
'
2
0 −1
0
S3
∓a sin2 β
2
'
1 0
±a sin2 β
0
S4

а це – матриця лінійно поляризованого світла ( S 4 '= 0 ). Напрям

α

поляризації пов’язаний з параметрами Стокса відповідно до формули (1.1):
tg 2α=S 3 ' / S 2 ' . Тоді tg 2α=∓tgβ , α=∓β . Отже, якщо світло еліптично

поляризоване, то після проходження пластинки у чверть довжини хвилі
напрям поляризації виявляється зміненим на величину ±β щодо напряму
фокальної осі еліпса. Враховуючи, що tgβ=a 2 / a 1 , вимірюючи кут α , можна
визначити ступінь еліптичності v=S 4 /S 1 =±tg 2 β=∓tg 2α .
Описаний принцип був реалізований в двох моделях фотополяриметра,
створених наприкінці 50-х років в Астрофізичному інституті АН КазРСР
[1.27]. Один з приладів був призначений для вивчення світла нічного неба і
зодіакального світла. У ньому було два фотопомножувачі, перед якими
знаходилися поляроїди, орієнтовані у взаємно перпендикулярних напрямах.
Обидва канали були змонтовані в одній оправі, яка могла обертатися навколо
напряму поширення світла, чим досягалися зміни кута α . Виставляючи
фотометр так, щоб різниця фотострумів від двох ФЕП дорівнювала нулеві,
визначали кут напряму поляризації α 1 . Після введення пластинки у чверть
довжини хвилі фотометр знову встановлювався в положення (α 2 ) , коли
різниця інтенсивностей I 1− I 2

дорівнює нулеві. Маючи різницю кутів

α=α 1−α 2 , можна визначити ступінь еліптичності світла, як показано вище.
2

Одночасно з цим визначається загальна інтенсивність світла I 0 +a і ступінь
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поляризації Р. Пробні спостереження, проведені в серпні 1959 р., показали,
що в полюсі екліптики ступінь поляризації світла нічного неба близький до
3% [1.27].
Також з описаним приладом проводилися спостереження еліптичної
поляризації денного неба [1.28], які показали її відсутність в межах похибки
спостережень (числове значення останньої в явному вигляді в роботі не
вказано, як і методика її визначення). Відсутні значення похибок і в [1.27], де
детально описаний прилад, тому процитовані вище чисельні результати лише
частково підтверджують дієвість методу.
Дещо пізніше, у 1965 р. електронний фотополяриметр для вимірювань
чотирьох

параметрів

Стокса

розробив

М.

М.

Поспергеліс

[1.29].

Вимірюваний світловий потік проходив через чвертьхвильову фазову
пластинку, що оберталася, через поляроїд, що обертався в той самий бік, але з
іншою частотою, і через нерухомий поляроїд. Після цього світло розкладали
в спектр за допомогою монохроматора і спрямовували на фотокатод ФЕП.
Змінюючи смугу пропускання монохроматора, можна було отримувати
вимірювання в різних ділянках спектра. Прилад використовувався як на
телескопі, так і в лабораторних умовах – з його допомогою вимірювалися
оптичні характеристики гірських порід.
1.2.4. Підсумок. Описані вище прилади об’єднані загальним підходом
“невикористання” методу підрахунку числа фотонів. З різних причин перехід
на цей метод став можливим дещо пізніше, і відбувався не одночасно в різних
групах спостерігачів. Однією з причин була втрата можливості роботи з
зображенням: перехід до використання ФЕП сильно обмежив цю можливість.
Також необхідно відзначити, що в роботах того часу часто не приділялося
достатньої уваги питанням визначення похибки вимірювань одержуваних
результатів. Розуміння важливості і необхідності цього прийшло з досвідом,
дещо пізніше. Але давши можливість працювати з цифровими, чисельними
значеннями, використання ФЕП дозволило почати використовувати, а потім і
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розвивати, методи статистичного аналізу. А після появи ПЗЗ приймачів
ситуація знову змінилася. Тепер можливо використовувати обидві ці функції
одночасно. Тому при проєктуванні нових приладів цей досвід може бути дуже
корисним.
На підставі однієї з праць із методики аналізу поляриметрії
М. М. Шаховського [1.30], можна сказати, що в різний час “з техніки
поляризаційних вимірювань ми маємо низку хороших оглядів [1.31, 1.32,
1.33, 1.23]”. Далі викладено короткий огляд розвитку методів поляриметрі зір
в КрАО до початку 80-х років, коли ця обсерваторія стала одним зі світових
лідерів в астрономічній поляриметрії.
1.3. Поляриметрія зорь – кримська школа
Вивчення поляризації зоряного світла почалося після публікацій у 1949
році в роботах [1.31, 1.32, 1.33] повідомлень про відкриття міжзоряної
поляризації. Перші дані про наявність у деяких зір змінної поляризації були
отримані

в

середині

50-х

років,

а

систематичні

поляриметричні

спостереження змінних зір різних типів припадають на 60-і роки. Тоді ж,
тобто приблизно через 10 років після появи перших точних спостережень
поляризації світла зір, М. М. Шаховський і Н. А. Дімов публікують статтю
про створення в КрАО першого зоряного поляриметра [1.23].
Прилад виготовлений з аналізатором (поляроїдом), що обертається зі
швидкістю 1 об/с, і 20-ма RC-інтеґраторами, що перемикаються (їх раніше
успішно

застосував

Дімов

у

спектрофотометрії).

Призначений

для

вимірювання лінійної поляризації в широких спектральних смугах, прилад з
самого початку був орієнтований на поляриметрію слабких швидкозмінних
зір. Основні вимоги до нього – незалежність результатів вимірювань
поляризації від змін блиску об’єктів (як справжніх, так і спричинених зміною
прозорості атмосфери), максимальна проникаюча здатність і малий час
вимірювань – для поляризації, що швидко змінюється. Оскільки дві останні
вимоги є взаємно виключними, без втрати точності вимірювань, була
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прийнята ідея реґулювання часу накопичення в широких межах. Це
дозволило без внесення додаткових похибок, вибираючи в кожному
конкретному випадку головну з цих вимог, знаходити оптимальний розв’язок
поставлених завдань. Перед обранням конкретного оптико-механічного
рішення автори розглянули наявні три основні методи вимірювання
поляризації світла. При цьому вони констатують “ефективність методу поділу
світлового пучка на два промені, із взаємно-ортогональними поляризаціями,
за допомогою призми Волластона або аналогічного їй аналізатора і
порівняння інтенсивностей цих променів, що застосували Хілтнер і Бер, див.
напр. [1.34]”. Зазначають, що метод має низку переваг порівняно з методом
безпосереднього вимірювання світлового потоку за різних кутів повороту
аналізатора. “Справді, всі зміни повного світлового потоку однаково
позначаються на інтенсивності обох пучків. Можна показати, що вплив їх на
різницю інтенсивностей, що безпосередньо вимірюється в цьому методі,
значно менший, ніж на повну інтенсивність. Це дає змогу майже повністю
компенсувати мерехтіння зорі й частково – зміни екстинкції. Однак для
слабких зір, коли головним джерелом шумів є дробовий ефект фотоструму,
цей виграш стає неістотним”. І далі пропонують метод із застосуванням
поляроїда, що швидко обертається, в ролі аналізатора, як ефективніший, ніж
раніше використані.
Необхідно зауважити, що зазначений вище недолік методу поділу
світлового пучка на два промені, із взаємно-ортогональними поляризаціями,
звичайно, наявний, оскільки дробовий ефект – це флуктуації фототоку,
пов’язані з дискретною природою світла й електричного заряду. Якщо
темновий струм, тобто струм, спричинений термоелектронною емісією
катода і першого емітера, можна значно знизити, охолоджуючи ФЕП, то
суттєво зменшити амплітуду дробового ефекту без втрат чутливості
неможливо, а флуктуації фотоструму посилюються так само, як і фотострум.
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Ще один дуже суттєвий недолік даного методу – це, звичайно,
використання поляроїда. Кожен розробник астрономічних приладів та кожен
астроном-спостерігач найбільше цінують світло, яке збирає телескоп. Але,
згідно з У. Шеркліффом [1.35], розділ 4, відсоток загального світлового
пропускання в поляроїдів різних типів становить від 20 до 40%.
“...Наприклад, американська промисловість виробляла три види поляроїдів Нтипу: HN-22, HN-32 і HN-38. Літера Н означає основний тип поляризатора, N
– нейтральність до кольору, а номер – відсоток загального світлового
пропускання ... ”, не кажучи вже про нелінійність спектральних кривих
головних коефіцієнтів пропускання k1 і k2 для поляроїдів різних типів, які
навів той самий автор. І поляроїди інших виробників принципово не
відрізняються від згаданих вище. Шеркліфф робить висновок “...у тих
випадках, коли потрібні високе пропускання і висока поляризована здатність,
зазвичай вважають за краще застосовувати призматичні поляризатори...”.
Як випливає з вище наведеного, в оптичних схемах з поляроїдом
продуктивно використовується менш ніж половина світла, що попадає в
оптичну схему. Тому на подібні кроки астрономи погоджуються тільки
внаслідок повної відсутності фінансування на створення приладу: заміна
поляроїда будь-яким двопроменевим оптичним елементом тягне за собою
більш ніж дворазове збільшення витрат на створення оптико-реєструвального
блоку для другого променя. Зазвичай це призводить до подорожчання всього
приладу у кілька разів.
З іншої точки зору: оскільки застосування поляроїда в якості
аналізатора (або поляризатора) призводить до не менших, а то й до більших
втрат світла – порівняно з методом поділу двох взаємно-ортогональних
променів – то природно, що вплив дробового ефекту в цих випадках повинен
бути порівнянним. А ось можливість використання другого променя явно
залишається тільки при двопроменевому методі.
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Не претендуючи на повноту огляду, зазначимо, що у 1967 році виходить
робота Ю. С. Ефімова [1.36], у якій наведено результати поляризаційних
спостережень низки змінних зір різних типів. Викликані затемненням зміни
поляризації виявлені у RW Tri, AB Aur, RW Aur. Більшість спостережень
виконана на подвійному 40-см астрографі, частина спостережень – на 125-см
ДТЕ (дзеркальний телескоп ім. В. П. Енгельгардта, 1.25 м) Південної станції
ДАІШ. У цих роботах використані спостереження, отримані як в
інтегральному світлі, так і в широкосмугових фільтрах.
Паралельно

на

кримській

базі

починають

поляриметричні

спостереження й інші групи: в 1971 році виходить робота Бугаєнко та ін.
[1.37]. Спостереження виконані у вересні 1969 р. на 50'' телескопі КрАО в
Несмітівському фокусі 24 м, у 12 смугах інтервалу 360-750 нм. Лінійний (Q,
U) поляриметр ГАО АН УРСР, з багатьма інноваціями для того часу: рахунок
фотонів з ФЕП79, двигун з порожнистим валом на базі синхронного двигуна
з живленням від 100 Гц, дзеркальні діафрагми, виміри у різних довжинах
хвиль. Прилад докладно описаний в [1.38], але в зазначених роботах частота
модуляції чисельно не вказана.
Але інновації бувають різними. Зрозуміло, що використання фокуса
Несміта було цілком вимушеним кроком, оскільки цей телескоп не має
жодного іншого. Для врахування інструментальної поляризації після косого
відбиття автори навели формули, що, з одного боку, використовують
стандартне наближення “для малих поляризацій”, тобто обмежену кількість
врахованих членів розкладання. Але з іншого боку – використана ориґінальна
методика “подальшого лабораторного визначення інструментальної площини
відліку”. Методика є досить суперечливою. Автори використали подальшу
симуляцію, не підтверджуючи її результати лабораторними вимірюваннями
на тому ж самому телескопі. На сьогодні вже застосовують подібні підходи,
але їх реалізація вимагає сучасного комп’ютерного та програмного
забезпечення, а всього цього явно не було в кінці 60-х років 20 століття.
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З’ясувати достатні подробиці з публікацій не вдається, тому вся ця робота
викликає багато питань і недовіру.
А деякі інноваційні деталі, такі як дзеркальні діафрагми, цю недовіру
багаторазово підсилюють, оскільки є прикладом однієї з найшкідливіших
інновацій у фотометрії та поляриметрії. Їхня єдина перевага перед
звичайними в тому, що вони – нібито – дозволяють гідувати телескоп по
об’єкту під час вимірювань. Спостерігач бачить у підгляд дзеркальну
діафрагму, і коли об’єкт з’являється на її краю, може повернути його назад, не
перериваючи вимірювань.
Це є грубим порушенням основного правила апертурної фотометрії і
поляриметрії:

“об’єкт

вимірювання

повинен

перебувати

всередині

діафрагми”. А коли спостерігач вже бачить об’єкт на дзеркальному краю
діафрагми, це означає, що дуже значна частина зображення об’єкта вже давно
покинула діафрагму і вимірювання вже безнадійно зіпсовані. Цю ідею хтось
бездумно скопіював із спектроскопії, де з великим успіхом використовують
дзеркальні щілини. Але – при спектроскопії варіації яскравості об’єкта
найчастіше мають другорядне значення, чого в жодному разі не можна
сказати про фотометрію і поляриметрію.
Наприкінці 60-х Ю. С. Ефімов звертає увагу на статистичну
обґрунтованість поляриметрії за швидкої зміни яскравості джерела [1.39]. І у
1970-му році публікує повнішу статтю [1.40], в якій з погляду статистики
розглянуто задачу вимірювання поляризації швидко змінного джерела на
прикладі спалаху UV Cet. Він отримав чисельні оцінки точності вимірювань
параметрів поляризації залежно від частоти обертання модулятора для
поляриметра з аналізатором, що швидко обертається. Він обґрунтував
мінімальну частоту обертання модулятора: при використанні поляроїда на
телескопах від 2.6 до 0.7 м – близько 20 герц. Він статистично оцінив
очікувані

точності,

спостережень.

запропонував

найбільш

ефективні

методики

71

У статті М. М. Шаховського і Ю. С. Ефімова [1.41] критично
проаналізовано перший поляриметр, який розробили М. М. Шаховський і
Н. А. Дімов. Його використовували в 1961 – 1966 роках для спостережень
поляризації змінних зір різних типів. Констатовано, що, незважаючи на
отримання низки цікавих результатів, в ході спостережень були виявлені
деякі недоліки, пов’язані з принципами роботи приладу, які не могли бути
усунені під час модернізації 1965 – 1966 років. Головні серед них такі:
1) вимірювання параметрів поляризації були диференціальними й вимагали
спеціального калібрування. Останнє завжди є джерелом додаткових похибок,
які збільшуються зі зростанням вимірюваної поляризації;
2) швидкість обертання аналізатора, яка застосовувалася, в 1 об/с, була
недостатньою, як було показано Ю. С. Ефімовим [1.39, 1.40];
3) робота з інтегрувальним поляриметром засвідчила ненадійність його
основного вузла – механічного комутатора інтегрувальних RC-комірок. Крім
того, використовуючи техніку посилення струмів, неможливо домогтися
точності вимірювання поляризації близько 0.05%. Тому було прийнято
рішення про перехід на техніку підрахунку імпульсів.
З урахуванням викладеного, в КрАО виготовили новий поляриметр з
аналізатором (поляроїдом), що синхронно обертається – зі швидкістю 33 об/с.
Синхронно з обертанням аналізатора перемикалися три канали підрахунку
імпульсів ФЕП. Кожен канал реєстрував кількість імпульсів в інтервалах
кутів повороту аналізатора: 1-й канал – від 315º до 45º і від 135º до 225º; 2-й
канал – від 45º до 135º і від 225º до 315º; 3-й канал – від 0º до 90º і від 180º до
270º. Значення, які повинен був реєструвати 4-й канал (від 90º до 180º і від
270º до 360º), заміняли алгебраїчною сумою: N4 = N1 + N2 – N3.
Поляриметр використовували у фокусі Несміта 2.6-метрового телескопа
ДТШ.

Для

переходу

спостережуваних

від

параметрів

спотворених
поляризації

інструментальними
до

їхніх

істинних

ефектами
значень

використовували лінійне перетворення безрозмірних параметрів Стокса.
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Коефіцієнти цього перетворення визначали зі спостережень стандартних зір
окремо для кожної спектральної смуги (U, B, V, R) і кожного періоду
спостережень. З аналізу редукційних коефіцієнтів були визначені основні
характеристики інструментальних ефектів і знайдено їхню залежність від
довжини хвилі. Спостереження стандартних зір показали надійність
прийнятої методики редукції з величинами зовнішніх похибок у параметрах
Стокса порядку 0.2%.
У тому ж томі опубліковано статтю [1.42] Єфімова Ю. С. і
Шаховського М. М. з результатами вимірювань поляризації випромінювання
EV Lac в чотирьох різних ділянках спектра. У синій ділянці проведено
поляриметрію

спалаху

зорі

17.08.69

р.

Знайдено,

що

поляризація

випромінювання зорі у спалаху така сама, як і у спокійному стані.
Побудовано залежність поляризації світла зорі від довжини хвилі.
Весь початковий досвід роботи з лінійною поляриметрією підсумував
М.

М.

Шаховський

в

огляді

“Методи

дослідження

поляризації

випромінювання змінних зір”, розділ 6 колективної монографії [1.43], що
вийшла в 1971 році. Після введення основних понять і визначень, опису
застосовуваних у поляриметрії оптичних деталей, у праці трохи докладніше,
ніж у ранніх статтях, розглянуто основні методи вимірювання поляризації
світла зір. У результаті відзначено перспективність створення приладів, які
об’єднують

переваги

модуляційних

методів

і

абсолютних

способів

вимірювань, і як приклад наведено посилання на двопроменевий поляриметр
Аппенцеллера [1.44]. Крім того дано конкретні рекомендації, які стали відтак
вже “класичним підходом до поляриметрії”: вимірювати швидкозмінні
джерела можна тільки з використанням дуже швидкої модуляції, абсолютні
методи вимірювань ліпше від відносних, завжди кращі методи з найменшими
непродуктивними витратами спостережного часу. Також, у роботі детально
розглядаються джерела випадкових і систематичних похибок, загальний
метод редукції поляриметричних спостережень, поляриметричні стандарти.
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Одночасно з розвитком апаратурно-методичної бази поляриметрії в
Кримській обсерваторії продовжували й активні спостереження. Про це
свідчить велика кількість публікацій, деякі з яких цитуються досі,
незважаючи на те, що минуло понад 50 років! На підтвердження цього
вкажемо кілька астрофізичних робіт цієї групи, згаданих, в одному з оглядів,
що підготовив Кларк [1.45].
Наприклад, в ньому зазначено, що “ранню помітну роботу виконав
Шаховський [1.46], який спостерігав знамениту затемнювану подвійну
систему надгігантів, β Ліри з її 13-денним орбітальним періодом, відомим ще
від 1784 року. Уперше виміривши змінність поляризації протягом всього
орбітального періоду, він з амплітуди змінення зміг розрахувати масу
матеріалу, що приводить до розсіювання, яке спричиняє поляризацію.
Повніший звіт про його спостереження і 16 інших затемнюваних подвійних
систем, включаючи RY Per, наведено в праці [1.47]. Причому більшість
об’єктів показували наявність газових потоків і кілець, тобто поляризаційний
механізм – розсіювання від окремого матеріалу, а не від ефекту Чандрасекара
[1.1]”.Також у роботі Шаховського 1965 року [1.47] була наведена базова
модель для Be-зiр, яку пiзнiше розширювали iншi автори.
Поляризаційна змінність була також знайдена для Be-зорі χ Oph у
праці Шаховського [1.48] 1962 року.
Шаховський у 1963 році [1.49] виявив варіацій поляризації для AC Her
і R Sct, пізніше класифікованих як зорі типу RV Tauri. Це жовті надгіганти,
які і тепер недостатньо добре зрозумілі. Вони показують фотометричні
варіації з двома мінімумами різної глибини і спектроскопічні варіації з
періодами ~ 100 днів. Але їх поведінка не є такою, що точно повторюється від
одного циклу до іншого.
Істотну зміну поляризації за мінімального блиску на стадії затемнення
DQ Her спостерігали у 1967 році [1.50], що дозволило визначити положення
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орбітальної площини тісної подвійної системи, яке дуже схоже на напрям
великої осі оболонки після спалаху Нової 1934 року.
Досліджувалися також і симбіотичні зорі. Це подвійні системи, що
одночасно демонструють характеристики холодного гіганта та іонізованої
туманності.

Вони

містять

червоний

гігант

і

джерело

гарячого

випромінювання із T ≈ 100000К. Вважається, що туманність є іонізованим
матеріалом від масивного гіганта. Згідно до набору багатокольорових
спостережень, які провів Єфімов протягом шести ночей [1.51], симбіотична
зоря HM Sge показала власну змінну поляризацію. Пологий монотонний спад
поляризації з хвильовим числом нагадував поведінку типових відбивних
туманностей з поляризацією, що виникає в асиметричній пиловий оболонці,
яка містить діелектричні (силікатні) зерна 0.2 мкм у радіусі.
Однак, в історії Кримської поляриметрії були не тільки успіхи.
Наприкінці 60-х років увагу багатьох астрономів було привернено до джерел
рентґенівського випромінювання. Дотримуючись спостережного пошуку
[1.52], що показав наявність поляризації рентґенівських променів в діапазоні
6-18 кеВ від Sco X-1, Ангел [1.53] показав, що поляризація в кілька відсотків
може виникнути для несиметричних джерел теплового рентгенівського
випромінювання

як

результат

розсіювання

Томсона.

Для

деяких

рентґенівських подвійних були отримані ненульові значення величин
оптичної поляризації.
У роботах Нікуліна, Кувшинова, Сєверного [1.54] та Гнедіна і Шулова
[1.55] було показано, що джерело рентгенівського випромінювання Sco X-1,
яке спостерігали на телескопі ДТШ, виявляє значну кругову поляризацію
(~ 1%). За цим було обговорення [1.56] деяких астрофізичних причин, за
якими інші спостерігачі могли отримати нульові результати через відмінності
в довжині хвилі смуги пропускання. Поліпшивши точність на порядок до
~ ± 0.05%, Кемп і Волстенкрофт [1.57] та Іллінг і Мартін [1.58] показали, що
претензії до них були помилковими. З їхнім більш високим рівнем
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детектування й точності був отриманий нульовий результат. Однак Кемп
[1.59] усе ще ставив питання про наявність кругової поляризації. Він зробив
спеціальні перевірки можливого “паразитного забруднюючого впливу” фону
неба, що впливає на спостереження. Він також зазначив, що в роботі [1.54]
посилалися на ефект, що відбувається в червоній частині спектра під час
спалаху. Його дані також припускали спалах, але по всьому спектру. Також
він указав на відсутність неґауссівського шуму, що не було типовим для його
численних вимірів поляризації інших об’єктів.
Ґерельс [1.60] також прокоментував помилкові твердження в [1.54]
щодо змінної кругової поляризації HD 226868, оптичного аналога Cyg X-1.
Він також представив вимірювання для цієї зорі залежності p(λ), зазначивши,
що її походження по суті було міжзоряним. Міхальські, Сведлунд і Авері
[1.61] також навели результати, що свідчать про певну кругову поляризацію
для HD 226868, але зазначили велику ймовірність її міжзоряного походження.
Пізніше Сєвєрний і Кувшинов [1.62] переглянули прилади, використані
в [1.54], провели численні вимірювання Sco X-1, Cyg X-1 і 3C 273, показали,
що всі три об’єкти мали випадкову появу помітних кругових поляризацій.
Це мало тривалі наслідки для кримської поляриметрії, оскільки
джерелом неправдивої кругової поляризації був “неофіційно визнаний”
телескоп ДТШ в кассеґренівській оптичній схемі. І для подолання цих
необґрунтованих помилок автору даної роботи, разом з колегами, довелося
надалі докладати дуже значних зусиль. На сьогодні констатуємо, що, якщо
“винуватцем” помилки у роботі [1.54] і було “обладнання”, то це було
“навісне обладнання” – тобто те, що було виготовлено і встановлено на
телескоп авторами роботи [1.54], а не оптика й механіка телескопа ДТШ в
кассеґренівській конфігурації. Доказом цього є майже 30-річний досвід
успішних вимірів кругової, у першу чергу, а також – і лінійної поляризації на
цьому телескопі автора дисертації.
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1.4. Підсумки та висновки
Поляризація випромінювання у астрономічних об’єктів, по-перше,
характеризує міру асиметрії як самого об’єкта, так і всього середовища,
включаючи вимірювальний пристрій – це важливо враховувати при вимірах;
по-друге, параметри поляризації це завжди “статистичні величини”, які
потрібно визначати спільно; а по-третє – параметри поляризації зазвичай
можуть змінюватися – і з часом, і з довжиною хвилі.
З цього випливає ряд висновків:
– при поляриметричних вимірах часто похибка виявляється “важливіше”
самого значення вимірюваних величин. Це призводить до необхідності
використання статистичних методів, які постійно вдосконалюються, та
прагненню до збільшення точності вимірювань;
– краще використовувати симетричні схеми телескопів з метою зменшення
інструментальної поляризації;
– першочерговим завжди є завдання вимірювання стандартних зір для
визначення параметрів інструментальної поляризації та закону їх зміни;
– для визначення інструментальних параметрів Стокса конкретного об’єкта,
природно, “абсолютні методи краще відносних”. Але для отримання
остаточного результату необхідно враховувати параметри інструментальної
поляризації, і в цьому сенсі весь комплекс вимірювань належить до класу
відносних вимірювань, з точки зору статистики;
– для визначення природи джерела поляризації однаково важливі як
залежність параметрів поляризації від часу, так і від довжини хвилі.
Матеріали Pозділу 1 були опубліковані автором дисертації у [A26*],
доповідалися та обговорювалися на конференціях [A67].
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РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК МЕТОДУ АПЕРТУРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ В
КРАО. ПРИЛАДИ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У Розділі 2 описані як прилади, в розвитку і вдосконаленні яких
дисертант брав безпосередню участь, так і прилади, створені дисертантом. За
допомогою всіх цих пристроїв дисертантом отримані всі спостережні
матеріали, використані в даній роботі.
2.1. Двоканальний п’ятикольоровий фотометр-поляриметр
2.1.1. Опис приладу. Двоканальний п’ятикольоровий фотометрполяриметр Гельсінського університету конструкції В. Піірола з 1983 року
використовується на 1.25-м телескопі АДТ-11 в якості штатного приладу.
“Авторський” опис можна знайти в роботах [2.1, 2.2]. Його принципова схема
зображена на рис. 2.1. Аналізатором в ньому служить пластина Савара, що
розділяє світловий пучок на дві паралельно зміщені (на величину,
пропорційну товщині пластини) складові з ортогональною лінійною
поляризацією. Кожен промінь будує у відповідній діафрагмі зображення
об’єкта з фоном.
Безпосередньо за діафрагмою встановлено модулятор (chopper) (4),
який по черзі з частотою 25 Гц перекриває одну з діафрагм. Світло, що
пройшло через модулятор, потрапляє до блоку світлоприймачів (III), де
дихроїчні інтерференційні дзеркала ділять його на п’ять спектральних
інтервалів, кожен з яких реєструється своїм світлоприймачем (ФЕП). Для
кожного з них в системі реєстрації є два лічильники імпульсів, що
перемикаються синхронно з відкриттям модулятором однієї або іншої
апертури. Для вимірювання лінійної поляризації, тобто двох параметрів
Стокса Q і U, площина поляризації повертається. Для цього використовується
фазозсувна напівхвильова пластинка (λ/2), що повертається між вимірами і
знаходиться перед аналізатором. Спектральний діапазон ахроматизації
фазової пластинки 0.32÷1.42 мкм.

83

Рис. 2.1. Оптична схема UBVRI фотометра-поляриметра
I – Поляризаційний блок (знімний) його можна повністю видалити або
повернути.
1. Фазозсувна пластинка λ/2 або λ/4, що повертається.
2. Пластина Савара (двозаломлюючий поляризаційний аналізатор).
Заміна фазової пластинки чи видалення або повернення всього
поляризаційного блоку займає близько 10 хвилин часу, але природно
вимагає подальшої зміни фокусування телескопу.
II – Блок діафрагм (10", 15", 20") і підглядання. Пізніше були додані одиночні
апертури, для роботи в режимі класичної фотометрії, тобто без модуляції.
3. Вхідні діафрагми: спарені або одиночні апертури.
4. Модулятор (chopper): заслінка, що по черзі закриває одну з двох діафрагм,
частота модуляції 25 Гц.
III – Охолоджуваний блок дихроїчних світлоподільників і 5 світлоприймачів.
Ефективні довжини хвиль 0.37, 0.44, 0.53, 0.69, 0.83 мкм (UBVRI)
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У

режимі

вимірювання

лінійної

поляризації

пластинка

λ/2

повертається на кут π/8 = 22.5, що відповідає повороту площини поляризації
на 45°. Один повний цикл вимірювання лінійної поляризації складається з
восьми експозицій, на протязі яких (між вимірами) фазова пластинка
повертається на 180°, що відповідає повороту площини поляризації на 360°.
Інтенсивність світла, що пройшло через півхвильову пластинку і
поляризатор виражається формулою:

1
J= ( I 0 +Q 0 cos4φ+U 0 sin4 φ ) ,
2

де φ – кут повороту пластинки λ/2 щодо головної площини поляризатора.
Початковий кут повороту пластинки довільний, він визначається потім за
спостереженнями стандартних зір [2.2, 2.3].
Для ефективної роботи приладу необхідно, щоб зсув фаз півхвильової
пластинки був близький до 180° для всіх п’яти смуг. Цю умову можна
виконати тільки з ахроматичною фазовою пластинкою. Пластинки, що
використані у даному приладі, мають відхилення фазового зсуву не більше 3°
для всього діапазону. Положення пластинки, при якому різниця заломлення
звичайного й незвичайного променів максимальна, дещо відрізняється
залежно від смуг. Ця різниця враховується при редукції спостережень.
Для одночасного вимірювання лінійної і кругової поляризації [2.4]
півхвильова фазова пластинка (λ/2) замінюється чвертьхвильовою (λ/4), що
створює зсув фаз в 90°. Пластинка λ/4 перетворює кругову поляризацію в
лінійну. Напрямок площини коливань відповідає положенню осей пластинки.
Інтенсивність світла, що пройшло через аналізатор λ/4 і поляризатор, буде:
J=

(

)

1
1
1
I 0 + Q 0 ( 1+cos4 φ ) + U 0 sin4 φ−V 0 sin2 φ .
2
2
2

Загальна методика вимірювань залишається незмінною, але початок відліку
кутів повороту збігається з головною площиною пластинки [2.4].
Для вимірювання тільки кругової поляризації кути повороту фазової
пластинки λ/4 встановлюються рівними 90°, а їх початок відліку відрізняється
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на 45° від головної площини фазової пластинки. В принципі, для
вимірювання кругової поляризації вистачило б всього двох положень, але
даний режим був реалізований в такому вигляді з метою компенсації
можливих систематичних похибок та збереження стандарту формату запису
вихідного файлу даних.
Після пластинки, що обертається, встановлений нерухомий аналізатор
– двозаломлююча кальцитова пластина Савара, що розщеплює ортогонально
поляризовані пучки на дві взаємно перпендикулярно поляризовані складові:
звичайний промінь заломлюється відповідно до нормального закону
заломлення, а незвичайний відхиляється на кут δ = 6°14.
2

δ=arctg

1+ ( n e / n o )

1− ( ne / no )

2

При цьому з призми промені виходять паралельно спрямованими. В
результаті незвичайний промінь виявляється зміщеним на відстань α = а tgδ
відносно звичайного (де а – товщина пластини Савара). Відстань між
центрами парних апертур вибирається рівною α і становить в даному випадку
2 мм. Таким чином, два зображення від взаємно перпендикулярно
поляризованих компонент формуються кожне в своїй діафрагмі. Параметри
Стокса лінійно поляризованого світла розраховуються з виміряної кількості
імпульсів від звичайної і незвичайної складових випромінювання при
кожному з положень фазової пластинки.
Крім вимірювання об’єкта, перевівши телескоп, робляться необхідні
вимірювання фону неба поруч з об’єктом, значення якого потім віднімаються
з “відліку зорі + фон”, з урахуванням “номера” апертури. Це дозволяє, при
рівномірній інтенсивності фону, не враховувати поляризацію фону.
В цьому режимі кругова поляризація вимірюється з максимально
можливою ефективністю.
У приладі використовуються фазозсувні пластинки з напруженого
оргскла, розраховані та виготовлені співробітником ГАО НАН України
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В. А. Кучеровим [2.5-2.7]. Спеціально розробленими і проведеними автором
дисертації лабораторними вимірами було доведено, що ці оптичні елементи, з
точки

зору

оптичних

характеристик,

не

поступаються

аналогічним

кварцовим. А на відміну від останніх – не лопаються при сильних морозах,
тобто краще переносять перепади температур.
АДТ11 був першим радянським напівавтоматичним телескопом:
управління телескопа і купола передбачалося від ЕОМ класу СМ. Мабуть
через нестачу досвіду проєктування подібних пристроїв був допущений ряд
помилок, що приводили до виникнення електричних перешкод (при
включенні руху купола, включенні компресора холодильника і т.п.) – ці та
інші дії викликали зміни в результатах вимірювань. Подібні особливості
необхідно було враховувати при розробці методик вимірювань та обробки
даних, щоб не допустити спотворення результатів. Для усунення перешкод
автором дисертації запропоновано і реалізовано у програмному забезпеченні
метод обробки збійних вимірювань. Вони замінялися інтерпольованими за
методом ковзаючої параболи значеннями, і не спотворювали статистику
спостережного ряду.
В той самий час виготовлений за мікропроцесорною технологією
поляриметр “був здатний” до суттєвої модернізації, яка дійшла до того, що
досить швидко його “рідний” мікропроцесорний блок був замінений іншим з
комп’ютерним управлінням [2.8], що значно розширило можливості приладу.
Зокрема, було додано метод класичної фотометрії, крім “закладеного”
виробниками методу квазі-одночасної фотометрії двох рівних діафрагм.
2.1.2. Програмне забезпечення. Для первинної обробки спостережень
використовувалися “штатні” програми: фотометрія оброблялася програмою
“f5”, написаної Д. М. Шаховським, з урахуванням “побажань” всіх
користувачів, в тому числі і автора даної роботи. А подальша обробка
фотометричної інформації про катаклізмічні зорі проводилася пакетами
програм, створеними різними авторами на основі математичних методів,
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розроблених І. Л. Андроновим; до даних про об’єкти іншої природи
застосовувалися інші методи.
Обробка поляриметрії проводилася програмою А. В. Бердюгіна,
відповідно до методики, викладеної авторами приладу, Піірола та ін. [2.1], а
саме: кожне вимірювання поляризації об’єкта складається з 8 експозицій
“об’єкт + фон” з попереднім записом фону. Поворот пластинки на
відповідний кут відбувається між експозиціями. Після віднімання середнього
фону з відповідних відліків об’єкта, обчислюються параметри Стокса
лінійної

(або

кругової)

поляризації

досліджуваного

об’єкта

в

інструментальній системі. Для приведення результатів до стандартної
системи необхідно врахувати відмінність між положенням головної площини
аналізатора і напрямком на полюс світу в стандартній екваторіальній системі
координат.

Необхідно

так

само

векторно

відняти

“інструментальну

поляризацію” телескопа і приладу, яка визначається за вимірюванням
стандартних зір.
2.1.3. Заключення. Викладена вище поляриметрична методика не є
оптимальною і універсальною. Дихроїчні світлорозділювачі, за своєю
природою, мають відомі недоліки: коефіцієнти заломлення та відбиття
звичайних та незвичайних променів залежать від довжини хвилі. Більш того,
невеликий (1.25 м) діаметр телескопа, використання ФЕП і втрати більше
половини світла (оскільки модулятор – заслінка – завжди закриває одне з
двох зображень) дозволяють такому комплексу вирішувати тільки обмежене
коло

поляриметричних

задач.

Ще

один

недолік

приладу – неповна

ефективність для вимірювання поляризації протяжних об’єктів. Через дуже
невелику величину зсуву ортогонально поляризованих променів після
пластини Савара, ортогональні зображення частково перекриваються. Тому
для вимірювання протяжних об’єктів доводиться одну з діафрагм механічно
закривати, що призводить до втрат продуктивності. Але, завдяки високій
надійності як телескопа, так і приладу, одночасної “п’ятикольоровості”

88

останнього і застосуванню статистично обґрунтованих методів аналізу,
вдавалося отримати в тому числі і представлені далі статистично значущі
результати; частина їх отримана вперше.
2.2. Двопроменевий поляриметр з акустико-оптичним модулятором
2.2.1. Опис приладу. Ідея про необхідність збільшення частоти
модуляції при астрономічних поляриметричних вимірах привели М. М.
Шаховського до того, що в 1981 році він, разом з групою співробітників СКБ
Фізичного інституту ім. Йоффе отримав авторське свідоцтво, патент
№ 805080, на винахід поляриметра з акустико-оптичним модулятором.
Пробний екземпляр цього приладу тестувався в КрАО за участю автора
дисертації. Оптична схема приладу приведена на рисунку 2.2. В якості
фазового модулятора використаний складений кристал: п’єзокварц і
приклеєні до нього з боків два блоки плавленого кварцу тотожного розміру.
Збуджений п’єзокварц забезпечує синусоїдальну модуляцію форми
поляризації з частотою 35 кГц. Частота однозначно визначається довжиною
модулятора, тому що відповідає першій резонансній гармоніці усталеної в
ньому стоячої ультразвукової хвилі, з пучностями напружень в центрі і
вузлами на кінцях акустооптичного модулятора. Друге плече модулятора
використовується в контрольному каналі. Останній забезпечує жорстку
прив’язку часових інтервалів роботи лічильників імпульсів до фаз періоду
модуляції і підтримку оптимальної, для даного спектрального інтервалу,
амплітуди оптичної модуляції.
Якщо модулятор створює змінний фазовий зсув δ=δ 0 sin ωt , де δ 0 –
параметр, що визначає амплітуду модуляцій, ω – кругова частота, а головні
осі двохпроменевого аналізатора повернені на кут ψ щодо осі максимальної
швидкості модулятора (лінії дії напружень в модуляторі), то інтенсивності
двох

світлових пучків, що виходять з аналізатора описуються двома

виразами (2.1):
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J 1=

1
( I + Q ( cos2 2ψ+ sin2 2ψcosδ ) +U ( 1−cosδ ) cos2 ψ sin2 ψ+Vsin 2 ψsinδ ) ,
2

J 2=

1
( I −Q ( cos2 2ψ+ sin 2 2ψcosδ )−U ( 1−cosδ ) cos2 ψ sin2 ψ−Vsin 2ψsinδ ) .(2.1)
2

Рис. 2.2. Оптична схема поляриметра з акусто-оптичним модулятором.
Основними елементами оптичної схеми є: у вимірювальному каналі (I)
змінні вхідні діафрагми (1) у фокальній площині телескопа; вузол підгляду,
що складається з рухомої призми (2) і мікроскопа “МИР-1” (3); змінні
широкосмугові світлофільтри (4); двоплечий акусто-оптичний модулятор з
частотою 35 кГц (5), складений з п’єзокварц у центрі та склеєних з ним двох
блоків плавленого кварцу з боків; кварцова лінза поля (6); призма Воластона
(7); знімні інтерференційні фільтри з регульованим нахилом, що
використовуються тільки в режимі магнітометра (8); кварцові лінзи Фабрі (9);
фотопомножувачі Hamamatsu R1635-02 (10);
у контрольному каналі (II)
лампа розжарювання (11); конденсор (12); призми Глана (13, 14); ромб
Френеля (15); лінза Фабрі (16); фотопомножувач (17). Між ромбом Френеля і
аналізатором – призмою Глана – містяться змінні фільтри (4), аналогічні
фільтрам вимірювального каналу, і друге плече модулятора (5). У режимі
вимірювання лінійної поляризації призма Волластона разом з
фотопомножувачами вимірювального каналу розгортаються на 22.5 градуси,
одночасно в контрольний канал вводиться додатковий поляризатор (18). У
вимірювальному каналі в пучок може вводитися призма Глана (13), що
служить для калібрування лінійної поляризації
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Для вимірювань кругової поляризації був обраний режим роботи при
ψ = π / 4 = 45°, що дає максимальне значення коефіцієнта при параметрі
кругової поляризації V.
Для кожного з двох світлових пучків ми маємо два реєструючих
лічильника імпульсів ФЕП, які перемикаються синхронно з фазами періоду
модуляції Т. Вони накопичують сигнал протягом досить великого числа
циклів модуляції. Позначимо середнє значення sin δ і cos δ для двох
інтервалів фаз φ1 – φ2 та φ3 – φ4, відповідних включенню кожної пари
лічильників s1, s2 і c1, c2 відповідно. Якщо ψ = π/4, для режиму кругової
поляриметрії, з (2.1) отримаємо вираз для лічильників N 1,...N4 за час
накопичення ΔT, який приймаємо однаковим для всіх лічильників:
N 1=( k 1 /2 ) ΔT ( I+Qc 1 +Vs 1 ) ,
N 2=( k 1 /2 ) ΔT ( I+Qc 2 +Vs 2 ) ,
N 3=( k 2 /2 ) ΔT ( I−Qc 1−Vs 1 ) ,

(2.2)

N 4= ( k 2 / 2 ) ΔT ( I−Qc 2 −Vs2 ) ,

де
φ
2

1
с1=
∫ cos ( δ 0 sin φ ) dφ ,
φ 2 −φ 1 φ
1

φ
2

1
s1=
∫ sin ( δ 0 sin φ ) dφ ,
φ 2 −φ 1 φ
1

φ

4

1
с2=
∫ cos ( δ 0 sin φ ) dφ ,
φ 4 −φ 3 φ
3

φ

4

1
s 2=
∫ sin ( δ 0 sin φ ) dφ .
φ 4 −φ 3 φ
3

Коефіцієнти k1, k2 характеризують чутливість світлоприймачів, яка в
загальному випадку може бути різною для різних ФЕП. З (2.2) виходять такі
два вирази для V:
V=

2 ( N 1 −N 2 )
k 1 ΔT ( s1 −s2 )

−Q

c 1 −c 2 −2 ( N 3 −N 4 )
c −c
=
−Q 1 2 .
s 1 −s2 k 2 ΔT ( s 1 −s 2 )
s 1−s 2

(2.3)

Вибравши фазові інтервали так, що φ1 = φ4 = 0, φ2 = φ3 = π ми отримаємо
c1 = c2 = 0, s1 = – s2 = s.
Те ж саме справедливо з міркувань парності і непарності відповідних
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функцій для будь-яких інтервалів, симетричних відносно фаз π/2 та 3π/2.
В цьому випадку
I=

N −N
N −N
1
1
( N 1 +N 2 )=
( N 3 +N 4 ) , V= 1 2 =− 3 4
k 1 ΔTs
k 2 ΔTs
k 1 ΔT
k 2 ΔT

Безрозмірний

параметр

Стокса

v

(ступінь

кругової

(2.4)

поляризації

pc)

визначається за формулою:
V 1 N 1 −N 2 1 N 4−N 3
v=p c = =
=
I s N 1 +N 2 s N 4 +N 3

(2.5)

З формули (2.5) видно, що кожна експозиція дає два незалежних значення
ступеня кругової поляризації, які не залежать від абсолютної чутливості
каналів і часу накопичення ΔT.
Абсолютне калібрування вимірювань кругової поляризації і точність її
визначення залежать від значення параметра s, що є функцією амплітуди δ0 і
фаз φ1 – φ4 . Розрахунки показують, що при φ1 = φ4 = 0, φ2 = φ3 = π
оптимальним значенням амплітуди буде δ0 = 114º (див. [2.9]). При цьому
параметр s (тобто площа відповідної половини хвилі функції sin(δ0 cos φ) )
досягає максимуму, рівного 0.79. Як видно, в цьому випадку ми хоча і
програємо в ефективності випадку прямокутної модуляції з δ=±π / 4 , але
програш цей невеликий і становить близько 20%.
Кожен з вимірювальних каналів, що відповідають двом світловим
пучкам, що виходять з аналізатора, в режимі вимірювання кругової
поляризації працює незалежно. Тому є можливість помістивши в кожен пучок
відповідний фільтр, проводити одночасні вимірювання кругової поляризації в
двох ділянках спектра. Але, через залежність фазового зсуву від довжини
хвилі, створюваного модулятором при заданій напрузі збудження, ці ділянки
повинні відстояти одна від одної не більше ніж на кілька сотень ангстрем.
Значення масштабного коефіцієнта вимірюваної кругової поляризації,
(s) у (2.5) визначалося нами в лабораторних дослідженнях приладу. Середнє з
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багатьох серій вимірювань циркулярно поляризованого світла (з поляроїдом і
платівкою λ / 4) дорівнює s = 0.80 ± 0.01.
У режимі вимірювання лінійної поляризації оптимальне значення кута
ψ між головними осями модулятора і аналізатора є ψ = π / 8 = 22.5°. При
цьому значенні ψ з (2.1) отримаємо

[
[
[
[

( ) ]
k
1
1
√2
N = I+ Q ( 1+c )+ U ( 1−c )+ ( ) Vs
]
2
2
2
2
k
1
1
√2
N =
I− Q ( 1+c )− U ( 1−c )−( ) Vs
]
2
2
2
2
k
1
1
√2
N =
I− Q ( 1+c )− U (1−c )−( ) Vs
]
2
2
2
2
k1
1
1
√ 2 Vs
I+ Q (1 +c1 )+ U ( 1−c 1 )+
1
2
2
2
2

N 1=

1

2

2

3

2

4

2

2

1

1

2

2

(2.6)

1

2

2

Вибравши інтервали фаз:

φ 1 =−1/4 π, 3/ 4 π; φ 2 =1/ 4 π, 5/ 4 π; φ 4 =φ1 ; φ 3 =φ 2

центровані щодо 0 та π, отримаємо s1 = s2 = 0. Параметри матимуть різні
знаки і абсолютні величини. З (2.6) при цьому можна отримати:
I=1/ 4 ( l1 +l2 +l 3 +l 4 ) ; l 1 =N 1 /k 1 ; l 2 =N 2 / k 1 ; l3 =N 3 /k 2 ; l 4 =N 4 / k 2 ;
O=
U=

1
[ ( l −l ) (1−c 2 )−(l 2−l 4 )( 1−c 1 ) ] ;
c 1 −c 2 1 3

1
[ −( l1−l 3 )( 1+c 2 ) +( l 2−l 4 )( 1+c 1) ] .
c 1−c 2

Звідси випливає, що в режимі вимірювання лінійної поляризації канали
не будуть незалежними, і результати вимірювань залежать від відношення
чутливості двох різних приймачів світла k 1/k2. Це викликає необхідність
спеціального калібрування і контролю цього відношення. Оптимальна
амплітуда модуляції, що дає максимальне значення різниці с1-с2, лежить в
інтервалі 170-180°. При δ0 = 180° c1 = + 0.306, с2 = – 0.915.
Всі наведені вище значення параметрів s і c відносяться до
монохроматичного світла. Через залежність оптичної амплітуди δ від

93

довжини хвилі для гетерохромного випромінювання ефективні величини s і с
дещо знижуються, що, в принципі, погіршує точність вимірювання
параметрів поляризації. Однак наші розрахунки показують, що для широких
спектральних смуг, відповідних кольорам UBVRI системи Джонсона, це
зниження не перевищує 1%, і що коефіцієнти s, с 1, с2 для кожної з цих смуг
слабо залежать від спектрального складу досліджуваного світла. Але при
роботі в різних частинах спектра (різних кольорах) необхідно для кожного
кольору встановлювати свою оптимальну амплітуду модуляції.
З викладеного випливає, що для надійних вимірювань параметрів
поляризації необхідно по-перше мати жорстку прив’язку часових інтервалів
роботи лічильників імпульсів до фаз періоду модуляції і, по-друге,
встановлювати і підтримувати оптимальну для даного спектрального
інтервалу амплітуду оптичної модуляції. Для успішного виконання цих задач
в поляриметрі передбачений спеціальний контрольний канал. Джерелом
світла в ньому є лампа розжарювання зі стабілізованим живленням. Світло
цієї лампи зі 100%-ною круговою або лінійною (в залежності від режиму
роботи) поляризацією проходить через друге плече модулятора, збудженого
тим самим п'єзокварцом, що і модулятор вимірювального каналу. Після
аналізатора (призма Глана) потрапляє на свій світлоприймач – ФЕП, що
працює в аналоговому режимі. Сигнал з цього ФЕП модульований так само,
як і вимірюваний світловий потік, з відповідною формою поляризації. Він
використовується для формування опорних сигналів, які перемикають
лічильники імпульсів вимірювальних ФЕП і автоматично встановлюють і
підтримують оптимальну для даного спектрального діапазону амплітуду
модуляції.
Застосовування даного приладу в режимі магнітометра детально
описано у [2.10]. Там же описана методика для вимірювання магнітних полів
за водневими лініями. Основа методики – вимірювання кругової поляризації
в крилах водневих ліній Hα , Hβ за допомогою двопроменевого поляриметра.
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У вимірювальних каналах використовувалися інтерференційні фільтри з
пропускною здатністю 6 Å, яку можна зміщувати по спектру шляхом нахилу
фільтра. У статті [2.10] наведені результати пробних спостережень магнітних
полів чотирьох Ар-зорь, а також широкосмугових вимірювань кругової
поляризації поляра АМ Геркулеса (13/14.09.88). Порівняння цих результатів з
наявними даними показує, що описана методика і апаратура дозволяють
отримувати на 2.6-метровому телескопі надійні зміни магнітних полів
порядку 500-1000 Гс у зорь 7-8 величини та широкосмугові вимірювання
кругової поляризації слабких зорь: 13m-15m.
Але досвід експлуатації цього приладу, що проводилася за участю
автора

дисертації,

показав

його

непридатність

для

систематичних

спостережень. Прилад вимагав тривалих лабораторних тестувань, які були
розпочаті влітку 1988 року. Вони, як і самі спостереження, проводилися з
використанням доступної нам тоді, зазначеної у п.2.2.3, обчислювальної
техніки. Але не обмежувалися тільки “періодом введення приладу в
експлуатацію”, оскільки досвіду подібних вимірювань у нас не було, а стан
приладу доводилося контролювати практично постійно. Метою цих
досліджень були як визначення і контроль “сталих приладу”, (таких як
згаданий вище s) для кожної зі спектральних смуг B, V, R, і ліній H α, Hβ, так і
вироблення реальної методики вимірювань.
2.2.2. Лабораторні випробування. Всю метрологічну роботу, і не
тільки для даного, а й для всіх інших поляриметрів, автор дисертації та М. М.
Шаховський проводили з точністю, необхідною для подальших вимірювань.
Це займало багато часу, але пізніше було виправдано вимірами стандартних
зір та отриманими результатами спостережень. Для отримання різних форм
поляризованого світла у лабораторних умовах були використані пластикові
або кристалічні фазозсувні пластинки, в тому числі – з комплекту
поляриметра АДТ-11, призми Глана і Волластона, поляроїди. Першим
доказом коректності побудови і роботи оптичної та електронної схем було
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саме отримання “адекватних значень” і їх співвідношень (схожих з
наведеними в літературі). Іншим доказом, природно, слугував наступний
вимір на телескопі “стандартних зір”.
У лабораторних випробуваннях поляриметра в режимі вимірювання
кругової поляризації ми оцінювали величину власної інструментальної
поляризації, коефіцієнт перетворення лінійної поляризації в кругову і
параметр, що визначає ефективність модуляції – величину s в формулах (2.4).
У цих вимірах використовувалася наступна схема: лампа розжарювання з
стабілізованим живленням висвітлювала діафрагму, що була закрита білим
папером, котрий розсіює світло; зображення цієї діафрагми за допомогою
об’єктива проєктувалося на вхідну діафрагму поляриметра. При цьому
об’єктив був діафрагмований так, щоб збіжність пучка відповідала світлосилі
телескопа (1:13 або 1:16). Між об’єктивом і вхідною діафрагмою могли
міститися аналізатор, що обертається (поляроїд), і чвертьхвильова зсувна
фазова пластинка. В результаті було отримано:
1. Власна інструментальна кругова поляризація не перевищувала 0.01-0.02%.
2. Максимальне значення показника перетворення лінійної поляризації в
кругову становить приблизно 1.5% (тобто 100%-ва лінійна поляризація дає
кругову приблизно 1.5%). Як і слід було очікувати, величина і знак кругової
поляризації, що виникають з лінійної, залежать від орієнтації останньої.
Найбільш імовірною причиною такого ефекту є недостатньо точне фазування
стробів, котрі вмикають відповідні лічильники, це призводить до порушення
умов с1 = с2 = 0, див. (2.3). Можливо, що при поліпшенні фазування стробів
чутливість до лінійної поляризації знизитися принаймні в кілька разів.
3. Вимірювання циркулярно-поляризованого світла (з поляроїдом і чвертьхвильовою платівкою) дозволили знайти значення параметра s в формулі (2.4,
2.5),

тобто

визначити

масштабний

коефіцієнт

вимірюваної

кругової

поляризації. Його значення (середнє з багатьох серій) вийшло рівним
0.80 ± 0.01. При цьому ми підбирали таку орієнтування поляроїда щодо
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чвертьхвильової пластинки і таке амплітуду модуляції δ0, які дають
максимальне значення параметра s.
Результати лабораторних випробувань так само показали, що реальна
внутрішня збіжність вимірювань кругової поляризації добре відповідає
похибці, очікуваної за статистикою зареєстрованих квантів.
Для отримання у лабораторних умовах “квазінеполяризованого”
випромінювання ми використовували “на просвіт” кілька шарів олівцевої (не
глянцевої) кальки. В якості лабораторного джерела світла був стандартний
лабораторний освітлювач з лампою розжарювання, що стабілізували за силою
струму. Його стабільність, в діапазоні необхідних нам значень, ми довели
відповідним експериментом. Це дозволило змінювати в значних межах
освітленість. Також всі спектральні фільтри були перевірені на наявність
“власної поляризації”, і екземпляри, що викликали підозри, були виключені з
подальшого будь-якого використання.
Широкосмугові вимірювання кругової поляризації слабких зір за
допомогою поляриметра з акустооптичним модулятором проводилися нами в
кассегренівському фокусі ДТШ в період з лютого 1990 по листопад 1991
року. Це були не систематичні спостереження: були отримані 5 рядів
спостережень прототипу поляра AM Her, 3 ряди асинхронного поляра
BY Cam, також були виконані вимірювання поляра QQ Vul і немагнітних
катаклізмічних змінних MV Lyr та TT Ari. Їх результати хоч іноді і
відрізнялися від результатів інших авторів, як в разі AM Her (див. [2.10]), але
не суперечили іншим роботам по об’єктам цього типу.
Дані по BY Cam увійшли в роботу [A12*]
У приладі використовувалися ФЕП фірми Хамамацу, але не стандартні,
а малогабаритні (пальчикові). У липні 1991 року, після попадання блискавки в
купол телескопа ДТШ, один з робочих ФЕП вийшов з ладу. Роботи були
продовжені після заміни його резервним. Але через місяць перестав
працювати ще один ФЕП – у нього так само випарувався катод, напилений на
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внутрішню поверхню вхідного вікна. З цього ми зробили висновок, що дані
ФЕП мали сильно обмежений ресурс. Деякий час прилад експлуатувався як
одноканальний широкосмуговий поляриметр, але далі – модулятор втратив
працездатність. Після цього використання приладу було припинено.
2.2.3. Програмне забезпечення. Всі роботи з двопроменевим
поляриметром

з

акусто-оптичним

модулятором

проводилися

автором

дисертації спільно з М. М. Шаховським з реєстрацією інформації на
комп’ютері локальної мережі ЕОМ СМ4-СМ14. Природно, обробка так само
проводилася на цих комп’ютерах. Для цього автором дисертації, спільно з
І. Л. Андроновим на мові “ФОРТРАН4 +” був створений комплекс програм,
що дозволяв проводити стандартну обробку даних. А саме: обчислювати
поліноміально згладжені значення фону по кожному з каналів окремо,
віднімати отримані значення з відповідних вимірювань об’єкта і зір
порівняння; аналогічно інтерполювати поведінку блиску зір порівняння,
використовуючи отримані значення для визначення позаатмосферного блиску
об’єкта. За усередненими значеннями для об’єкта обчислювалися його
параметри Стокса для відповідних моментів часу.
Для

апроксимації

аперіодичної

змінності

використовувалося

згладжування методом “ковзаючих парабол” з додатковою функцією фільтра
[2.11]. Статистичні та спектральні властивості згладжуючої функції для
довільних базисних функцій і функцій фільтра розглянуті в [2.12]. Для
практичних застосувань використано параболічне наближення з функцією
p(t,t0 , Δt)=(1 – ((t – t0) / Δt)2 )2 при |t – t0| ≤ Δt. Це дозволяє забезпечити
безперервність згладжуючої функції та її похідної, а також отримати
аналітичну оцінку похибки положення екстремуму. Єдиний вільний параметр
Δt може бути визначений мінімізацією середньоквадратичної точності
згладженого значення σ [xC], або максимізацією відношення ε = σ C / σ [xC] –
“сигнал / шум”, де σC – середньоквадратичне відхилення згладжених значень
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від середнього. В останньому випадку, для рівновіддалених по аргументу
гармонійних сигналів з періодом P при ti+1 – t1 << Δt, маємо Δt = 0.545P [2.12].
Аналогічно оброблялися вимірювання поляриметричних стандартів, а
результати обробки враховувалися при редукції параметрів Стокса з
інструментальної системи в стандартну. Для графічного представлення
кінцевої інформації використовувався стандартний графічний пристрій, а
результати в чисельному вигляді використовувалися для подальшого аналізу.
Пізніше дані були оброблені ще раз на персональних комп’ютерах за
допомогою програми “ZTSH-SERV”, написаної О. В. Халєвіним у співпраці з
автором даної роботи. Втім, повторна обробка повністю підтвердила раніше
отримані результати.
2.2.4. Заключення. Можливо, магнітометр, який використовує водневі
лінії, є затребуваним і у даний час, оскільки він може давати інформацію саме
про поверхневе магнітне поле зорі. Але для широкосмугової поляриметрії
така конструкція приладу є далеко не оптимальною. І хроматичність
модулятора є тільки однією з причин цього. Іншою – складність виготовлення
і експлуатації приладу в цілому, і блоку модуляції – зокрема. Можливо,
стабільність роботи останнього можна підвищити його термостабілізацією,
але це питання вимагає додаткових досліджень.
У будь-якому випадку – прилад такого типу потребує багато часу на
лабораторно-метрологічні

роботи,

що

не

завжди

виправдано.

Але

двопроменева схема є безумовно виправдана і найбільш оптимальна, при
будь-якому способі модуляції.
Вимірювання

кругової

поляризації

вимагає

обов’язкового

використання модуляції. Висока частота модуляції, з одного боку, дозволяє
відмежуватися практично від усіх флуктуацій атмосфери. Це було ще однією
безсумнівною перевагою цього приладу. Як показав уважний аналіз
отриманих на даному приладі широкосмугових поляриметричних результатів,
вони були незалежними не тільки від тимчасової мінливої хмарності, а й від
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значної частини змінності, пов’язаної з атмосферними мерехтіннями. Крім
того, така схема дозволяє вдало використовувати у різних каналах різні
приймачі, не гаючи часу на їх абсолютне калібрування. Але, з іншого боку,
вимоги швидкодії до тракту оцифровування, як і вимоги до швидкості
модуляції, не завжди можливо виконати, особливо якщо до них додаються
вимоги ахроматичності модулятора. Тому прилади даного типу цікаві лише
для обмеженого кола завдань.
2.3. Однопроменевий поляриметр з аналізатором, що швидко
обертається
2.3.1. Перша модифікація приладу. Методика вимірювання кругової
поляризації. З 1969 року у Кримській астрофізичній обсерваторії працював
лінійний одноканальний фотометр-поляриметр на базі ФЕП з аналізатором,
що швидко обертається, і реєстрацією методом рахунку фотонів. Базова
модель приладу була описана в [1.41], a її модифікація – в [2.13].
Інтенсивність світла, в цьому випадку, виражається формулою:
1
I'= K [ I+Qcos2ψ++U sin2 ψ ]
2

Ця модель поляриметра успішно використовувалася при вимірах
лінійної поляризації гранично слабких об’єктів. Результати подібних
спостережень представлені, наприклад, в [2.13, 2.14]. У 1970-72 роках прилад
використовувався на 2.6-метровому ДТШ, у фокусі Несміта, що значно
ускладнювало врахування інструментальної поляризації. Насамперед з цієї
причини далі подібні спостереження були припинені.
Поява приладів, здатних вимірювати кругову поляризацію світла, стала
можливою в середині 20 століття, після появи ахроматичних фазових
пластинок. У нас така можливість з’явилася в кінці 80-х років, в результаті
розробки В. А. Кучеровим [2.5, 2.6, 2.7] багатокомпонентної симетричної
ахроматичної фазової пластинки. Ми не змінювали історичну назву приладу
підкреслюючи збереження основного його принципу – швидкої модуляції.
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У 1991 році автором дисертації, спільно з співробітниками КрАО, була
зібрана нова схема реєстрації накопичених імпульсів з використанням
стандартних модулів САМАС і комп’ютера IBM-PC. Тоді ж у прилад була
встановлена ахроматична чвертьхвильова фазова пластинка, виготовлена за
методикою В. А. Кучерова, і були розпочаті систематичні вимірювання
кругової поляризації зорь типу AM Her і споріднених об’єктів у фокусі
Кассегрена ДТШ. Вперше прилад був описаний нами у роботі [2.15]. А після
виходу

з

ладу

двопроменевого

поляриметра

з

акустико-оптичним

модулятором (див. п. 2.2) в 1991 році, поляризаційні спостереження на ДТШ
проводилися тільки з цим приладом. Спостереження катаклізмічних зір з
різною напруженістю магнітного поля, магнітних білих карликів, квазарів та
інших об’єктів зазвичай проводилися в широкій інструментальній смузі WR:
500-750 нм, λeff = 610 нм, Δλ = 250 нм. Вибір смуги обумовлений тим, що на
більш коротких хвилях в магнітних ТПС домінує випромінювання
неакреційної фізичної природи, а ФЕП для більш довгих хвиль у нас не було.
Перевагою даного приладу є висока ефективність при спостереженні
слабких об’єктів і незалежність результатів вимірювання параметрів
поляризації від зміни світлового потоку (як справжніх, так і спричинених
змінами

атмосферних

умов).

При

спостереженнях

до

2000

р.

використовувався офсетний гід з корисним полем 1010 для візуального
гідування, під час вимірювань, по сусідній зорі з поля зору телескопа.
Спостереження в такому режимі тривали до 2002 року, далі коротко
викладемо їх методику, вона представлена у роботах [А4, доповнення А23].
У режимі вимірювання кругової поляризації нерухомий поляризатор
(поляроїд) встановлено безпосередньо за ахроматичною фазовою пластинкою
λ/4, що безперервно обертається зі швидкістю 33.3 об/с. За один оберт кожен
лічильник вмикається двічі (на час, що дорівнює 1/4 оберту). Причому час
відкриття однієї пари зсунуто щодо іншої на 1/2 періоду. Таймер, інтерфейс і
самі лічильники були зібрані з використанням стандартних модулів CAMAC.
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У процесі спостережень в комп’ютері формується файл, що складається з 5
колонок: відліків чотирьох лічильників N1, N2, N3 і N4 і моментів часу.
Виведемо робочі формули. Припустимо, що світло з параметрами
Стокса I, Q, U, V проходить через фазову пластинку з фазовим зсувом  і
аналізатор. Будемо вважати, що параметри Стокса задані в системі,
віднесеній до головної площини аналізатора. Позначимо кут повороту осі
максимальної швидкості фазової пластинки відносно головної площини
аналізатора через ψ. Очевидно, що ψ = 2πt/ΔT, де ΔT – період обертання
фазової пластинки або t = ΔTψ/2π, де t – час.
Тоді інтенсивність світла, що пройшло через таку систему, виражається
наступною формулою, див. наприклад: [2.16]:
1
I'= K [ I+Q ( cos2 2ψ+sin 2 2ψ⋅cosτ ) +U ( 1−cosτ )⋅cos2ψ⋅sin2ψ+V⋅sin2ψ⋅sinτ ]
2
(де К – коефіцієнт пропускання). Для випадку кругової поляризації
(пластинка λ/4) отримаємо кращу точність при sin = 1, тобто  = /2.
Переходячи до нормованих параметрів Стокса, маємо:
IK
q
u
I'=
1+ ( 1+cos4ψ ) + sin4ψ+v sin2 ψ
2
2
2

[

]

(2.7)

Число імпульсів, накопичених в кожному k-му лічильнику за один
оберт фазової пластинки, дорівнюватиме:
t +Δt
k

N k =C1

∫
tk

I 'dt=C1

ψ +π/2
k

∫
ψk

I 'dψ

ΔT
2π

(2.8)

де час роботи кожного лічильника протягом одного оберту пластинки
Δt = 1/4ΔT, а ψ k – положення головної осі пластинки в момент вмикання k-го
лічильника.
Підставивши (2.7) у (2.8) і провівши інтегрування, отримаємо:
1 q v
N k =IC2 ΔT +
cos2 ψ k .
4 8 2π

(

)

(2.9)
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Позначивши у (2.9) C3 = IC2 · ΔT/4 (коефіцієнт, що залежить від потоку і
пропускання реєструючої системи), отримаємо для кожного лічильника:
N 1 = C3
N 3 = C3

(
)
2v
1
+
q/2
−
sin2 ψ ) ,
(
π
1 + q/2 +

2v
cos2 ψ 0 ,
π
0

N 2 = C3
N 4 = C3

(
)
2v
1
+
q/2+
sin2 ψ ) .
(
π
1 + q/2 −

2v
cos2 ψ 0 ,
π
0

Очевидно, що N1 + N2 = N3 + N4 = C3(1 + q/2), що є одним з критеріїв
нормальної роботи приладу. Введемо позначення:
r1=

N 1 −N 2 2 vcos2 ψ 0
N −N 4
2 vsin2ψ 0
=
=−
; r2= 3
і отримаємо:
N 1 +N2
N 3 +N 4
π ( 1+q )
π ( 1+q )

π
π
P 1= r 1 ( 1+q )= v' cos2ψ 0 ; P 2= r 2 ( 1+q ) =− v' sin2 ψ 0 , де v'=v ( 1+q ) .
2
2

Очевидно, що параметри P1, P2 еквівалентні параметрам Стокса q і u для
лінійної поляризації.
З викладеного випливає, що дана методика дозволяє визначити
значення параметра v (рівного ступеню кругової поляризації PC) з точністю
до множника (1 + q), що залежить від величини і напрямку лінійної
поляризації. Але параметр q << 1, і вплив множника (1 + q) дуже малий в
переважній більшості спостережуваних об’єктів.
Обидва виміряних параметри P1, P2 (як і r1, r2), залежать також від
величини кута 0, який визначається положенням осі максимальної
швидкості фазової пластинки відносно головної площини аналізатора в
момент вмикання лічильника N1.
Наведені вище формули для визначення параметра v справедливі для
ідеального випадку, коли фазовий зсув фазової пластинки точно дорівнює π/2
для всього використовуваного спектрального діапазону, і часові інтервали
роботи кожного лічильника дорівнюють 1/4 періоду обертання пластинки. В
реальній апаратурі ці умови виконуються тільки наближено.
Для оцінки виникаючих похибок були проведені спеціальні лабораторні
випробування приладу. Вони показали, що для природного, неполяризованого
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світла отримана кругова поляризація не перевищує 0.1%. Аналогічні
результати виходять і за вимірюваннями неполяризованих стандартних зір на
телескопі. Для світла зі 100% круговою поляризацією ефективність приладу
близька до 100%. А для світла з повною лінійною поляризацією помилкова
кругова поляризація не перевищує 1% і залежить від орієнтації площини
лінійної поляризації.
Протягом спостережної ночі кілька разів визначається нерівність часу
активності лічильників, для чого сигнал з ФЕП замінюється сигналом 1 МГц,
знятим з кварцу частотоміра Ч3-35. Відношення отриманих при цьому
відліків лічильників відповідають відношенню “часу активності” лічильників
і враховуються при обробці спостережень (це так зване “калібрування”). Крім
того, регулярно вимірювалися кілька зір з нульовою круговою поляризацією
(поляриметричні стандарти). Обчислені середні значення P1 , P2 були
використані для визначення кругової поляризації в даний момент часу:
P C =( P 1−P 1 ) cos2 ψ 0 −( P 2 −P 2 ) sin2 ψ 0 .

Кут ψ для кожного ряду спостережень визначається за значеннями P1 і P2
методом ортогональної регресії див. [2.17, А23, A4] і далі, п 2.3.2.
Характерні значення P1 і P2 становлять кілька десятих часток відсотка.
Відхилення поляризації, які вимірялися за генератором, на порядок менше.
Характерне значення статистичної похибки інструментальної поляризації
зазвичай становило 0.05-0.07% (експозиція 10 секунд, 9m). Статистична
похибка поляризації 1.0% для зорі з блиском 13.8m при накопиченні 32 с.
2.3.2. Програмне забезпечення. Для обробки даних спостережень,
Халєвіним О. В. у співпраці з автором дисертації, була написана програмаоболонка на мові Borland Pascal 7.0 з використанням бібліотеки Turbo Vision
2.0. У ній, в першу чергу, були правильно структуровані спостережні
поляриметричні дані, з точки зору їх подальшої обробки за класичною
схемою

обробки

поляриметричних вимірювань.

Програма не

тільки
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використовувала можливості графічного інтерфейсу в інтерактивному
режимі, але і робила це одночасно більш ніж для одного статистично
незалежного набору даних. За рахунок вірного визначення загальної
послідовності і сенсу кожної з операцій нам вдалося досягнути кінцевої мети:
в результаті обробки вихідних даних отримувати часові ряди фотометрії і
кожного з параметрів поляризації. В програмі були дані деякі мало популярні
можливості – наприклад визначення за формулами з [2.18] поправки часу для
прив’язки до барицентру Сонячної системи, що стає істотним при
експозиціях 1-4 секунди. Але в цілому були використані як класичні, так і
спеціально розроблені – в першу чергу І. Л. Андроновим – математичні та
статистичні методи. Тому одержувані з її допомогою результати були
повністю статистично коректні і обґрунтовані. Крім того, враховуючи
попередній досвід колег, ми обрали і реалізували найбільш універсальні
математичні рішення. Це дозволило використовувати програму для всіх без
винятку завдань, що вирішувалися при вимірах окремо кругової і лінійної
поляризацій на ДТШ.
Використана методика поляриметричних спостережень дозволяла
отримати реальні значення кругової поляризації і досить надійно оцінити їх
похибки. При цьому зберігається незалежність результатів вимірювань від
змін світлового потоку – як пов’язаних із змінністю об’єкта, так і
спричинених змінами прозорості і неточним гідуванням. Одночасно з
вимірами кругової поляризації можна отримувати фотометрію з кращим
часовим розрізненням.
Недоліком такої схеми обчислень є той факт, що можливість отримання
коректного результату кругової поляриметрії залежить від можливості
вимірювання джерела з великою змінної поляризацією. І, якщо амплітуда
власної кругової поляризації не суттєво перевищує три сигма значень
поляризації, результат вимірювання може бути дещо занижений через
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неточне визначення кута ψ за значеннями P1 і P2. Крім того знак кругової
поляризації, яку реєструє прилад, теж визначається тільки за допомогою
таких вимірювань. (Ці процедури докладно описана далі, дивись п 2.3.4). Але
це було природно, тому що даний прилад і був створений нами для
дослідження об’єктів з великою і змінної круговою поляризацією: ТПС типу
АМ Her, та споріднених їм зоряних систем.
Тому

обробка

будь-яких

вимірювань,

а

так

само

проведення

вимірювань, кругової поляризації на ДТШ, було неможливо без активної
участі автора дисертації: не залежно від його участі в наступних публікаціях.
Це відображає ряд подяк колег в публікаціях, в тому числі і за тематикою
сонячної системи наприклад [2.19, 2.20].
2.3.3. Остання модифікація приладу. Методика одночасного
вимірювання кругової та лінійної поляризації з одноканальним
поляриметром. Вище (п.2.3.1) і в роботі [А4] нами була описана методика
вимірювання кругової поляризації на 2.6-м телескопі ДТШ КрАО з
одноканальним фотополяриметром, що використовує швидке обертання
модулятора – четвертьхвильової фазової пластинки. Тоді інтегрування
сигналу проводилося чотирма лічильниками (з використанням двох фізично
різних, що враховувалося в створеній нами методиці обробки спостережень)
в інтервалах часу, відповідних кутам повороту фазової пластинки на 90°.
Причому “кути активності” другої пари лічильників були зміщеними
відносно першої пари на 45°.
У 2002 році поляриметр телескопа ДТШ був нами модифікований з
метою квазі-одночасного визначення всіх 4-х параметрів Стокса I, Q, U, V.
При

цьому

термін

“модифікація”

можна

тільки

умовно

використовувати для позначення проведених змін. Були змінені: система
модуляції – вона стала виміряти повороти чверть-хвильової фазової
пластинки на 22.5°; нерухомий аналізатор – поляроїд був замінений призмою
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Глана, що дало можливість проводити вимірювання в ультрафіолетовій
частини спектру; доданий механізм прецизійного налаштування аналізатора,
що дозволило збільшити ефективність; приймальний ФЕП 79 замінений на
ФЕП 136: з подібною кривою реакції, але набагато більшим квантовим
виходом; виготовлений за новою схемою і зібраний на більш сучасній
елементній базі підсилювач-дискримінатор; розроблений і виготовлений на
більш сучасній елементній базі блок лічильників на мікропроцесорній основі
з інтерфейсом RS422, що дозволив підсумувати відліки в межах 22.5°
повороту чверть-хвильової фазової пластинки у 8 лічильниках за допомогою
фізично одного; замінені низьковольтні блоки живлення, з’єднувальні кабелі
та двигун модулятора. Також замінена чвертьхвильова фазова пластинка.
Природно – створено нове програмне забезпечення: як для управління і збору
інформації програму написано Д. М. Шаховським при участі автора блоку
лічильників А. В. Рябова, так і для обробки отриманих даних – при участі
автора дисертації вона написана В. В. Бреусом, підсилювач-дискримінатор
виготовив А. І. Смірнов. Всі роботи активно підтримував як численними
консультаціями, так і безпосередньою участю М. М. Шаховськой.
Без змін далі використовувався тільки блок фільтрів, діафрагм і
підглядання та основний принцип побудови приладу: використання методу
швидкої модуляції. Фактично прилад був створений знову. Роботи були
виконані або фахівцями відповідної кваліфікації за технічним завданням
автора дисертації, або безпосередньо ним самим автором дисертації.
Після цього автором дисертації був виконаний весь комплекс
метрологічних випробувань. Вони показали, що для неполяризованого
(природного) світла кругова поляризація не перевищує 0.05% а лінійна менш
0.1%. Для світла зі 100% круговою поляризацією ефективний приладу
близька до 100%. А для світла з 100% лінійної поляризацією помилкова
кругова поляризація менше 0.5%.
Оптична схема поляриметра представлена на рисунку 2.3.
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Рис. 2.3 Оптико-механічна схема
поляриметра:
1 – фільтри;
2 – діафрагми;
3 – рухливе дзеркало мікроскопа;
4 – стакан 16-позиційного
модулятора з чвертьхвильовою
фазовою пластинкою;
5 – нерухомий аналізатор (призма
Глана);
6 – ФЕП з лінзою Фабрі
Інтенсивність світла, що пройшло через таку систему, згідно [2.21],
виражається наступною формулою:
I' ( ψ ) =

(

)

1
Q
U
I+ ( 1+cos4ψ ) + sin4ψ - V sin2ψ ,
2
2
2

(2.10)

де ψ – кут повороту осі максимальної швидкості фазової пластинки (в
подальшому – головна вісь) відносно головної площини аналізатора,
I – інтенсивність

вхідного

випромінювання,

Q, U – параметри

лінійної

поляризації, а V – параметр кругової поляризації.
Після інтегрування залежності (2.10) по 8 кутах (0°-22.5°, 22.5°-45°,...)
можна записати слідуючі вирази для 8-ми лічильників:

(

Q
Q 1 U 1
1
2
n1=I 0∗ π + ∗ π + ∗ + ∗ −V ∗ − √
8 2 8 2 4 2 4
2 4

)

Q
Q 1 U 1
√2
n2=I 0∗ π + ∗ π − ∗ + ∗ −V ∗
8 2 8 2 4 2 4
4
Q
Q 1 U 1
√2
n3=I 0∗ π + ∗ π − ∗ − ∗ −V ∗
8 2 8 2 4 2 4
4

(

Q
Q 1 U 1
1
2
n 4=I 0∗ π + ∗ π + ∗ − ∗ −V ∗ − √
8 2 8 2 4 2 4
2 4

)
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(

Q
Q 1 U 1
1
2
n5=I 0∗ π + ∗ π + ∗ + ∗ +V∗ − √
8 2 8 2 4 2 4
2 4

)

Q
Q 1 U 1
√2
n6=I 0∗ π + ∗ π − ∗ + ∗ +V∗
8 2 8 2 4 2 4
4
Q
Q 1 U 1
√2
n7= I 0∗ π + ∗ π − ∗ − ∗ +V∗
8 2 8 2 4 2 4
4

(

Q
Q 1 U 1
1
2
n 8=I 0∗ π + ∗ π + ∗ − ∗ +V∗ − √
8 2 8 2 4 2 4
2 4

)

Відзначимо, що значення n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7 і n8 повинні бути
звільнені від впливу фону неба. Для цього фон неба вимірюється до і після
вимірів програмного об’єкта. Середні або інтерпольовані значення фону неба
на момент спостереження об’єкта віднімаються із спостережених значень
об’єкта в кожному з 8-ми каналів.
Комбінація показань лічильників імпульсів дозволяє отримати наступні
залежності для параметрів Стокса:
N = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6 + n7 + n8 = I0 * π + Q * π/2 ,
S1 = – n1 + n2 + n3 + n4 + n5 – n6 – n7 – n8 = – V * √2 ,

(2.11)

S2 = – n1 – n2 – n3 + n4 + n5 + n6 + n7 – n8 = V * √2 ,
S3 = n1 + n2 – n3 – n4 + n5 + n6 – n7 – n8 = U ,
S4 = – n1 + n2 + n3 – n4 – n5 + n6 + n7 – n8 = – Q .
Оскільки для більшості астрономічних об’єктів параметр Q  0.1, то
нехтуючи ним, перший вираз в системі рівнянь (2.11) можна записати у
вигляді І0 = N/. З цього випливає, що нормовані параметри u, q вектора
Стокса для лінійної поляризації, виражені у відсотках, знаходяться із
співвідношень:

U
Q
= 314 . 16 S 3 / N , q=
= 314 . 16 S 4 /N .
Io
Io
Параметри вектора Стокса для кругової поляризації визначаються як:
u=

CP1= – S1*157.08/N , CP2= S2*157.08/N.
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Відповідно до формул (2.11), сума імпульсів, накопичених у всіх каналах,
залежить від параметра Q. Тому для визначення остаточних значень
параметрів поляризації в загальному випадку необхідна друга ітерація, але це
стає істотним при значеннях ступеня лінійної поляризації більше 10%.
Остаточні

вирази

для

ступеня

p

і кута положення площини лінійної

p= √ u +q /I 0 ,
2

поляризації  мають вигляд:

2

1
u
θ= arctan
.
2
q

Середньоквадратична похибка кругової і лінійної поляризації визначається зі
співвідношень:

σ Pv=157 . 08 ( √ ( N+N bgr ) ) / N ,

σ Pl =314 . 16 ( √ ( N+N bgr ) ) /N ,

де Nbgr – сумарна кількість імпульсів фону неба у 8-ми лічильниках.
Крім того, за дисперсіями параметрів ui та qi , обчисленими для всіх
експозицій протягом спостереження, можна визначити випадкові похибки σu
та σq середніх значень параметрів u та q та обчислити випадкові похибки
вимірювання ступеня поляризації:

√

σ p= 1/2 ( σ u2 +σ 2q ) , і аналогічно для

кругової поляризації. За остаточну помилку вимірювання ступеня поляризації
з двох помилок

σp та σPv або σPl

відповідно, вибиралася найбільша. Похибку

у визначенні кута положення площини поляризації ми розраховуємо за
формулою σ Θ =28 . 65∗σ P / p , згідно [1.40].
2.3.4. Визначення ступеня кругової поляризації за спостережуваними
значеннями CP1 і CP2. Параметри CP1, CP2 еквівалентні параметрам Стокса
q і u для лінійної поляризації. Тобто, CP1, CP2 – спотворені статистичним
шумом проекції вектора PC на осі OX, OY. Для визначення PC необхідно
визначити таку величину кута 20 повороту системи координат (тобто
поляризатора щодо аналізатора), щоб одна з осей відповідала поляризації, а
друга – шуму. Це можна зробити тільки за спостереженнями зорі з великою
амплітудою зміни кругової поляризації. А до цього спочатку врахувати
поправку

за

“нуль-пункт”

з

вимірювання

стандартів

з

нульовою

поляризацією, тобто спочатку враховується інструментальна поляризація.
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Введемо систему координат X і Y таким чином, щоб початок координат
збігався із середніми значеннями (<P1>, <P2>), а вісь OX була розвернена по
відношенню до P1 на кут  (рівний 20).
Тоді:
P 1=⟨ P1 ⟩ +Xcos φ−Y sin φ

X= ( P1−⟨P 1 ⟩) cosφ+ ( P 2−⟨ P2 ⟩ ) sin φ

P 2=⟨P 2 ⟩+Xsinφ+Ycos φ

Y=−( P 1−⟨ P 1 ⟩ ) sinφ+ ( P 2 −⟨ P 2 ⟩ ) cos φ

Обчислимо центральні моменти другого порядку для змінних P1, P2:
2

2

μ ij=⟨ ( Pi −⟨ P i ⟩ ) ( P j−⟨P j ⟩ ) ⟩ . Тоді:

1
1
⟨ X 2 ⟩=μ11 cos2 φ+2 μ 12 cos φsinφ+μ22 sin2 φ= ( μ11 +μ 22) + ( μ 11−μ 22 ) cos2φ+μ 12 sin2φ,
2
2
⟨ XY ⟩=−( μ11−μ22 )cos φ sin φ +μ 12 (cos2 φ −sin 2 φ )=
1
=− ( μ11 −μ 22 )sin 2 φ +μ12 cos 2 φ ,
2
1
1
⟨Y 2 ⟩=μ 11 sin2 φ-2 μ 12 cos φ sinφ+μ22 cos2 φ= ( μ 11 +μ 22 )− ( μ 11−μ 22 ) cos2φ-μ 12 sin2φ .
2
2

Ці вирази справедливі для будь-якого кута повороту

φ,

однак, при

ортогональній регресії обирається такий кут, щоб змішаний момент ⟨ XY⟩=0.
Тоді
⟨ X 2 ⟩=

tg2φ=

2 μ 12
2 μ 12
μ 11−μ22
, sin2φ=
,
cos2φ=
,
2
2
μ 11−μ 22
μ
−μ
+
4
μ
μ
−μ
+4
μ
(
)
(
)
√ 11 22 12
√ 11 22 12

1
1
μ11 +μ22) +
(
2
2

√(μ

11 −μ 22

1
1
2
2
2
2
2
) +4 μ 12 , ⟨XY⟩=0 , ⟨Y ⟩= 2 ( μ11 +μ22 )− 2 √( μ 11−μ 22) + 4 μ12 .

1
kπ
, k=0,1,2,3 .
Насправді, рівняння tg2φ=λ має 4 різних корені φ= arctgλ+
2
2

Два з цих чотирьох коренів відповідають напрямку великої осі еліпса
розсіювання уздовж осі ОХ і два – напрямку уздовж осі OY. Ми обираємо
основний напрямок в тій чверті, в якій виконуються співвідношення для
sin2φ, cos2 φ. Тоді величини X та Y мають (з усіх можливих кутів повороту)

відповідно найбільшу і найменшу дисперсії. Звичайна інтерпретація може
бути в тому, що величина X інтерпретується, як змінна характеристика з
шумом спостережень, а Y – “чистий шум”.
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У зазначений спосіб обчислюються повні параметри Стокса, причому з
наведених вище формул випливає, що параметри кругової поляризації в
такому випадку визначаються точніше, ніж параметри лінійної.
2.3.5. Програмне забезпечення. В результаті спостережень на
телескопі в комп’ютері формується файл, який містить 8 квазіодночасних
вимірювань “яскравості” об’єкта при 8 послідовних положеннях модулятора і
момент часу закінчення даного виміру. Програма управління поляриметром,
написана співробітником КрАО Д. М. Шаховським, також заносить у файл
інформацію про “тип” об’єкта (фон, досліджувана зоря, зоря порівняння,
стандарт, темновий ток), тривалість експозиції та кількість вимірювань в
серії, спектральна смуга (фільтр).
Для обробки спостережень, отриманих з одноканальним фотометромполяриметром в модифікації одночасного вимірювання кругової і лінійної
поляризації, В. В. Бреусом у співпраці з автором дисертації була написана
програма “PolarObs”, що реалізує викладені вище підходи. Програма обробки
автоматично визначає тип ряду, в той же час надає можливість користувачеві
погодитися або змінити його. Цей стиль мінімізує “число натискання
кнопок”, що зручно при обробці великої кількості спостережних даних. Після
відкриття файла даних програма демонструє дві криві:

результати

вимірювання блиску об’єкта нагорі, і фону в нижньому вікні робочого
простору (для 1 з 8 каналів). Після поліноміального згладжування відліків
фону, отримані значення полінома віднімаються з відліків зорі окремо для
кожного з каналів. Далі користувач може обчислити значення згладжуючого
полінома для відліків зорі порівняння з метою визначення яскравості
досліджуваного об’єкта. Після цього програма обчислює лінійні комбінації з
використанням фіксованих констант по каналах, обчислюючи таким чином
так звані “вектори” S1-S4. Перші два (S1 і S2) потім використовуються для
обчислення параметрів кругової, другі два (S3 і S4) – лінійної поляризації.
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Після цього кроку є можливість зберегти отримані результати, що містять як
фотометрію, так і “вектори”, аналогічні параметрам Стокса.
На

наступному

кроці

користувачеві

надається

можливість

проаналізувати діаграми залежності S2 від S1 (кругова поляризація) і S4 від S3
(лінійна

поляризація).

У

цьому

режимі

перегляду

під

графіком

відображаються розраховані значення поляризації, позиційного кута та інша
інформація.
При

обробці

спостережень

стандарту

нульової

або

ненульової

поляризації, ці дані є кінцевим результатом і зберігаються. При обробці
спостережень змінної зорі або іншого об’єкта необхідно врахувати
інструментальну поляризацію.
Для цього здійснюється поворот системи координат діаграми лінійної
поляризації на кут, визначений за стандартами ненульової лінійної
поляризації.
Для визначення кругової поляризації здійснюється поворот системи
координат діаграми кругової поляризації на деякий кут так, щоб лінія, що
з’єднує початок координат і центр розподілу, збіглася з віссю OX, ця операція
була

описана

вище

(визначення

ступеня

кругової

поляризації

за

спостережуваними значеннями CP1 і CP2).
Значення нормованих параметрів Стокса виводяться в *.p файли за
запитом. Файл має текстовий формат з роздільником – пробілом і
переведенням рядка і містить наступну інформацію:
JD – юліанська дата, Ft – значення блиску об’єкта як відношення відліку
об’єкта до інтерпольованого значення відліку зорі порівняння, Fm – значення
блиску об’єкта в зоряних величинах (пов’язане з Ft формулою Погсона), CP1*,
CP2* – значення кругової поляризації, LP1*, LP2* – значення лінійної
поляризації,

σF, σCP, σLP

лінійної поляризації.

– відповідно похибки фотометрії, кругової і
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На останньому кроці є можливість провести апроксимацію нормованих
або ненормованих параметрів Стокса поліномом, здійснити усереднення. При
усередненні програма дає можливість вибрати статистично оптимальну
кількість точок для усереднення, використовуючи 3 тест-функції: оцінка
похибки одного виміру, середня точність згладженого значення і амплітудне
відношення сигналу до шуму.
Програма використовувалася для обробки фотополяриметричних
спостережень отриманих на телескопі ДТШ з 2002 року.
Після відповідного доопрацювання, виконаного В. В. Бреусом спільно з
автором дисертації, ця ж програма була використана для проведення
фінальної обробки всієї отриманої спостережної бази. Недолік попередньої
версії, див. п. 2.3.2, пов’язаний із залежністю результатів від одного з
параметрів лінійної поляризації, був усунутий за рахунок проведення другої
ітерації: після визначення параметрів лінійної поляризації в автоматичному
режимі проводився розрахунок кінцевих параметрів з урахуванням величини
параметра q лінійної поляризації.
2.4. Двоканальний поляриметр ім. М. М. Шаховського: проєкт і
реалізація.
Після виходу з ладу у 1991 році поляриметра з акустооптичним
модулятором (див. п. 2.2) було зрозуміло, що для 2.6-метрового телескопа ім.
Г. А. Шайна необхідний сучасний поляриметр. Для вибору нової схеми був
потрібний критичний аналіз приладів, що використовувалися раніше. Його
результати можна представити як висновки з раніше викладеного
матеріалу даного розділу (пп 2.1-2.3).
– Основним недоліком п’ятикольорового поляриметра є неодночасність
вимірювання параметрів Стокса.
– Загальним

недоліком

однокольоровість.

в

інших,

вищеописаних

приладах,

є

їх
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– Прилади,

крім

поляриметра

з

акустооптичним

модулятором,

використовували тільки половину світла.
– Всі прилади не дозволяли контролювати прозорість неба під час
вимірювань, що значно обмежувало коло завдань.
– Найменша кількість “відмов” під час вимірювань була у п’ятикольорового
поляриметра, що було явним наслідком істотно більш дорогої імпортної
комплектуючої бази і технологічно більш високого рівня проєктування та
складання приладу. Але ефективність поляриметра ДТШ – дуже велика.
– Загальною перевагою вище описаних приладів є незалежність результатів
поляриметричних вимірювань від загальної змінності світлового потоку (але
у п’ятикольорового поляриметра ця незалежність не є повною) – це було
прямим наслідком застосування методу “швидкої модуляції”.
При виборі нової схеми були розглянуті принципово різні варіанти
нового приладу: з використанням CCD-приймача та з використанням ФЕП.
Незважаючи на те, що навіть в той час CCD-приймачі мали істотно більший
квантовий вихід та “панорамність” зареєстрованого зображення, організація з
їхньою допомогою скільки-небудь високого часового розрізнення неможлива
як з технічних, так і з фінансових міркувань. Крім того, телескопи,
аналогічні ДТШ, мають досить великі значення фокусної відстані.
Використання на них фотометрів (і поляриметрів) з CCD позбавляє нас
“панорамності” зазначених приймачів, тобто другої “головної переваги
матриці щодо ФЕП”. Це зумовило вибір ФЕП як приймача для нового
приладу.
Крім максимальної проникної здатності, до нового поляриметру
висувалися вимоги вимірювання всіх 4-х параметрів Стокса з використанням
швидкої модуляції, “багатокольоровість”, тобто одночасність вимірів не менш
ніж в 3-х спектральних смугах. А так само можливість використання для
об’єктів різних типів: наприклад смуги U та B є практично “не інформативні”
для

катаклізмічних

систем,

але

важливі для молодих

зір і комет.
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Терміново відтворений і після цього багаторазово модернізований нами
поляриметр з модулятором, що швидко обертається (див. п 2.3), не міг
задовольнити зазначеним умовам як через свою однопроменеву схему, що
тягне за собою використання менше половини світла, так і через свою
“однокольоровість”. А “переробка” його, що усувала б зазначені недоліки,
була визнана неможливою.
Оскільки ми орієнтувалися в першу чергу на використання методу
швидкої модуляції, нас не лякала перспектива одночасного використання при
вимірах більш ніж одного ФЕП. Це дозволяло обрати двопроменеву схему,
тобто з поділом променів ортогональної поляризації призмою Волластона,
або їй подібною.
Крім того, багаторічний досвід фотометричних і поляриметричних
спостережень на різних обсерваторіях підказував необхідність створення
додаткового фотометричного каналу для контролю якості неба в режимі
реального часу.
Була ще одна обставина, що вплинула на “вибір архітектури” нового
приладу: механіка 2.6-м ДТШ погано працює зі значною вагою навісного
обладнання у фокусі Кассегрена. Це примусило максимально наблизити
важкі елементи конструкції (холодильники ФЕП) до оправи дзеркала, щоб
зменшити плече. При цьому виявлялося зручним використовувати дихроїчні
світлорозділювачі, як в якості спектральних фільтрів, так і в якості дзеркал,
що ламають промінь; природно, після поляризаційного блоку, бо інакше
неминуче виникають великі та змінні значення інструментальної поляризації.
Необхідно зробити застереження, що застосування дихроїчних світлорозділювачів у поляриметрії значно обмежує коло задач, бо дані оптичні
елементи з різною ефективністю відображають і заломлюють p- та s-промені.
Причому коефіцієнти відбиття та заломлення сильно і нелінійно залежать від
довжини хвилі, як це випливає із принципу дії цих оптичних елементів. Але
для вимірювань змінної поляризації з цим недоліком можна змиритися.
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З урахуванням всього викладеного вище, автором дисертації у 1992-му
році була створена принципова схема двоканального поляриметра. Перед
вибором оптичної схеми автором дисертації було зроблено огляд пристроїв,
котрі раніше успішно застосовувались в поляриметрії. (Пізніше він був
опублікований [A27*] і увійшов в Розділ 1 даної роботи.) Далі було проведено
обговорення схеми з колегами, в першу чергу з М. М. Шаховським та Ю. С.
Єфімовим. У результаті цього обговорення з’явилася принципова оптична
схема, в якій після діафрагми знаходиться ахроматична фазозсувна пластина,
що безперервно швидко обертається. Розташований далі двопроменевий
поляризаційний аналізатор, типу призми Волластона, розводить ортогонально
поляризовані промені. Потім кожен з двох променів, послідовно проходячи
через набір дихроїчних світлорозділювачів, розділяється на спектральні
інтервали та відхиляється у площину, перпендикулярну оптичній осі
телескопа. Далі, кожен із пучків направляється за допомогою лінз Фабрі на
фотокатоди ФЕП через фільтри (змінні), котрі остаточно виділяють необхідні
спектральні інтервали. Обертання фазової пластинки синхронізується з
рахунком фотоімпульсів ФЕП, параметри Стокса оцінюються по амплітуді і
фазі модуляції сигналу, незалежно для кожного ФЕП. Перед приладом
знаходиться рухливе офсетне дзеркало. Воно дозволяє відбити зображення
будь-якої зорі з поля зору телескопа на додатковий приймач, призначений для
одночасного зі спостереженнями контролю прозорості неба і точності
гідування телескопа.
У разі використання півхвильвої фазозсувної пластинки інтенсивність
двох пучків описується формулами:
1
J 1 = ( I 0 +Q 0 cos4φ+U 0 sin4 φ ) ,
2

1
J 2 = ( I 0 − Q 0 cos4φ−U 0 sin4 φ ) ,
2

що дозволяє отримувати результати тільки для лінійної поляризації.
У разі використання чвертьхвильової пластинки вираз для інтенсивності двох
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світлових пучків приймає вигляд:

(
)
1
1
1
J = ( I − Q ( 1+cos4 φ ) − U sin4 φ+V sin2 φ )
2
2
2

J 1=
2

1
1
1
I 0 + Q 0 ( 1+cos4 φ ) + U 0 sin4 φ−V 0 sin2 φ ,
2
2
2
0

0

0

0

,

і можна визначити всі 4 параметри Стокса.
Крім усього іншого, дана схема має ті переваги, що, по-перше, прилад
може

давати

результати,

маючи

не

повний

комплект

приймачів

випромінювання, а, по-друге, в ньому при необхідності і без істотних
переробок можуть бути одночасно використані принципово різні приймачі
випромінювання: як ФЕП, так і CCD-матриці, або PIN-діоди.
На рисунку 2.4 показана принципова схема поляриметра, перетворена в
проєкт Ю. С. Івановим. Але можливість реалізації описаної ідеї за
небюджетні кошти з’явилася значно пізніше – після проведення робіт,

Рис. 2.4. Двоканальний шестикольоровий поляриметр ім. М. М.
Шаховського. “Загальний вигляд” з проєкту, створеного Ю. С. Івановим
(наводитися з дозволу автора).
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що описані далі, і отримання частиною моїх співавторів Державної Премії
України 2010 року.
Однак в повному обсязі реалізувати даний проєкт поки не вдалося.
Через відсутність бюджетного фінансування робіт було прийнято рішення
про виготовлення двох примірників приладу – другий для 2-м телескопа
обсерваторії піка Терскол, адміністрація якої погодилася частково оплачувати
роботи по створенню приладів. Згідно “Протоколу засідання робочої групи зі
створення двох двоканальних апертурних поляриметрів для телескопів 2.6-м
ДТШ (КрАО) і 2-м (Терскол)”, членом робочої групи був і автор даної роботи,
було прийнято рішення “на першому етапі ... створити два двокольорових
поляриметри”, але з можливістю “подальшого розширення кількості каналів
(кольорів)”. А також про застосування крокового двигуна для обертання
аналізатора, що дозволить реалізувати як режим “швидкої модуляції”, так і
будь-який інший – в залежності від постановки задачі.
Програма

управління

написана

співробітником

КрАО

Д. М. Шаховським. Поляріметр є “штатним” приладом ДТШ. Обидва
прилади отримали офіційну назву POLSHAKH.
Після складання першого примірника була проведена його пробна
експлуатація і доведення на 2.6-метровому телескопі ДТШ, після чого він був
вивезений на високогірну обсерваторію піку Терскол. Збірка другого
примірника приладу в даній версії була проведена пізніше – з урахуванням
зауважень, що виникли при складанні та тестуванні першого примірника.
Потім він був введений в експлуатацію на телескопі імені Г. А. Шайна
Принципова схема виготовленої версії поляриметра представлена на
рис. 2.5. Прилад є напівавтоматичним, наведення виконується дистанційно, з
робочого місця спостерігача на 2-му поверсі вежі телескопа. Для наведення
по зображенню з підгляду до діафрагми використовується CCD-камера TVстандарту. Рух дзеркала підгляду, перемикання фільтрів та діафрагм, початок
серії

вимірювань

виконується

дистанційно,

з програми

управління.
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Рис 2.5 Схема виготовленої версії
поляриметра.
(1) – змінні апертури діафрагм у
фокальній площині телескопа, що
виділяє зображення досліджуваного
об’єкта;

(2) – ахроматична фазова

пластинка;

(3) – двопроменевий

поляризаційний аналізатор (призма
Волластона). Пара дзеркал (4), що
відхиляють

обидва

пучки

в

протилежних напрямках перпендикулярно оптичної осі телескопа. Кожен з
двох пучків спрямовується за допомогою лінз Фабрі (5) через змінні фільтри
(6), що виділяють необхідні спектральні смуги, на фотокатоди двох ФЕП (7).
Кожен

з

приладів

оснащений

еталоном

з

постійною

малою

поляризацією, “червоним” і “синім” ФЕП, що дає можливість проводити
одночасні вимірювання в двох спектральних смугах. Крім стандартних
фільтрів,

близьких

до

фотометричної

системи

Джонсона,

можливе

використання додаткових, у тому числі й несистемних, фільтрів. Точність
вимірювання параметрів поляризації (при інших рівних умовах) вдалося
підняти приблизно в 1.5-2 рази. Суттєво розширено і коло можливих задач. За
час пробної експлуатації обидва примірники показали високу надійність і
стабільність роботи. Тобто значна частина задач, поставлених при його
розробці, виконана. Але для повного вирішення завдання необхідно
придбання

додаткових

світлорозділювачів
фотометричного

та

приймачів

випромінювання

виготовлення

(офсетного)

каналу.

додаткового

Останнє

більш

і

дихроїчних
контрольного

актуально

для

примірника КрАО, оскільки якість неба там далека від необхідної для
фотометрії.
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2.5. Деякі використані додаткові методи
2.5.1. Продовження часу фотометричних і поляриметричних
вимірювань на частину сутінків. Спостережний час, особливо на
великих телескопах, вкрай обмежений. За класичними правилами, наприклад
фотометричні спостереження не повинні проводитися під час сутінок: в
першу чергу через не лінійний характер зміни яскравості фону. Тим часом
досить

часто виникає така потреба: наприклад, коли відбуваються

вимірювання періодичного об’єкта і вкрай бажано отримати результати по
повному періоду. Крім того існують конкретні завдання, пов’язані з більш
яскравими об’єктами, ніж основні об’єкти дослідження, частіше за все це
стандартні об’єкти. Тому ми поставили і вирішили задачу визначення закону
зміни сутінкового фотометричного фону, методики його визначення при
спостереженнях і обліку при обробці результатів. Для цього ми кілька разів
провели фотополяриметричні вимірювання змін яскравості однієї і тієї ж
області фону неба під час астрономічних, навігаційних і цивільних сутінків.
Як ми і очікували, отримані нами результати вимірювань показали що
на початку або кінці сутінків (тобто коли яскравість фону або ще, або вже,
істотно менше яскравості можливого об’єкта спостережень) яскравість фона
змінюється за експоненціальним законом.
При цьому, згідно з нашим багаторічним досвідом, для математичного
опису (інтерполяції) фотометричного фону протягом астрономічної ночі
найкраще використовувати алгебраїчні поліноми малих ступенів (до 7),
завжди вибираючи найменшу з можливих ступенів інтерполюючого
полінома. І ми впевнені, що цю операцію найкраще зробить той астроном,
котрий безпосередньо проводив ці спостереження, оскільки саме йому відомі
все особливості кожної конкретної ночі вимірювань.
Отже, для інтерполяції яскравості фону неба при обробці вимірювань
ми використовували поліноміальне згладжування. У разі якщо спостереження

121

проводились під час сутінків, ми додавали у поліном експонентний член, щоб
краще описувати зміни яскравості сутінкового неба.
Загальний вид виразу, що ми використовували:
x(t)=C1+C2 (t – t )+...+Cp+1 (t – t )p + Cp+2 exp (Cp+3 (t – t ))
його відмінність від полінома, що зазвичай використовується – в наявності
останнього члена виразу. Тобто це: поліном ступеня P + доданок з
експонентою. Відповідно, характерний час експоненціального зростання
фону це: t = -1 / exp (Cp + 3) є одним з параметрів, що використовуються для
визначення фону. Це логічно у припущенні, що високі шари атмосфери
мають експоненціальне падіння щільності.
Для реалізації цього методу необхідно отримати три серії вимірювань
фону. Для ранкових сутінків – одна до початку експоненціального зростання,
тобто ще до початку сутінків, друга – в середині, і третя – бажано набагато
більшої тривалості – після того як і відліки фону вже не дозволяють
проводити вимірювання об’єкта, так як вони порівнянні між собою.
Зрозуміло, що для вечірніх сутінків ці серії вимірюються в зворотному
порядку.
Треба підкреслити: нами експериментально доведено, що таке не
значне ускладнення дозволяє в умовах присмерків статистично коректно
враховувати

зміни

фону

для

проведення

будь-яких

фотометричних

вимірювань. І саме це дозволяє суттєво збільшити фотометричний
спостережний час – у частині випадків на 1 годину в ніч.
При цьому природно, що метод швидкої модуляції дозволяє отримувати
статистично значущі результати поляриметрії і в цьому випадку також,
оскільки і в цьому випадку будь-які значущі зміни відбуваються повільніше,
ніж модуляція вимірювань. А крім того, в даному методі, обробка, і в першу
чергу – облік фону, проводитися по кожному каналу (лічильнику) окремо.
Саме це дозволяє коректно позбавити результати від можливої поляризації
фону. Таким чином на цьому етапі процес обробки вимірювань нічим не
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відрізняється

від

фотометричної.

Відмінності

виникають

тільки

на

наступному етапі: коли для отримання параметрів поляризації, наприклад,
визначаються лінійні комбінації відповідних лічильників – як це прийнято в
класичній схемі визначення параметрів Стокса.
2.5.2. Обробка “збійних” точок. Добре відомо, що при будь-яких
електро-фотометричних спостереженнях нерідко з’являються поодинокі
відліки, що сильно перевищують всі інші. Найбільш поширеною причиною
виникнення

цього

явища

вважається

реєстрація

високоенергетичних

частинок. У разі подальшого застосування до рядів спостережних даних,
наприклад, методу автокореляційного аналізу, просте видалення такої точки
призводить до видалення з аналізу всієї серії вимірювань, оскільки
зазначений метод працює з рівновіддаленими даними. Зрозуміло, що заміна
“збійної” точки арифметичним середнім з сусідніх, хоч і не може будь-яким
чином помітно спотворити результати, але є далеко не найкращим рішенням.
Ми використовували в подібних випадках параболічну апроксимацію, де
вершина параболи припадала на момент часу збійної точки. Докладніше про
метод ковзаючої параболи див. п.2.2.3, та посилання в ньому. Наш досвід
показує, що в разі однієї випадаючої фотометричної точки, тобто 8 квазіодночасних відліків в нашому випадку, цей підхід є оптимальним і може
застосовуватися

автоматично.

вимірювання – таке

В

трапляється

разі

коли
частіше

випадають
при

два

сусідніх

1-секундних

експозиціях – такий підхід так само є допустимим. Але реалізовувати його
повинен астроном, а не програма в автоматичному режимі. Бо в цьому
випадку необхідно переконатися, що причина виникнення збою не пов’язана
з порушенням роботи приладу.
2.5.3. Облік фону при використанні методу швидкої модуляції.
Методика роботи з фоном при поляриметричних вимірах з використанням
швидкої модуляції є прямим логічним наслідком суті самого методу. Але
через особливу важливість саме цього питання йому завжди приділяється
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окрема увага. Фон в кожному каналі (лічильнику) визначається і враховується
окремо і статично не залежно від інших каналів. У разі застосування
подальшої інтерполяції, для різних каналів бажано використовувати
мінімальну і однакову ступінь полінома для всіх каналів, що задовільно
описує поведінку фону для кожного з каналів. В іншому – обробка кожного
каналу не відрізняється від обробки фотометричних вимірювань.
В такому випадку зрозуміло, що завдання обліку не однакового
поляриметричного фону навколо обʼєкту будь-якої фізичної природи
однозначно зводитися до завдання обліку змінного фотометричного фону,
давно вирішеного в фотометрії. Тобто для визначення фону під об’єктом
необхідно з’ясувати закон зміни фону і визначити мінімальну кількість і
положення точок для вимірювання фону. Найчастіше можна прийняти
лінійність зміни фону уздовж якогось напрямку, тобто достатньо двох точок
вимірювання. Не складно довести, що умова рівності кутових відстаней на
прямий через середину зображення об’єкта, набагато більш критична, ніж
вибір напрямку зсуву, наприклад годинний кут, або кут схилення. А різниця
між ними буде тільки в частці вкладу шуму у величину реальної зміни фону з
одного боку, та в ступені впливу неточності виконання умови рівності
кутового зсуву – з іншого боку.
Таким чином, завдання обліку не рівномірно поляризованого фону в
досить хорошому наближенні може бути вирішено визначенням середнього
значення з двох фонів, що вимірюються на однакових кутових відстанях від
об’єкта на прямій лінії, що проходить через його центр.
2.5.4. Метод головних компонент. Головні компонети (РС) можуть
m

m

β=1

β =1

U α=∑ v βα x⃗β де
бути визначені як U k α =∑ v β α x k β або, у векторній формі, ⃗

vβα – власні вектори ковариационной матриці
n

m

k =1

γ =1

μαβ =( ⃗
xα ⃗
x β )=h ∑ x k α x k β= ∑ λ γ v α γ v β γ ,
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де λγ – власні значення, h – довільна позитивна константа, зазвичай одиниця
або n-1.
K

x C α k =∑ vβ α U k β . Якщо K = m, сигнал

Зворотне співвідношення:

β=1

повністю відновлюється: x C α k =x α k . Для K < m, кілька компонентів з
найменшим внеском ігноруються (передбачається, що це шум), та x C α k стає
більш гладким.
Іншою модифікацією є т. з. “сингулярний спектральний аналіз” (SSA)
або “сингулярне розкладання” (SVD), де вихідна матриця виражається як
m

x k α =∑ uk β σ β uβ α .
β=1

Параметри PCA і SSA тісно пов'язані:
U k α =σ α uk α , ( U⃗α U⃗α )= λ α =σ 2α , ( u⃗α u⃗α )=δ αβ .

2.6. Огляд отриманих експериментальних результатів
З використанням описаного в п 2.3.3 поляриметра з швидким
обертанням модулятора, виготовленого автором дисертації, на 2.6-метровому
телескопі ДТШ з жовтня 2002 проводилися систематичні вимірювання
поляризації і блиску великої групи небесних тіл різної природи.
Зазначений прилад замінив виготовлений у 1991 році автором
дисертації і М. М. Шаховським поляриметр кругової поляризації, зберігши
при цьому колірну систему вимірювань і головний принцип – використання
методу швидкої модуляції. Завдяки цьому була збережена однорідність всього
ряду вимірювань, незважаючи на численні модернізації приладу.
У другій половині 2002 року з використанням високовольтного блоку
живлення і частини оптико-механічного блоку, що дозволило знову таки
зберегти колірну систему, мною було виготовлено новий прилад. Він уже був
здатний вимірювати повні параметри Стокса. Для того щоб підкреслити
ефективність методу швидкої модуляції, за погодженням з Ю. С. Ефімовим та
М. М. Шаховським, за всією серією цих приладів зберігалася історична назва,
прийнята у 1969 році – “поляриметр зі швидким обертанням модулятора”.
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З жовтня 2002 на ДТШ з цим приладом отримано 1112 рядів
вимірювань різних небесних об’єктів, з них 26 – в режимі вимірювання
фотометрії та лінійної поляризації, всі інші – в режимі вимірювання
фотометрії та лінійної і кругової поляризації. Із цих 1112 рядів: приблизно
50% – поляриметричні стандарти, 25% – ТПС з різною напруженістю
магнітного поля, тобто поляри (класичні, проміжні, асинхронні) та не
магнітні катаклізмічні зоряні системи, 25% – об’єкти Сонячної системи
(комети, супутники великих планет, астероїди).
2.7. Висновки по розділу 2
• Автором дисертації вперше отримані вимірювання кругової поляризації в
кассегренівському фокусі 2.6-м ДТШ. З 2002 року на виготовленому автором
дисертації приладі вимірювалися повні параметри Стокса.
• Незважаючи на ряд недоліків в наявному і виготовленому обладнанні, за
більше ніж 15 років отримано великий ряд однорідних вимірів повних
параметрів поляризації для групи небесних об’єктів різної природи. Частина
результатів, отриманих при аналізі цих даних, представлена далі.
• Значну частину вищезгаданих недоліків апертурних поляриметрів вдалося
подолати, зберігши основні переваги, в результаті виготовлення першої версії
поляриметра імені Миколи Шаховського. Прилад одночасного вимірює всі 4
параметри Стокса; збережена незалежність результатів поляриметрії від
загальної змінності світлового потоку; прилад використовує все світло, що на
нього приходить; при придбанні відповідних приймачів і дихроїчних
світлорозділювачів може працювати як багатокольорний.
Матеріали, що викладені у Роділі 2, були опубліковані у статтях [A27*,
A23, A4] та обговорювалися на міжнародних конференціях Workshop NATO
(2003)

[A49],

NATO

ASI-2010

[A61],

KOLOS-2017,

“Околоземная

астрономия-2015” [A44], “Astronomy and Space Physics in the Kyiv University”
(2019) [A66], Gamow 2018 [A67], Gamow 2019 [A68], Gamow 2020 [A69, A70].
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РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯРИМЕТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ.
ПОЛЯРИМЕТРІЯ ЗІР
Результати застосування приладів, описаних в розділі 2, до різних типів
зір, що демонструють кругову поляризацію наведені в розділах 3 – 6. Для
обґрунтування методик вимірювань і обробки на початку Розділу 3 окреслені
основні джерела випромінювання і причини їх змінності цих об’єктів. Далі у
Розділі 3 представлені результати дослідження класичного поляра QQ Vul.
3.1. Катаклізмічні змінні зорі
Катаклізмічні

змінні

зорі

це

тісні

подвійні

системи,

що

проеволюціонували до стадії вторинного обміну мас. Як правило, вони
складаються з головного (первинного) компонента – білого карлика (БК), і
вторинного компонента – червоного карлика або рідше – коричневого карлика
(субзорі). Первинний компонент в момент утворення мав масу від 0.8 до 5 M 0
і міг багаторазово розширюватися і стискатися на стадії червоного гіганта. А
вторинний компонент залишався зорею головної послідовності. На цій стадії
відбувався процес первинного обміну мас, тобто первинна зоря активно
втрачала речовину. На наступній стадії первинний компонент еволюціонує в
БК масою 0.4–1.4 M0 з максимумом розподілу мас в інтервалі 0.6–0.7 M 0.
Первісна маса вторинного компонента становила близько 0.8 M 0. За час, поки
первинний компонент перетвориться на БК, вторинний компонент все ще
залишається зорею головної послідовності. Орбітальний період таких систем
короткий – до 15 годин. Згідно теоретичних моделей, в таких маломасивних
тісних подвійних системах відбувається зближення компонент в процесі
еволюції

за

рахунок

втрат

енергії,

пов’язаних

з

випромінюванням

гравітаційних хвиль і магнітного зоряного вітру. В результаті вторинна зоря
заповнює свою порожнину Роша, і починається вторинний обмін мас, тобто
перетікання речовини з червоного карлика на БК з утворенням струменя
речовини, що акціює через окіл внутрішньої точки Лагранжа L1.
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За орбітальними періодами катаклізмічні системи підрозділяються на
короткоперіодичні (81–120 хвилин) і довгоперіодичні (> 3 годин).
За характеристиками катаклізмічні змінні поділяють на класичні,
карликові і повторні нові, новоподібні і магнітні системи: проміжні поляри і
поляри. Іноді до катаклізмічних змінних зараховують і симбіотичні змінні.
У немагнітних системах (рис. 3.1) радіус магнітосфери рідко (або не
набагато) перевищує радіус БК через мале значення напруженості поля
останнього. Орбітальні періоди таких систем знаходяться в діапазоні від 0.05
до 0.5 доби. Оскільки потік речовини має суттєвий момент імпульсу, а БК –
невеликі розміри, навколо нього утворюється акреційний диск. У місці удару
струменя речовини в акреційний диск утворюється так звана “гаряча пляма”
[3.1], і вздовж траєкторії руху потоку – “гаряча лінія” [3.2]. За температурою
диска і темпом акреції зорі поділяють на новоподібні і карликові нові
подвійні системи.
“Класичні” карликові нові (U Gem) також поділяють на кілька
підкласів. Зорі типу SS Лебедя характеризуються циклічними спалахами на
1.5m – 2m на проміжку в 10–20 днів, що відбуваються через різке збільшення
темпу акреції. Зорі типу SU UMa характеризуються наявністю не тільки
“звичайних” спалахів, але і більш рідкісних, потужних і тривалих
“надспалахів”, під час яких часто спостерігаються “надгорби” через прецесію
еліптичного акреційного диска. Зорі типу Z Cam чередують “спокійну”
поведінку блиску, з малою змінністю, та “активні” інтервали збудження
коливань, тобто відбуваються перемикання між станами “постійності” і
“спалахів”. Новоподібні ж системи (NL, Nova-like), як правило, не
спалахують, оскільки знаходяться на стадії “постійного спалаху”. Однак,
зрідка вони показують “слабкий стан”, в якому вони на 3–5 m слабкіше, ніж
зазвичай.
Ще один “поділ на типи” відбувається за величиною магнітного поля
головного компонента. Тут різко виділяються системи, в яких магнітне поле
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змінює траєкторію руху речовини, що акреціює. При великих значеннях
напруженості магнітного поля, порядку 108 Гс, акреційний диск взагалі не
утворюється (рис. 3.2). Такі системи називаються “класичними полярами”
або “зорями типу АМ Геркулеса”. Струмінь речовини з атмосфери червоного
карлика, що пройшов через внутрішню точку Лaгрaнжа, якщо і починає
рухатися по “балістичній” траєкторії, то досить швидко відхиляється
магнітним полем, і далі рух речовини відбувається уздовж силових ліній
магнітного поля БК. У міру наближення до магнітних полюсів напруженість
магнітного поля зростає, відбувається ущільнення магнітних силових ліній.
Через “клочкувату” структуру атмосфери супутника і різних плазмових
нестійкостей потік розпадається на окремі згустки (blobs). А силові лінії, що
згущаються, витягують згустки речовини в “спагеті”, спостережна довжина
яких перевищує діаметр приблизно в 300 разів. У місці падіння речовини на
БК

виникає

акреційна

колона.

У

ній

висвітлюється

гальмівне

випромінювання плазми в жорсткому рентгенівському діапазоні. Трохи
менше половини цього випромінювання нагріває поверхню БК, яка
випромінює в м’якому рентгенівському діапазоні. У разі, коли магнітне поле
головного компонента на порядок менше (рис. 3.3), спостерігаються так звані
“проміжні поляри” або системи типу DQ Геркулеса. Подібно до немагнітних
систем, тяжіння БК призводить до гравітаційного захоплення частини
речовини оболонки супутника поблизу внутрішньої точки Лaгрaнжа. За
рахунок сили Коріоліса плазмовий потік відхиляється від лінії центрів і
утворює акреційний диск навколо БК. І рідкісні спалахи, подібні до
немагнітних систем, у проміжних полярів також спостерігаються (наприклад,
DO Dra, EX Hya). Але при напруженості магнітного поля БК близько 10 7 Гс,
внутрішня частина акреційного диска руйнується, і випадання речовини на
БК відбувається через акреційні колони, аналогічно “класичним полярам”.
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Рис. 3.1. Немагнітна катаклізмічна система (ліворуч, зверху)
Рис.

3.2.

Класичний

поляр

Проміжний

поляр

(праворуч)
Рис.

3.3.

(ліворуч, знизу)
У всіх типах “полярів” акреційні колони є одним з найбільш вагомих
джерел випромінювання в широкому діапазоні спектра – від рентгенівського
до інфрачервоного. Речовина утворює ударну хвилю, нагрівається, гарячий
газ випромінює “гальмівне випромінювання” в жорсткому (до 50 кеВ)
рентгенівському діапазоні і осідає на поверхню БК. А “рентген” частково
перевипромінюється оточуючою речовиною. Якщо БК має сильне магнітне
поле, утворюється циклотронне випромінювання з помітною поляризацією.
У

катаклізмічних

системах

спостерігається

кілька

джерел

випромінювання: первинний і вторинний компонент, акреційний диск,
акреційні колони, “гаряча пляма” та ін.
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При цьому червоний карлик і циклотронне випромінювання мають
максимум спектрального розподілу в інфрачервоній області, а акреційний
диск – в ультрафіолеті. Крива блиску катаклізмічних систем зазвичай є
результатом накладення періоду обертання БК на орбітальний період
системи; також можливі ефекти, пов’язані з затемненнями і спалахами.
Для визначення вкладів кожного компонента необхідно отримувати
вимірювання

показника

кольору,

тобто

проводити

фотометричні

спостереження в різних фільтрах. Спостереження в одному фільтрі цієї
інформації не дають, а при спостереженнях без фільтра інформація від різних
джерел перемішується.
На рис. 3.4 представлені деякі катаклізмічні системи. По осі абсцис
відкладений логарифм орбітального періоду, а по осі ординат – логарифм
періоду обертання БК. Орбітальний період магнітних катаклізмічних систем
зазвичай становить 3–5 годин (але існують зорі з періодами до 10 годин,
наприклад, у RXJ2133 період становить 7 годин).

Рис. 3.4. Розташування катаклізмічних систем на діаграмі орбітальний період
– обертальний (“спіновий”) період (Патерсон, [3.3])
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У класичних полярах або системах типу AM Геркулеса період
обертання БК синхронізований або майже синхронізований з орбітальним
періодом, а в проміжних полярах БК обертається значно швидше.
Акреційний потік між двома компонентами іонізований внаслідок тертя
між різними шарами і рентгенівського випромінювання, що виходить з
області удару речовини поблизу поверхні БК. Швидкість руху плазми є
надзвуковою,

а

іноді

і

релятивістською.

Ці

фактори,

а

також

магнітогідродинамічна нестабільність, що впливає на акреційний потік,
роблять детальне моделювання процесу акреції досить складним.
Рівняння руху газу в подвійній системі може бути записано як:

( )
2

( )
2

∂v
1
1
B
1 B
=( v⋅∇ ) v=−∇ Φ R−2Ω Λv− ∇ P− ∇
+
n ,
∂t
ρ
ρ
8 π ρRc 4 π

де Ω – орбітальна кутова швидкість, B – напруженість локального магнітного
поля, Rc – локальний радіус кривини силових ліній магнітного поля, ΦR – так
званий потенціал Роша, що враховує як силу гравітації, так і відцентрову
силу. Величина ΩΛv – це сила Коріоліса, що діє на одиницю маси. У
немагнітних системах процес акреції не зазнає впливу магнітного поля,
речовина залишає вторинний компонент через окіл внутрішньої точки
Лaгрaнжа, за рахунок сили Коріоліса відхиляється від лінії центрів і в
нульовому наближенні рухається навколо БК по круговій кеплерівській орбіті
з радіусом Rcirc., формуючи акреційний диск за час tvisc.
Магнітне поле створює ізотропний магнітний тиск В2/8 і напругу
уздовж ліній магнітного поля. Ці сили визначають рух потоку плазми через
магнітні силові лінії. На відміну від немагнітних систем, які можна описати у
вигляді двовимірної моделі з плоским акреційним диском, в магнітних
системах рух плазми в магнітосфері досить складний і має описуватися
тривимірними моделями.
У

загальних

рисах

акреційний

потік

у

магнітному

полі

характеризується трьома часами: tdyn ~ (r3/GM1)1/2 – динамічний час орбіти
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газу, tmag – характерний час, за який магнітні напруги можуть змінити
орбітальний момент акреційного потоку, tvisc – час, за який напруги, пов’язані
з в’язкістю, можуть перерозподілити моменти імпульсу в газовому потоці.
Може бути зроблена оцінка протяжності регіону, в якому магнітне поле
відіграє важливу роль у визначенні динаміки акреційного потоку (тобто
регіон, в якому tmag ≤ tdyn). Для цього необхідно порівняти тиск (pv2) речовини,
що акреціює, і локальний магнітний тиск. Ці дві величини приймають рівне
значення на відстані альвенівського радіуса RA.
У разі сферично-симетричного потоку, без істотного внеску тиску,
величина сферичного альвенівського радіуса [3.4] може бути обчислена, [3.5]:
1/7
8 M1
−2/7 −2/7 −4 /7
R A ~ 5.5⋅10
R 9 L 33 μ 30 ,
MΘ

( )

де R9 – радіус компактного об’єкта в 10 9 см, L33 – світність системи, виражена
в величинах 1033 ерг/с, μ30 – дипольний момент БК, виражений в 1030 гсм3.
У класичних полярів, як правило, RA більше відстані від компактного
об’єкта до точки Лaгрaнжа, і магнітні ефекти в них домінують.
У разі магнітних систем необхідно враховувати вплив магнітного поля
на процес формування акреційного диска. Якщо RA > Rcirc, то tmag(Rcirc) <
tvisc(Rcirc), і за час, менший, ніж tvisc магнітні напруги змінять момент імпульсу
потоку речовини, і акреційний диск не сформується. Виходячи із закону
4
R circ
b
збереження моменту імпульсу, можна отримати Rcirc :
, де b –
≈ ( 1+q )
a
a

()

відстань від БК до точки Лaгрaнжа L1. Цей вираз є функцією відношення мас
q = M2/M1 (M2 – маса зорі-донора). Як правило, в магнітних катаклізмічних
зоряних системах Rcirc ≤ a/10, [3.5].
У класичних полярів RA >> Rcirc, і саме так все і відбувається. У точці
Лaгрaнжа L1 характерні часи задовольняють нерівності: tmag ≤ tdyn ≤ tvisc.
Внутрішня частина акреційого диска радіуса Rin – значення якого впливає на
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період обертання БК – руйнується магнітосферою:
−B Ф B Z R 2|R =M
in

d
( Ω K R2 )|R ,
dr
in

де Bф – тороїдальний, BZ – полярний компоненти напруженості магнітного
поля, ΩK – кеплерівська кутова швидкість. Значення цього внутрішнього
радіуса Rin впливає на період обертання БК (Pspin), який, в свою чергу, дає
істотний внесок в динаміку акреційного потоку. В асинхронних полярах
RA ≥ Rcirc, і це сильно ускладнює динаміку в цих системах. Стандартна модель
акреції в таких системах – це акреція через диск. Вона підтверджена
спостереженнями, зокрема допплерівською томографією і іншими методами.
Однак, проміжні поляри часто показують різні магнітні явища [3.6].
На рис. 3.4 відмічена лінія “Synchronism”, де Pspin = Porb. Асинхронні
об’єкти мають широкий діапазон можливих значень періодів:
10–3 ≤ Pspin/Porb ≤ 1.
Періоди обертань БК дозволяють нам вивчати моменти імпульсу в
подвійних системах, бо вони безпосередньо пов’язані між собою. Період
обертання БК досягає рівноважного значення, коли момент імпульсу акреції
на БК збалансований ефектом руйнування внутрішньої частини диска
поблизу Rin. Через складну природу взаємодії диска і магнітосфери, в
більшості моделей передбачається, що система симетрична і в стабільному
стані. У деяких моделях виявлено, що Rin близький до радіусу коротації БК
Rco (Кинг і Ласота [3.7]). Радіус коротації – це відстань, на якій магнітосфера
обертається з періодом, рівним місцевому кеплерівському періоду:

(

R co =

2

GM1 P spin
4π

2

)

1/3

.

Оскільки Rin ~ Rco, мала магнітосфера (низький μ1) призводить до
швидкого обертання, і навпаки. Для магнітних систем з неповним акреційним
диском очікується, що Rin ~ Rco << Rcirc, звідки випливає що Pspin/Porb << 0.1.
Рентгенівськими пульсаціями магнітних систем підтверджується, що в них
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Pspin/Porb ≤ 10–6. На рис. 3.4 видно, що деякі асинхронні системи також
задовольняють цій умові. Теоретичні

розрахунки показують, що період

обертання БК рано чи пізно змінюється до значення, відповідного Rco ~ Rcirc,
що відповідає Pspin/Porb ~ 0.1 (точне значення залежить від відношення мас q).
Кінг і Ванн [3.8, 3.9] створили модель акреційних потоків, в якій
рухома матерія взаємодіє з локальним магнітним полем. Магнітне

( )

2 1/3

1 B
прискорення виражається формулою: a mag ≈
Rc ρ 4 π

n , де Rc – локальний

радіус кривини силових ліній магнітного поля, B – напруженість магнітного
поля, ρ – локальна густина газу. Густина плазми в акреційному потоці може
бути приблизно оцінена за формулою:

2

4π M
ρ≈ 2 3 , а як
P orb c s

l≈

P orb c s
2π

визначається ширина потоку поблизу точки Лaгрaнжа L1 [3.5].
Для зоряних систем, які вже пройшли синхронізацію, поверхневий
магнітний момент вторинного компонента можна оцінити за формулою:
33

9 /4

μ2 =2 .8⋅10 P orb G (див. [3.10]), де орбітальний період системи заданий в

годинах. Радіус магнітосфери в такому випадку збігається з радіусом
коротації: R mag ~ R co =

(

2

GM 1 P spin
4π

2

)

1/3

.

Унiкальнiсть класу полярiв полягає в найбiльшому вiдносному впливi
магнiтного поля БК на акрецiю. Це стало причиною того, що більш 40 рокiв
тому,

за

iнiцiативою

В. П. Цесевича

(1907–1983),

було

розпочато

систематичний моніторинг об’єктів цього типу. А з 1989 року він проводився
автором цієї роботи на базі КрАО, фотополяриметричним методом, на двох
телескопах: АДТ-11 та ДТШ. Після 2000 року в основному використовувався
телескоп ДТШ. Частина цих завдань вирішена і представлена в роботі [3.11],
частина продовжує вирішуватися і зараз, в рамках мiжнародної програми
“Inter-Longitude Astronomy” [3.12].
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3.2. Катаклізмічні змінні зорі: задачі і вибір методики досліджень
Як випливає з вищевикладеного, при дослідженні катаклізмічних
систем з різною напруженістю магнітного поля вирішуються дещо різні
задачі. Для слабо магнітних і немагнітних систем більший інтерес
представляють фотометричні вимірювання, що дозволяють відстежити зміни
періодів обертання головних компонентів – БК, а також визначити характерні
часи спостережуваних квазіперіодичностей змін блиску. Поляриметричні
задачі в цих системах, за винятком проміжних полярів, часто обмежуються
визначенням верхніх меж поляризації. Лінійна поляризація може нести
інформацію про “навколозоряні структури” (типу оболонок і т. п.), а кругова
– про напруженість магнітного поля. У той же час у поляриметричних даних
для подвійних систем з більш сильними полями у БК (проміжних і класичних
полярів) більш однозначно “читається” акреційна геометрія систем. А
визначення

спостережуваних

квазіперіодів

у

швидкій

фотометричній

змінності дозволяє оцінювати для акреційної колонки у магнітних БК її
геометричні розміри і фізичні параметри речовини. (Наприклад, густина, за
методом, запропонованим А. М. Семеною і М. Г. Ревнівцевим [3.13]:
кінцевий час охолодження речовини призводить до замивання швидких
варіацій яскравості у проміжних полярів.)
Звичайно, в кожному конкретному випадку можливі свої специфічні
задачі. Подібна ситуація призвела до появи наступної “філософії організації
спостережень” на 2.6-метровому телескопі ДТШ. Виміри проводилися в
одній колірній смузі. Для збільшення точності була вибрана не стандартна
колірна смуга, а така, в якій: а) спостерігаються прояви тільки одного
фізичного явища, а саме перевипромінювання, і, крім того б) досягається
максимум чутливості наявних приймачів випромінювання. Це була смуга
550–750 нм, яка об’єднує смуги V і R “джонсонівської системи”, і названа
нами WR. На початку наших систематичних поляриметричних спостережень
ми проводили вимірювання досліджуваних об’єктів з експозицією 4 с, а
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“стандартних зір” – 16 с. У міру вдосконалення приладу, для отримання
максимально можливої інформації, ми зменшили часове розрізнення в 4 рази.
Досліджувані об’єкти вимірювалися з експозицією в 1 с, а з 4 секундами
вимірювалися об’єкти, змінність фотометрії яких нас не цікавила. Апаратне
та програмне забезпечення дозволило фіксувати момент часу (відповідний
закінченню накопичення) з точністю, краще 0.01 секунди.
Оскільки всі фізичні процеси, що цікавлять нас, відбувалися з великими
характерними часами, ми проводили вимірювання серіями. Їх тривалість
обмежували: якість неба і ведення телескопа, необхідність вимірювання фону
і об’єкта порівняння в залежності від постановки задачі. Крім того, по цілому
ряду об’єктів однією з наших задач було “визначення характеристик
квазіперіодичності блиску” (можливо і поляризації). Задачі подібного класу
швидше і ефективніше вирішуються за допомогою застосування методів
автокореляційного

аналізу.

Даний

математичний

метод

може

бути

використаний тільки для “рівновіддалених даних”. Крім того, статистично
коректний розрахунок величини похибок безпосередньо залежить від
довжини ряду і вимагає великої кількості “машинного часу”. Для вирішення
цієї задачі ми прийняли умову “проведення вимірювань серіями зі строго
фіксованою довжиною”. Це дозволило нам заздалегідь розрахувати “матриці
похибок” для обраних нами довжин серій вимірювань, і без втрат в точності,
скоротити час обробки результатів, як мінімум, в декілька разів.
Ми експериментально підтвердили, що зміна яскравості фону неба під
час астрономічних сутінків (перша частина вранці і остання ввечері)
відбувається за експоненціальним законом, і був отримали загальний
алгоритм її чисельного визначення. Це дозволило більшу частину вимірювань
стандартних зір проводити під час астрономічних сутінків, оскільки
вимірювання поляризації, з використанням методу швидкої модуляції,
дозволяє позбавити результати від вкладу поляризованих значень фону.
Тобто, ми збільшили свій спостережний час приблизно на 1 годину щоночі.
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3.3. Класичний довгоперіодичний поляр QQ Vul
3.3.1. Основні характеристики. Магнітна катаклізмічна змінна QQ Vul
має типову силу магнітного поля ~ 30 MG (Кроппер [3.14]) і довгий період.
Завдяки цьому захоплення речовини потоку магнітним полем відбувалося вже
глибоко усередині порожнини Роша БК. QQ Vul була відкрита як поляр
Ноусеком та ін. [3.15]. Вони визначили орбітальний період рівним Р ≈ 222
хвилини (3.7 годин). Змінність на часах близько декількох років була
досліджена Андроновим і Яворським [3.16], які виявили, що об’єкт
перемикається між станами високого і низького блиску. Андронов і Фурманн
[3.17] визначили мінімуми блиску QQ Vul з фотографічних спостережень,
отриманих в обсерваторіях Зоннеберга, Москви і Абастумані з 1928 року.
Маккарті та ін. [3.18] вивчали два емісійні регіони в цій системі – газ,
що швидко рухається в акреційному потоці, і нагріту високоенергетичним
випромінюванням поверхню червоного карлика. Осборн та ін. [3.19]
представили спостереження в м’якому рентгенівському діапазоні, які
показали наявність двох мінімумів блиску впродовж одного орбітального
періоду. Цей ефект був пояснений припущенням двополюсного характеру
акреції в цій системі. Мукай та ін. [3.20] визначили фізичні властивості
компонентів. Вони пояснили головний мінімум на кривих блиску як
затемнення, спричинене покриттям внутрішньої частини акреційної колони її
зовнішніми частинами. Вони також [3.20] визначили величину γ-компоненти
променевої швидкості системи і геометрію системи, та припускають, що
вторинні мінімуми спричинені частковим затемненням активної області
лімбом БК, оскільки воно відповідає піку лінійної поляризації. У другій
половині 1985 року крива блиску в м’якому рентгенівському діапазоні
зазнала сильних змін [3.21]. Замість двох послідовних мінімумів нова крива
виявила два різні за глибиною мінімуми, розділені половиною періоду.
Використовуючи спостереження QQ Vul з ROSAT і Ginga, Беардмор та ін.
[3.22] виділяють жорсткі і м’які області рентгенівського випромінювання в
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системі і припускають наявність двополюсної акреції. У роботі [3.14]
обговорюються 7-10-денні зміни геометрії фазових кривих блиску, що
перекликається з нашими результатами досліджень. Точні виміри параметрів
системи були зроблені Каталаном та ін. [3.23] і Швоупе та ін. [3.24]. Останні
дають довготривалу ефемериду і підкреслюють, що криві поляризації різні в
різні епохи, що підтверджує ідею фундаментальних змін геометрії акреції,
наприклад, між одно- і двополюсними акреційними режимами. Імпульси
лінійної поляризації показують випадковий розкид на 0.2 фази і не підходять
для визначення орбітального періоду подвійної системи. А поляризаційні
дані свідчать про те, що магнітна (дипольна) вісь має широту (тобто кут між
віссю і екватором БК) 23°, азимут (що відлічується від лінії центрів у
напрямку обертання системи) 50° і орбітальний нахил між 50° і 70°.
Допплерівські зображення синіх емісійних і червоних ліній поглинання
показують чітке розділення між освітленими і неосвітленими півкулями
вторинного компонента. При цьому лінії випромінювання від найсильніше
іонізованих компонентів, HeII, формуються поблизу до внутрішньої точки
Лагранжа L1. Автори можуть розрізнити дві кінематичні компоненти в потоці
акреції: одна пов’язана з балістичною частиною траєкторії, а інша – із
спірально-магнітною частиною потоку. Розташування елемента емісії,
пов’язаного з потоком балістичної акреції, зміщується між різними епохами.
Залишається невирішеним, чи це – зміщення балістичного потоку, що може
бути спричинене магнітним опором, чи це – випромінювання від частини
потоку, що має майже балістичні швидкості. Можливо – і все це теж стало
причиною проведення одним зі згаданих авторів серії робіт (див. [3.25] та
пос.

в

ній)

з

використанням

XMM-Newton

та

NuSTAR

методом

фазорозрізнювальної рентгенівської спектроскопії.
Слід зазначити, що значно пізніше публікації робіт, що нижче
подаються, вийшла стаття Купера з великим колективом співаторів [3.26].
У ній для вивчення довгострокової еволюції фазових кривих QQ Vul
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використані дані за два десятиліття, отримані з автоматичного телескопа
Roboscope, а також дані з бази AAVSO. Крім того, для уточнення
короткочасної поведінки яскравості автори використовують результати двох
обсерваторій асоціації Марії Мітчелл. У роботі робиться висновок про те, що
у довгострокових варіаціях блиску періодичності не виявлено, що повністю
підтверджує опубліковане нами раніше, див. нижче.
3.3.2. Фотографічна фотометрія QQ Vul в 1986-1988 роках і
фотометричний період системи. Були оброблені, спільно з О. В. Халєвіним,
422 знімки околиць QQ Vul, отриманих автором, Г. Н. Кімеридзе і І. Л.
Андроновим [3.27] на камері Шмідта Абастуманської астрофізичної
обсерваторії в період з 1986 по 1988 роки. Знімки були отримані впродовж 23
ночей, що дозволило вивчити індивідуальні фазові криві. Фотометрична
система близька до pg – використовувалася плівка А-500. Зорі порівняння
були взяті з [3.16]. Спостереження були оброблені за допомогою пакету
Remove&Reduce [3.28]. Всього нами було отримано 20 моментів мінімумів,
що відповідають головному і вторинному мінімумам (див. Табл. 3.1). З
роботи [3.17], були взяті елементи, де нульова фаза відповідає головному
фотометричному мінімуму:
HJD=2440000 . 0628+0 .154520356⋅E .

(3.1)

На рисунку 3.5 приведені залишки О–С моментів головних мінімумів,
розраховані за ефемеридою (3.1). Туди увійшли моменти з давніх даних [19], і
додані моменти, що ми визначили зі спостережень ДТШ, АДТ-11 і камери
Шмідта.

Цей

додаток

дозволив

припустити

параболічний

характер

змінювання залишків О–С, котрий періодично розривався: виходив до
від’ємних показників залишків О–С. Виключення цих виходів із загального
масиву точок дозволило нам апроксимувати залишки О–С поліномом другого
ступеня. Ми виключили на цьому етапі з аналізу мінімуми отримані у фільтрі
WR на ДТШ, бо вони показували помітне зміщення вперед за часом. Ми
отримали апроксимуючу формулу (3.2), де у дужках приведені похибки
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Таблиця 3.1
Моменти та похибка головного і воринного мінімумів QQ Vul.
JDmin 24…

σmin

Телескоп

JDmin 24…

σmin

Телескоп

46619.40888

0.00069

К. Шмідта

47418.42734

0.00167

К. Шмідта

46620.34311

0.00129

К. Шмідта

47420.28661

0.00247

К. Шмідта

46621.41821

0.00589

К. Шмідта

47420.43977

0.00030

К. Шмідта

46639.34066

0.00253

К. Шмідта

48121.36468

0.00260

АДТ-11

46640.33814

0.00216

К. Шмідта

48834.31272

0.00178

АДТ-11

47095.32528

0.00142

К. Шмідта

48835.38863

0.00110

АДТ-11

47355.31296

0.00611

К. Шмідта

48863.35933

0.00135

АДТ-11

47355.38177

0.00146

К. Шмідта

48865.36658

0.00119

АДТ-11

47356.32055

0.00517

К. Шмідта

49575.31312

0.00190

ДТШ

47356.46804

0.00089

К. Шмідта

49601.34615

0.00226

АДТ-11

47359.31886

0.00131

К. Шмідта

49630.24271

0.00169

АДТ-11

47359.40180

0.00173

К. Шмідта

50727.32960

0.00031

ДТШ

47359.47863

0.00167

К. Шмідта

50958.50225

0.00205

ДТШ

47360.32229

0.00272

К. Шмідта

50959.43647

0.00051

ДТШ

47360.40638

0.00524

К. Шмідта

51043.33671

0.00048

ДТШ

47360.48139

0.00101

К. Шмідта

51043.48945

0.00053

ДТШ

47415.40674

0.00440

К. Шмідта

51043.33639

0.00044

АДТ-11

Рис. 3.5 Крива О–С QQ Vul, згідно з елементами (3.1). позначені дані: точки з
[3.17], трикутниками – к. Шмідта, зірочками – АДТ-11 і ромбами – ДТШ.
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у одиницях останнього десяткового знаку:
−7

−12

2

O−C=−0 .00011 ( 83 ) +0. 13 ( 15 )⋅10 ⋅E+1 . 56 ( 36 )⋅10 ⋅E .

(3.2)

Як видно з (3.2), вільний і лінійний члени не є статистично значущими,
тоді як квадратичний член перевищує свою похибку більш ніж в 4 рази.
Таким чином, нові елементи для QQ Vul:
−12

2

HJD=2440000 . 0628+0. 154520356⋅E+1. 56 ( 36 )⋅10 ⋅E .

Тобто, ми отримали оцінку збільшення фотометричного періоду системи
QQ Vul із швидкістю 7.4 (17)
10–9 діб в рік.
3.3.3. Дослідження можливих змін фотометричного періоду. Для
цього ми використали 87 моментів мінімумів, зібраних Андроновим і
Фурманном [3.17] (де два визначені Ноусек та ін. [3.15], і один отриманий
Мукай та ін. [3.20]). Також із вищезгадуваних 20 мінімумів, отриманих в
нашій роботі [3.27] з фотографічних спостережень та із спостережень,
отриманих на АДТ-11, ми визначили шість мінімумів в смузі В,
використовуючи параболічне згладжування для даних поблизу мінімумів.
Попри те, що спостереження на телескопі Шайна були отримані у WRфільтрі, ми використали і ці п’ять моментів мінімумів разом з результатами,
отриманими на інших телескопах в системах B і pg. Це стало можливим
тільки після того, як ми не виявили статистично значущого зсуву фази в
одночасних п’ятикольорових спостереженнях, отриманих на АДТ-11 і ДТШ.
В сукупності ці дані охоплюють більше 60 років (з 1934 року). Отримана
крива фазового зсуву головних мінімумів представлена на рисунку 3.6.
Діаграма фазового зсуву була розрахована з використанням ефемериди
Швоупе та ін. [3.24]:
HJDSp = 2448446.47105(48) + 0.15452011(11)·E.

(3.3)

Цифри в дужках вказують статистичні оцінки похибок в одиницях останніх
десяткових цифр. Фаза “нуль” відповідає нижньому сполученню супутника,
тобто пов’язана з орбітальним рухом. Залежність фазового зсуву від часу
добре представлена лінійною функцією, тому ми пропонуємо комбіновані
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Рис. 3.6. Фази моментів головного мінімуму QQ Vul за ефемеридою [3.24] у
фотометричній системі В або pg. Фаза 0 відповідає нижньому сполученню
супутника. Тут хрести – це дані з [3.17], зірочки – з [3.27], ромби з таблиці 3.1
дани КрАО. Інтерполяція відповідає нашій ефемериді (3.4)
оновлені ефемериди:
HJD = 2 448 446.47105(48) + 0.15452040(2)·E .

(3.4)

Запропонована ефемерида (3.4) зберігає нульову фазу, яка визначається
орбітальним рухом, і використовує значення фотометричного періоду.
Початкова епоха для фотометричних мінімумів складає HJD 2440000.06166 ±
±0.00074, тому спектроскопічне сполучення відбувається на 0.0989 Р ± 0.0048Р
після фотометричних мінімумів.
Навпаки, якщо використовувати ефемериди (3.3), то систематичний
зсув фаз головного мінімуму досягає ~ 0.4 періоду. Фізична інтерпретація
цього неймовірна без наявності драматичних змін геометрії акреції і, як
результат – форми кривої оптичного блиску. Ця уявна тенденція зникає, якщо
використати запропоновані нами ефемериди (3.4). Оскільки орбітальний
період співпадає з періодом обертання БК, що є характерним для полярів, ми
пропонуємо вважати, що значення періоду в рівнянні (3.4) відповідає як
орбітальному руху, так і періоду обертання БК.
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3.3.4. Аналіз довготривалої змінності QQ Vul. Оцінимо швидкість
акреції в системі. Якщо припустимо консервативність обміну масою і
додатково візьмемо до уваги гравітаційне випромінювання системи, ми
отримаємо наступний вираз для зміни періоду [3.29]:

M 1 −M 2 96 G 3 M 1 M 2 ( M 1 +M 2 )
Ṗ
,
=3 Ṁ
−
P
M 1 M2
5 c3
a4
де а – величина великої півосі. Або, для швидкості акреції:
2

3
1 Ṗ M 1 M 2 32 G ( M 1 M 2 ) ( M 1 +M 2 )
.
Ṁ =
+
4
3 P M 1− M 2 5 c 3
a
( M 1−M 2 )

(3.5)

У літературі присутні різні визначення мас компонентів системи
QQ Vul. Оцінки маси червоного карлика приблизно однакові і дають близько
0.30 мас Сонця. Проте для БК діапазон значень дуже великий. Мукаі та
Чарлеc [3.30] дають 0.58, Ву та ін. [3.31] – 1.20, Кроппер та ін. [3.32] – 1.12.
Для оцінки швидкості акреції ми скористаємося двома оцінками М1: 0.60 і
1.20 мас Сонця. Перший доданок у формулі (3.5) дає значення відповідно
6.07·1017 г/с, а в другому випадку 4.03·1017 г/с. Другий доданок, пов’язаний з
гравітаційним випромінюванням, дорівнює 1.07·1017 г/с і 1.51·1017 г/с
відповідно, що в сумі дає 7.14·1017 і 5.54·1017 г/с.
Отримана нами оцінка значно перевищує приведену в [3.32] оцінку в
8·1014 г/с. Мукаі [3.33] для QQ Vul дає оцінку швидкості акреції в 1.7·1016 г/с,
яка була визначена ним за рентгенівською світністю системи (під час
спостережень на Ginga). Проте використана ним відстань складала 250
парсек, що, очевидно, дуже занижує істинну величину. Дійсно, в [3.19]
використали оцінку відстані вже близько 450 парсек. Найновіше визначення
відстані становить 317(4) пк [3.34], що збільшує оцінку [3.33] у 1.61 рази, але
не впливає на нашу оцінку. Проте, щоб привести отримане нами значення
швидкості акреції у відповідність зі світністю системи, відстань має бути ще
більша (~1400 пк). Проте ця оцінка може виявитися завищеною, оскільки
згідно [3.33], у системі можлива наявність другого акреційного регіону,
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велика частина якого затемнюється БК. У цьому випадку реальна величина
світності системи буде більша. Нижню оцінку відстані можна отримати з
мінімального блиску, якщо вважати, що у цей момент акреційний регіон БК
закритий, і ми бачимо тільки “власне” випромінювання БК. Тоді мінімальна
відстань до QQ Vul дорівнює ~400 пк.
Андронов і Фурманн [3.17] звернули увагу на наявність циклічності в
змінах О – С з характерним часом близько 4282 діб ≈ 11.73 року. Наші точки
не змінили істотно параметрів, отриманих в [3.17]. Проте очевидно, що для
опису характеру змін одночастотної апроксимації не достатньо.
Отримані автором дисертації фотометричні спостереження на 0.5-м
камері Шмідта Абастуманської астрофізичної обсерваторії (фотографічним
способом) показують, що у 1986 – 1988 роках система могла перебувати в
двох різних станах фотометричної активності, у яких відрізняються
амплітуди коливань. У спокійнішому стані амплітуда фазової кривої
впродовж 3-х тижнів 1986 року була близько 0.m5 – 1.m0. А у 1987 та 1988
роках наші спостереження давали амплітуду близько 1. m5. Виявлена слабка
залежність між зоряною величиною у максимумі блиску і амплітудою
орбітальної кривої (коефіцієнт кореляції r = 0.72, а його відношення до
похибки r/σr = 3.6). Проте залежність, швидше за все, має нелінійний
характер. Амплітуда різко збільшується, коли максимальний блиск системи
стає слабшим 15.m7. Одним з можливих пояснень цього ефекту є те, що у разі
більш високої швидкості акреції потік міняє глибину свого проникнення у
магнітне поле БК. В результаті цього змінюється положення акреційного
регіону на поверхні БК, так що той стає видним вже під іншим кутом до
променя зору. Фази головного і вторинного мінімумів дорівнюють 0.35 ± 0.02
і 0.86 ± 0.05 відповідно для ефемериди в [3.34], у якій нулю фази відповідає
максимум імпульсу лінійної поляризації. Ці значення близькі до отриманих
нами для періоду з липня 1983 по вересень 1986 відповідно 0.40 і 0.85.
Середньодобові зміни максимального блиску системи наведені на рис.3.7.
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Рис. 3.7. Крива зміни середньодобового максимального блиску для QQ Vul за
спостереженнями, отриманими автором в Абастуманській астрофізичній
обсерваторії.
3.3.5. Багатокольорова фотометрія і поляриметрія системи. Для QQ
Vul нами спільно з М. М. Шаховським, за участю І. Л. Андронова, в цілому
було отримано 11408 вимірів в кольорі WR на 2.6-м ДТШ з 4-секундними
експозиціями, і 5025 – в кольорах UBVRI з 16-секундним часовим
розрізненням на 1.25-м телескопі АДТ-11. Спостереження оброблені
відповідним програмним забезпеченням, згаданим в Розділі 2 цієї роботи.
Загальна кількість спостережних ночей – 7 для ДТШ і 15 – для АДТ-11.
Список середніх параметрів цих ночей наведений у табл. 3.2, див. далі.
Незважаючи на нестаціонарність індивідуальних кривих блиску,
загальні закономірності поведінки зберігалися для усіх рядів спостережень.
Впродовж одного орбітального періоду незмінно є присутнім головний
мінімум, глибина якого може досягати однієї зоряної величини. Практично
точно через половину періоду настає вторинний мінімум, під час якого блиск
системи спадає приблизно на 0.m5 (див. Рис. 3.15). UBVRI-криві QQ Vul
показують досить слабкі зміни форми кривої блиску з довжиною хвилі.
Тільки у I-діапазоні симетричний в усіх інших фільтрах головний мінімум
стає різко асиметричним. Як у головному, так і у вторинному мінімумах
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спостерігається

майже

синфазне

з

кривою

блиску

почервоніння

випромінювання. Найсильніше система червоніє в B–R у вторинному
мінімумі, тоді як в R–I більше почервоніння у головному мінімумі.
Амплітуда фліккеринга у цього поляра значно менше, ніж у BY Cam,
проте в змінності системи є присутніми і поодинокі помітні спалахи блиску, і
дробовий шум.
3.3.6. Квазіперіодичні осциляції, та їх сплеск-аналіз. Первинна
обробка даних проводилася за методикою, описаною у п. 4.3 для BY Cam, де
ми маємо більше спостережних даних. Статистика частот квазіперіодичних
осциляцій для QQ Vul значно менша, у зв’язку з меншою кількістю
спостережень. Всього нами було отримано 28 значень різних частот (Додаток
А). Їх розподіл приведений на рисунку 3.8.
Основний максимум розподілу припадає на 0.003 доби ≈ 4.32 хвилини.
Можливий максимум розподілу в районі 0.007-0.008 доби є малозначущим,
проте саме він близький до оцінок, приведених у роботі [3.33], що дає
можливі періоди нестійкості в точці L1 ~ 10 хвилин. Коротші періодичності
можуть бути пов’язані або з магнітно-акустичними хвилями на поверхні БК,
або із статистичними флуктуаціями від процесів, які відбуваються значно
швидше.

Рис. 3.8. Графік розподілу спостережуваних частот (у долях доби) для QQ Vul
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Рис. 3.9. Сплескограма тест-функції WWZ, отримана по спостережній ночі JD
2450959. Видно “відлуння” з моментів 0.41 та 0.475
Проведене нами дослідження залежності частот квазіперіодик від
блиску системи та її поляризації не дало значущих результатів.
На індивідуальних сплескограмах також були виявлені дві структури,
аналогічні тим, що ми у BY Cam назвали “відлуннями” (рис. 3.9). На інших
сплескограмах діючі квазіперіодики характеризуються великою дисперсією в
шкалі періодів. Ширина піків на сплескограмах складає близько 0.01 доби,
іноді доходячи до 0.02 при їх тривалості близько 0.005 – 0.01 доби.

Рис. 3.10. Фазова згортка частот (у долях доби) квазіперіодичної змінності.
Нулю фази відповідає пік лінійної поляризації, відмічені моменти головного і
вторинного затемнень
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Вивчення

фазових залежностей різних характеристик

QQ Vul

представляє значний інтерес, оскільки завдяки синхронності системи не
відбувається сильних змін акреційної геометрії, і можлива поява деяких
закономірностей на цих кривих. Але несподіваних результатів ми не
отримали. На рисунку 3.10 приведена фазова крива частот зареєстрованих
квазіперіодичних змін.
Видно пік тривалості квазіперіодик після головного мінімуму. Згідно
інтерпретації у [3.14], в цей час ми бачимо “зовнішню” сторону акреційної
колони, що в цілому підтверджується нашими спостереженнями.
3.3.7. Спалахова активність QQ Vul. Характер спалахової активності
QQ Vul сильно відрізняється від подібної активності у BY Cam. У цьому
випадку спалахи відносно рідкі, і, як правило, завжди є поодинокими,
виділяючись за амплітудою відносно фліккерингу з малою амплітудою. У
цілому нами було відзначено 28 таких подій за спостереженнями ДТШ та
стільки ж за UBVRI спостереженням на АДТ-11 (Додаток А). Розподіл
спалахів за амплітудами і тривалістю приведений на рисунку 3.11.
Максимум розподілу амплітуд припадає на 0.m22, що співпадає з
результатами, отриманими нами для BY Cam. Максимум гістограми
розподілу за тривалістю припадає на 0.0013 доби, що відповідає 112
секундам, що також близько до відповідних параметрів для BY Cam.

Рис. 3.11. Розподіл спалахів QQ Vul (фотометрія ДТШ, смуга WR) за
амплітудами (ліворуч) і тривалістю (праворуч)
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Вивчення крос-кореляцій спалахів з круговою поляризацією показало,
що з 28 спалахів тільки у 3-х спалахів ця величина менша –0.5 (негативна) і у
5 спалахів більша 0.5. Оскільки поляризація системи має негативний знак, то
значення кореляції менше нуля означає, що зі збільшенням блиску
поляризація росте, а для позитивних кореляцій – спадає.
Цікаві результати принесло вивчення залежності амплітуди спалаху від
середнього блиску системи (рис. 3.12). Якщо виключити незвичайний спалах
амплітудою 0.m33 і тривалістю 7.86 хвилин (єдиний, що стався в стані з
позитивною поляризацією), то коефіцієнт кореляції для цієї залежності
виявиться рівним 0.83 і його відношення до похибки 7.5. Це означає, що у
слабкому стані амплітуда спалахів збільшується. Це очевидно, оскільки
контрастність окремого спалаху у порівнянні з блиском системи стає під час
спалаху значно більшою. Ми провели на рисунку 3.12 криву амплітуд
спалахів однакової енергії для різних значень середнього блиску системи. Як
видно з рис. 3.12, виявляється, усі спалахи мають приблизно однакову
потужність. Це можна пояснити накопиченням акрецюючої речовини в одній
з магнітних “ям”, що виникають під впливом тиску потоку. Скидання
речовини на поверхню БК відбувається після досягнення критичної маси.

Рис. 3.12. Залежність амплітуди спалахів від середнього блиску системи.
Плавна крива – лінія рівної потужності окремо взятого спалаху для різних
значень блиску системи
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З іншого боку, у спостереженнях на АДТ-11 не виявлено аналогічних
кореляцій. Пояснити цей факт при недостатній кількості даних складно.
Можливо, це пов’язано з тим, що основна маса спостережень на АДТ-11 була
отримана до 1998 року, тоді як дані ДТШ – після 1998. Зміна геометрії акреції
внаслідок можливої зміни орієнтації диполя могла привести до зміни
конфігурації зони накопичення речовини над поверхнею БК.
Вивчення крос-кореляцій між кольорами B та R у спалахах показали,
що з 28 спалахів, зареєстрованих на АДТ-11, для 6 ці величини перевищують
0.8, і для 20 в цілому кореляції перевищують 0.5. Тобто більшість з них
мають не циклотронну природу світності. На рисунку 3.13 приведена
діаграма кольорів спалахів за результатами спостережень на АДТ-11.
Більшість спалахів мають блакитний колір, що або свідчить про
помітну активність червоного карлика, або є значним аргументом на користь
нашого припущення про механізм “просочування” речовини через магнітне
поле на поверхню БК. Тобто речовина, що потрапила у порожнину Роша БК,
з якихось причин не потрапляє в акреційну колону, а “просочується”, випадає
за межі колони. А активність червоного карлика може бути лише тільки
опосередковано пов’язана з магнітним полем БК, і повинна бути схожа на
активність сонячного типу.

Рис. 3.13 a, b. Кольори спалахів QQ Vul за результатами спостережень на
АДТ-11. На рисунку “а” штриховими лініями відмічена область кольорів,
характерна для спалахів UV Cet [3.35-3.37]
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Для вибору між цими двома гіпотезами потрібні детальніші
дослідження структури і кольорів спалахів. Але можливості такого аналізу
сильно обмежені низькою точністю вимірювань, отриманих з телескопа
AДТ11 діаметром 1.25 м.
Як видно з представленого вище аналізу, таке завдання можна
вирішувати, маючи одночасну фотометрію не менше ніж в 4 спектральних
смугах (для отримання 3-х показників кольору). Крім того, необхідні
одночасні

вимірювання

характеристик

кругової

поляризації – для

однозначного виділення спалахів акреційної природи. Звичайно, телескоп
більшого, ніж 1.25-м, діаметра допоможе збільшити точність результатів
вимірювань. Дані рекомендації стосуються не тільки об’єктів цього типу:
вони справедливі для вивчення будь-яких астрофізичних нестаціонарних
процесів. Тому з їх урахуванням нами був розроблений шести-колірний
поляриметр. Потім були спроєктовані і створені два поляриметри імені
Миколи Шаховського (POLSHAKH), але поки – у двоколірному варіанті, див.
Розділ 2.4.
3.3.8. Шкалограмний аналіз змінності QQ Vul. На рисунку 3.14
представлений набір шкалограм, отриманих по 5 рядам спостережень ДТШ
для QQ Vul. Середньозважена шкалограма проведена жирною кривою. В
області Δt< 0. 03 вона описується двома прямими лініями з різним кутом
нахилу.
Для 0. 0008 <Δt< 0. 03 маємо:
lg σ O −C =−0. 6888(39)+0. 1750(17)⋅lgΔt .

Для Δt<0 . 0008 тренд описується формулою:
lg σ O −C =−0. 9533(77)+0 .0881(23)⋅lgΔt .
Відповідні фрактальні розмірності дорівнюють D = 0.325 і D = 0.412.
Очевидно, що на коротких часових проміжках вплив білого шуму сильніший,
що й призводить до зменшення нахилу шкалограми, отже, до збільшення
фрактальної розмірності.
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Рис. 3.14. Тест-функції для 5 ночей спостережень QQ Vul, отриманих з 4секундним розрізненням на 2.6-метровому ДТШ КрАО
3.3.9. Швидка фотометрія і кругова поляриметрія. Фотометричні і
поляриметричні спостереження QQ Vul були отримані на 2.6-метровому
ДТШ (широка смуга WR – 0.5-0.75 мкм, з 4-секундними експозиціями) і 1.25метровому телескопі АДТ-11 (фотометричні смуги UBVRI з 16-секундним
часовим розрізненням) Кримської астрофізичної обсерваторії у 1990-1999 рр.
(див.

таблицю

3.1).

Існуючі

інструментальні

смуги

UBVRI

трохи

відрізняються від стандартної системи Джонсона і є такими ж, як і у Піірола
[2.3]. Ці спостереження охоплюють широкий діапазон енергій і дозволяють
досліджувати різні джерела та механізми змінності, спричинені акрецією в
магнітних катаклізмічних зорях.
Загальна кількість точок даних 19025, які були отримані протягом 22
ночей спостережень. Моменти часу спостережень були приведені на
барицентр Сонячної системи, використовуючи формули Сома та ін. [2.16].
Як ми вже відзначали вище, незважаючи на нестабільність окремих
кривих блиску, типові закономірності спостерігалися протягом кожної ночі.
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Рис. 3.15. Приклад ряду не усереднених фотометричних вимірювань (вгорі) і
усереднених за 64 секунди поляриметричних вимірювань (внизу) QQ Vul,
отриманий на ДТШ КрАО. BJD 2451043
Для кожного орбітального періоду завжди спостерігався первинний мінімум,
амплітуда якого була до 1m, рис. 3.15 зверху, на нульовій фазі, вторинний
мінімум спостерігався на фазі 0.5, а його глибина сягає 0.m5.
Значення кругової поляризації усереднювалися за 64 с, рис. 3.15 знизу.
Оцінки точності кругової поляризації, отримані зі статистики квантів, менше
реальних відхилень (Шаховський та ін. [A4]). Це припускає наявність
варіацій поляризації з характерним часом, меншим, ніж 64 секунди. Під час
первинного мінімуму кругова поляризація близька до 0%. Однак під час
вторинного мінімуму, короткочасно зростає і різко збільшується до ≈ – 4%.
Один максимум кругової поляризації спостерігається на фазі 0. d025 =
0.p16 після первинного мінімуму, а інший відбувається близько 0. d015 =
0.p096, перед головним мінімумом QQ Vul для дат JD2449576, JD2450727,
JD2450958, JD2450959, JD2451043 за спостереженнями ДТШ. Фази отримані
з використанням ефемерид (3.3).
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Рис. 3.16. Фазові профілі

Рис. 3.17. Приклад фотометричних кривих,

головних мінімумів

отриманих з АДТ11 і UBVRI поляриметром

Третя і четверта криві на Рис. 3.16 були отримані у наступні ночі. За
цей час геометрія акреції вже змінилася. У таблиці 3.3 наведені моменти
головних мінімумів з наших спостережень QQ Vul. Значне зменшення
амплітуди головних мінімумів відбувається в спектральних смугах від U до I.
За спостереженнями на АДТ-11 в JD 2451043, первинний мінімум у
смузі I (рис. 3.17) став асиметричним. Таким чином, система стає більш
червоною в мінімумах блиску.
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Таблиця 3.2

Таблиця 3.3

Журнал фотополяриметричних

Моменти головних

спостережень QQ Vul

мінімумів QQ Vul

Дата

JD = 2.4*106+

рр/мм/дд

ΔT, у

ΔT, у

добах

Рорбіт

N

Діам.
тел.
м

Min JD =
2.4*106+

σmin

Діам.
тел.
м

90/08/17

48121.29

0.18

1.16

416

1.25

48121.3632

0.0021

1.25

90/08/20

48124.30

0.11

0.73

247

1.25

48835.3872

0.0012

1.25

92/07/29

48833.49

0.04

0.24

95

1.25

48863.3558

0.0013

1.25

92/07/30

48834.30

0.10

0.67

251

1.25

48865.3659

0.0020

1.25

92/07/31

48835.33

0.09

0.60

287

1.25

49601.3464

0.0020

1.25

92/08/28

48863.28

0.17

1.12

470

1.25

50958.5023

0.0018

2.6

92/08/30

48865.25

0.20

1.30

633

1.25

50959.4342

0.0012

2.6

94/08/10

49575.29

0.11

0.74

2048

2.6

51043.3356

0.0009

2.6

94/08/10

49575.35

0.07

0.43

364

1.25

51043.3367

0.0012

1.25

94/08/11

49576.28

0.06

0.40

127

1.25

51043.4893

0.0012

2.6

94/09/05

49601.26

0.16

1.01

400

1.25

51402.4438

0.0013

2.6

94/10/04

49630.22

0.15

0.97

342

1.25

95/09/25

49986.28

0.14

0.90

294

1.25

95/09/26

49987.40

0.02

0.12

31

1.25

95/09/27

49988.26

0.03

0.22

59

1.25

97/10/04

50726.35

0.05

0.33

960

2.6

97/10/05

50726.20

0.13

0.85

1152

2.6

98/05/24

50958.46

0.07

0.47

1280

2.6

98/05/25

50959.39

0.14

0.92

2384

2.6

98/08/17

51043.28

0.18

1.14

1021

1.25

98/08/17

51043.32

0.21

1.34

3584

2.6

99/08/11

51402.40

0.15

0.99

2592

2.6

3.3.10.

Пошук

можливих

квазіперіодичних

коливань

з

використанням вейвлет-аналізу. Багато робіт присвячено застосуванню
вейвлет-методу для періодичних або багатоперіодичних процесів [3.38, 3.39,
3.40]. У цьому розділі показано як можна інтерпретувати вейвлет-карти
нерегулярної змінності.
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Варіації в декількох часових масштабах, які зазвичай виявляються в
системах типу АМ Her, швидше за все, пояснюються різними механізмами.
Короткі варіації з часовим інтервалом близько 2 – 5 хвилин можуть бути
пояснені

послідовністю

різних

невеликих

спалахів.

Квазіперіодичні

коливання (QPOs) з часовими масштабами близько 5 – 10 хвилин мають
подібні частоти з коливаннями фронту іонізації поблизу точки L1 [3.38].
Також деякі варіації кривої блиску з часовими масштабами в декілька хвилин
можна інтерпретувати як можливий результат магнітно-акустичних коливань
на поверхні БК [3.41].
Для пошуку можливих QPO на часових масштабах близько 5 – 20
хвилин ми використовували спостереження, отримані на телескопі Шайна
2.6 м, оскільки його часове розрізнення краще, ніж у 1.25-метрового
телескопа. Орбітальні фотометричні варіації були згладжені з використанням
методу ковзаючої параболи з роботи Андронова [2.12]. Оптимальне значення
півширини фільтра Δt = 0d055 було визначено з максимізації відношеннія
“сигнал-шум”.
Щоб уникнути видимих ефектів низькочастотних трендів у тестових
функцій на високих частотах, вихідні дані були згладжені, тобто із
спостережень віднімалася ковзна парабола. Для цих часових рядів тестові
функції були розраховані з використанням коду, описаного Андроновим
[3.42].
Для візуалізації ми використовували тестову функцію Weighted
Wavelet Z-transform (WWZ) (Фостер [3.43]), яка характеризується кращим
контрастом серед інших тестових функцій. Однак значення часових
інтервалів

були

розраховані

з

використанням

тестової

функції

S,

запровадженої Андроновим [3.44]. На відміну від випробувальної функції
WWZ, максимальна тестова функція S використовується при незміщеному
значенні частоти.
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Щоб проілюструвати здатність вейвлет-аналізу визначити характер
змінності, були згенеровані два модельні, штучні сигнали – для випадків
присутності: а) QPOs на кривих блиску та б) чисто спалахової активності.
На рисунку 3.18 показана модель двох квазіперіодичних подій з
періодами 7.2 і 10.8 хв., одна з яких замінює іншу. Відповідна залежність
тестової функції WWZ від часу і пробного періоду (часто звана “карта
вейвлетів”) показана внизу рисунка 3.18.
Для таких квазіперіодичних подій, використовуючи карту вейвлетів,
легко визначити їх тривалість (час когерентності). Для нашого зразка вони
дорівнюють приблизно 0.d06 і 0.d05, тобто приблизно 12 і 7 періодів коливань,
відповідно (більш докладно див. Отазу та ін. [3.45]).

Рис. 3.18. Модель квазіперіодичної змінності з послідовності двох подій, з
періодами 7.2 і 10.8 хв., та відповідна карта вейвлетів. Треба звернути увагу,
що тестова функція WWZ (зважене хвильове Z-перетворення, Фостер [3.43])
має максимум на значенні періоду, яке трохи відрізняється від значення
періоду сигналу.
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Рис. 3.19. Модель виключно спалахової змінності з тривалістю одиночного
спалаху близько 25 с (вгорі) і відповідної картою вейвлета (знизу)
На рисунку 3.19 показана карта вейвлетів (знизу) для кривої чистої
моделі спалаху (зверху). Спалахи мають експонентний профіль з часовим
масштабом близько 25 с. Всього на модельній кривій присутні 5000 таких
подій, що перекриваються. Як і очікувалося, немає виявлених подій зі
шкалою часу когерентності, більшою, ніж їх період змін. Таким чином,
можна бачити, що для абсолютно некогерентних даних піки на вейвлет-карті
характеризуються видимою тривалістю характерного часового масштабу
змінності. На рис. 3.20 показаний приклад карти вейвлетів для QQ Vul, інші в
додатку А.

Рис. 3.20. Приклад карти вейвлетів для спостережень QQ Vul, отриманих на
2.6-метровому телескопі. Горизонтальна лінія відповідає 2-хвилинному піку
розподілу QPO (рис. 3.21) і спектру потужності (рис. 3.22)
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Використовуючи локальні параболічні апроксимації тестових функцій
вейвлета, ми вирахували часові масштаби подій кривої блиску. Розподіл їх
значень представлено на рисунку 3.21. Видно, що максимум розподілу
відбувається приблизно біля 2 хв. Оскільки тренд був видалений з даних, всі
відхилення, що перевищують 20 хвилин, були відкинуті.
Для порівняння ми вирахували спектр потужності (використовуючи
метод аналізу Фур’є, який був описаний Дімінг [3.47]) для спостережень,
отриманих на ДТШ (рис. 3.22). На відміну від вейвлет-аналізу, який чутливий
як до когерентних, так і до некогерентних коливань, спектр потужності вказує
або на наявність коливань з великим часом когерентності, або, на, мабуть,
періодичні, випадково повторювані імпульси. Тому виявлені часові інтервали,
отримані з використанням цих різних методів, як правило, не збігаються.
З наведеного, а саме, зі зміни піків від ночі до ночі, ми можемо зробити
висновок, що у варіаціях QQ Vul відсутні когерентні коливання.
Відзначимо виявлення піків, відповідних періодам близько 2 хв. для
спостережень у JD 2450958, JD 2450959 і JD 2451043. Такий часовий
масштаб відповідає характерному часу між добре розрізненими поодинокими
спалахами. Але цей процес не є постійним і не може бути розрізнений у
простому спектрі потужності.
Розрахунок часу когерентності подій на кривій блиску дозволив зробити
висновок про те, що в більшості випадків немає подій з часом, що значно
перевищує часовий масштаб змінності (див. рис. 3.23а і 3.23б). Отже, в цьому
випадку простий аналіз спектра потужності не ефективний.
Беручи до уваги некогерентний характер виявлених подій, ми можемо
інтерпретувати оцінені часові інтервали як типовий часовий інтервал між
наступними помітними спалахами, що не перекриваються (або будь-якими
іншими

проявами
−x / τ

наближення f=A⋅e

нестабільності).

Використовуючи

експоненціальне

для функції розподілу часових інтервалів (суцільна
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Рис. 3.21. Розподіл
часових масштабів
подій фотометричної
змінності (або періодів
QPOs, якщо вони
передбачаються), які
визначаються за
допомогою
вейвлет-аналізу
Рис. 3.22. Спектр
потужності для
окремих ночей
спостережень 2.6-м
телескопа.
Контрольною
функцією є відношення
“(сигнал) / (сигнал +
шум)”, Andronov [3.46]
Зі зміни піків від ночі
до ночі, тобто з не
збереження частот
коливань від ночі до
ночі, ми можемо
зробити висновок, що у
варіаціях блиску
QQ Vul відсутні
когерентні коливання.
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Рис. 3.23a. Розподіл шкал часу когерентності фотометричних подій. Для
QPOs – часовий інтервал, в якому вони спостерігаються. Суцільна лінія
показує експоненціальний спад з найкращим значенням τ = 1.79 хв.
Рис. 3.23б. Розподіл відношення між тривалістю фотометричних подій
(когерентна часова шкала) і характерним часом фотометричної змінності
(період у разі QPOs) для фотометричних подій
лінія на рисунку 3.23a), ми визначили значення τ = 1.79 ± 0.20 хв., яке
характеризує

середній

час

між

послідовними

спалахами.

Такий

експоненціальний розподіл очікується, якщо спалахи випадковим чином
розподілені у часі.
Пошук залежностей між часовими масштабами подій на кривій блиску,
та яскравістю або круговою поляризацією системи не дав статистично
значущих результатів.
3.3.11. Дробовий шум. Швидка змінність в масштабі десятків секунд
добре описується моделлю дробового шуму з експоненціальним затуханням
його

автокореляційної

інтерпретується

як

функції

результат

(Андронов
акреції

[3.42]).

великих

Дробовий

діамагнітних

шум

згустків

(Беардмор, Осборн [3.48], Кейперс і Прінгл [3.49], Панек [3.50]). Можливі
відмінності між розташуванням точок зчеплення для згустків з різними
розмірами (Вінн, Кінг [3.51]). Саме це спричиняє зміни часу загасання
дробового шуму.
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Щоб знайти цей ефект, ми видалили довгоперіодичну орбітальну
змінність з кривих блиску QQ Vul. Було використане поліноміальне
наближення третього порядку для кожного однорідного ряду спостережень.
На рис. 3.24 показана крива блиску, отримана зі спостережень 2.6-м
ДТШ з часовим розрізненням 4 с. Суцільні лінії – це наближення 3-го
порядку для безперервної частини ряду. Нижче розміщена відповідна
деформована крива (залишки від підгонки, тобто “О – С”). Такі криві
розділені на рівномірні ряди, і для кожного з них вираховані ACF.
Час згасання дробового шуму визначається за автокореляційною
функцією з використанням методу Андронова [3.42] з урахуванням зсуву
викликаного кінцевої довжиною ряду і видаленням тренда.

Рис. 3.24. Приклад вихідної (вгорі) і деформованої кривої (внизу) для
фотометричних даних по QQ Vul, ДТШ, BJD 2451402.
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В цілому було визначено 40 значень часу загасання дробового шуму зі
спостережень телескопів 2.6 м і 125 см (з урахуванням використання п’яти
кольорів з результатів спостережень АДТ-11).
На рис. 3.25 показаний приклад середньої ACF, що був розрахований з
використанням 256 точок. Товста суцільна лінія відповідає авторегресивній
моделі першого порядку, яка враховує кінцеву довжину ряду і той факт, що
поліноміальний тренд був видалений.
На рисунку 3.26 показана гістограма значень часу згасання, τ, для
спостережень ДТШ. Максимум розподілу знаходиться близько 25 с, що дещо
менше значення, що вийшло для BY Cam, а середнє значення 26.8 с.
На рисунку 3.27 крім типових орбітальних кривих яскравості a) і
кругової поляризації b) для JD 2451043, представлений c) – залежність від
фази ефемериди (3.3) експоненціального часу загасання дробового шуму.

Рис. 3.25. Приклад автокореляційної функції (ACF). Товста суцільна лінія
відповідає ACF для авторегресивної моделі першого порядку з найкращими
значеннями параметрів. Затримка виражається в одиницях часового
розрізнення (4 с)
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Рис. 3.26. Розподіл експоненціального часу згасання дробового шуму для
спостережень QQ Vul на 2.6-метровому телескопі

Рис. 3.27. Розраховані з використанням ефемерид (3.3), Швопе та ін. [3.24]
фазові варіації експоненціального часу згасання дробового шуму (c), разом з
фотометричною і поляриметричною кривими, (a) і (b)
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Незважаючи на великий розкид точок, на цих кривих є кілька
закономірностей. Одна з них у тому, що максимальні значення τ відповідають
нулю фази, коли кругова поляризація показує більш різкий минімум за
абсолютною величиною, тобто область акреції розташована поблизу лімба
БК. Також бачимо досить великий розкид і на кривих Amp та Amp1, проте є
загальна тенденція амплітуд досягати свого максимуму у момент, коли
спостерігаються мінімум блиску та кругової поляризації.
При цьому, у момент мінімуму блиску, ми бачимо “зовнішню” частину
акреційної колони, тобто ту область, куди згідно з нашими припущеннями
повинні потрапляти краплі більшої густини і маси.
Таким чином, ми виявили, що швидка змінність QQ Vul добре
описується моделлю дробового шуму, тобто результатом суперпозиції
спалахів з часовим масштабом близько 25 с. Якщо ми згодні з інтерпретацією
виникнення дробового шуму у результаті акреції згустків в атмосфері БК, то
часова шкала у 25 с дає нам середній час падіння згустків. У розділі
“Обговорення” ми запроваджуємо методику визначення лінійних розмірів
крапель, використовуючи час їх падіння.
3.3.12. Обговорення Деякі параметри згустків потоку, що акреціюють,
можна оцінити з дослідження дробового шуму або розрізнення одиночних
спалахів. Якщо τ – ефективний час випускання випромінювання падаючої
краплі з довжиною l (Беардмор, Осборн [3.48]), то l = vffτ/4, де vff – швидкість
вільного падіння над ударною хвилею. Використовуючи певні припущення
про структуру магнітного поля, можна визначити деякі параметри крапель,
які в англомовній літературі позначаються терміном “blobs”.
Такі краплі утворюються через нестійкості Релея-Тейлора, коли важка
рідина (речовина) протистоїть у гравітаційному полі легкій рідини (магнітне
поле, Ленг [3.29]). Згідно Хамері та ін. [3.52], мінімальний масштаб
нестійкості
2

2

λ=B /2 gρ b =B r b /2GM wd ρ b ,

(3.6)
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де G – гравітаційна стала, B – напруженість магнітного поля, g – прискорення
сили тяжіння на відстані rb від БК, Mwd – маса БК, ρb – густина блоба. Але цей
механізм має місце лише тоді, коли магнітний тиск pB стає більшим, ніж pT ,
тобто тепловий тиск газу.
Використовуючи алгоритм, описаний Хеерлейном та ін. [3.53], ми
визначили тиск у потоці, середню відстань зв’язку, тобто радіус на якому
магнітний тиск (magnetic pressure) починає перевищувати динамічний тиск
(ram pressure) і розрахували найменшу нестійку довжину в залежності від
відстані (рис. 3.28).
Під час падіння на поверхню БК краплі деформуються через припливні
сили і магнітне поле. Довжина деформованого блоба поблизу удару над
1/ 2

поверхнею БК визначається як (тут ми використовували вираз l ~ ( r /R wd )
від Беардмор, Осборн

1/2

[3.48]): l=λ ( r coup / ( R wd +h col ) ) , де rcoup – відстань

зв’язку, Rwd – радіус БК, а hcol – висота акреційної колони над поверхнею БК.
Але довжина блоба l також оцінюється як:
1/2

l=τv ff /4= ( τ /4 ) ( 2GM wd / ( R wd +hcol )) ,

де коефіцієнт 1/4 обумовлений сильними ударними умовами.

Рис. 3.28. Мінімальний нестійкий масштаб Релея-Тейлора (рівняння (3.6)) для
акреційного потоку в QQ Vul при швидкості акреції 10 17 г/с в залежності від
відстані до БК. Ми вважаємо, що магнітне поле на полюсах складає 30 MG
(тут ми брали те ж значення, що і Кроппер [3.14])
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Таким чином,
1/2

λ= ( τ /4 ) ( 2GM wd / r coup ) .

(3.7)

Дуже цікавий результат полягає в тому, що час падіння блоба не
залежить від висоти зупинки. Таким чином, час випромінювання для
одиночних крапель визначається тільки початковим розміром і відстанню
зв’язку від центра БК.
Використовуючи формулу для відстані зв’язку (Ферраріо, Верзе [3.54]),
−8 /21

ми виявили, що приблизно r coup ~ M wd

37/ 42

, а також λ ~ M wd

, отже, розраховані

значення початкових розмірів краплі чутливі до визначення маси БК.
Більш точні розрахунки ефектів, які впливають на формування
нестійкості потоку, необхідно проводити з використанням МГД-радіаційного
моделювання акреційного потоку і його нестійкості Релея-Тейлора з
урахуванням або дипольної, або квадрупольної структури магнітного поля
БК.
Для попередніх розрахунків ми використовували рівняння (3.7),
описане вище. Наприклад, якщо ми зафіксуємо значення відстані точки
зв’язку, то з спостережуваного розподілу τ ми можемо розрахувати лінійні
розміри блобів до їх деформації магнітним полем.
Таке припущення не таке сильне, тому що процес зв’язку діє тільки
уздовж короткої частини траєкторії потоку. Таким чином, при швидкості
перетікання 1017 г/с і значенні маси БК 0.54М0 (Каталан та ін. [3.23]) відстань
зв’язку становить близько 5.1×109 см. Використовуючи співвідношення маса–
радіус для БК у формі, опублікованій Андронов, Яворский [3.55], див. також
Науенберг [3.56], радіус, відповідний масі 0.54М0, дорівнює Rwd = 7.42×108 см.
Таким чином, зв’язок відбувається при ~ 7Rwd. Відповідний розподіл
початкових розмірів краплі для QQ Vul показано на рисунку 3.29. Максимум
розподілу відбувається поблизу 6×108 см, що відповідає утворенню крапель
на відстані 1.2×1010 см від центра БК (рис. 3.28).
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Рис. 3.29. Розподіл лінійних розмірів недеформованих крапель в потоці
акреції QQ Vul для швидкості акреції 1017 г/с і відстані зв’язку 5.1×109 см
3.4. Висновки
В результаті наших досліджень ми визначили розміри крапель в потоці
акреції QQ Vul (~6×108 см = 0.8Rwd).
Маючи негативний результат при виявленні QPOs і маючи добре
перевірений апарат автокореляційного аналізу, ми повідомляємо: QPOs не
виявлені, а визначений “дробовий шум”.
Шляхом інтерпретації подій масштабу часу вимірювань (виявлених за
допомогою вейвлет-аналізу) у вигляді послідовності одиночних спалахів, ми
визначили, що ефективна часова затримка між такими сусідніми найбільш
помітними подіями становить ~1.8 хв.
Якщо швидка змінність, що добре описується моделлю дробового
шуму, виникає у результаті акреції, то середній час падіння згустків є 25 с.
Аналіз кольорів спалахів показав, що більшість спалахів відбувається за
межами акреційної колони.
Іншим результатом є більш точне визначення фотометричного періоду
цієї системи.
Матеріали, що увійшли до Pозділу 3, були опубліковані у статтях [A32*,
A30, A5+*, A2, A1], та обговорювалися на конференціях [A70, A67, A63,
A60, А56,A54, A53, A45+].
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РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ПОЛЯРА BY CAM
У розділі 4 представлені результати дослідження асинхронного поляра
BY Cam отримані як в складі міжнародної команди проєкту Ной-2 так і поза
ним.
4.1 Властивості системи
Система BY Cam була виявлена в результаті експерименту HEAO 1 A-2
і отримала тимчасові позначення 4U 0541+60 [4.1] і 1H 0533+607 [4.2].
Ідентифікація [4.3] ґрунтувалася на фотометричних і поляриметричних
спостереженнях. З поляризаційних спостережень [4.4] визначили відносно
точне значення періоду 3.331±0.015 години. Ультрафіолетові спостереження
спектра показали незвичайні параметри ліній, характерні для старих нових
зір [4.5]. За результатами спостережень зі супутника EXOSAT форма кривої
блиску змінюється хаотичним чином, а в м’якому рентгенівському діапазоні
спостерігаються

затемнення

колонки.

Спостереження

рентгенівського

супутника Ginga показали, що BY Cam може перебувати в двох станах
світності: так званому “спалаховому” із середньою світністю 1.4×1032 ерг/с і
“імпульсному” із світністю 9.2×1031 ерг/с [4.6], для спектрального діапазону
1.4 – 37 кеВ і відстані 100 пк. Спостереження EXOSAT продемонстрували,
що у BY Cam, на відміну від інших полярів, не спостерігається надлишку
м’якого рентгенівського випромінювання. Швидше навпаки, кількість м’якого
рентгенівського випромінювання менша ніж та, яка повинна виникати в
результаті перевипромінювання поверхнею БК жорсткого рентгенівського
випромінювання від акреційної колони при спостережуваному потоці.
З циклотронних горбів у ІЧ спектрах Кроппер та ін. [4.7] оцінили
напруженість магнітного поля БК у 41 MГс, що більше, ніж в самій AM Her.
Але найцікавішою аномалією BY Cam є її асинхронність. Мейсон та ін.
[4.8, 4.4] провели квазі-одночасну поляриметрію та спектроскопію з
необхідним фазовим розрізненням й відзначили різкі зміни геометрії акреції.
Андронов та Фурман [3.17], розглядаючи інший об’єкт – класичний поляр
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QQ Vul (див. п. 3.3) – припустили, що подібні варіації можуть бути
обумовлені малим асинхронізмом між власним обертанням магнітного БК
(так званим “спіновим” обертанням) та орбітальним обертанням.
В даний час відомі ще шість подібних об’єктів: V 1500 Cyg, V 1432 Aql
(RXJ 1940-10), CD Ind (RXJ 2115-58), IGR J19552 + 0044, Paloma (RX
J0524+42), EX Hya, тобто асинхронні поляри є відносно рідкісними.
Спостереження показують, що спіновий період обертання БК і
орбітальний період розрізняються приблизно на 1%. Згідно з нашими
дослідженнями [4.9], спіновий період БК в цій системі становить
0.1384339 ± 0.000003

доби

(199.345 ± 0.004

хвилини).

У

зв’язку

з

асинхронністю орбітальний період визначити набагато складніше, його
значення вийшло рівним 0.137111 доби або 197.44 хвилини, і відповідно,
період биття становить 14.52 дня [4.10]. Все це розташовує об’єкт між
відносно численними групами зір типу DQ Her (або проміжними полярами) з
БК, що швидко обертається, і системами типу AM Her (або класичними
полярами), які синхронні, тобто орбітальний період збігається з періодом
обертання БК.
Для вивчення BY Cam був організований “Проєкт Ноя” – Зільбер та ін.
[4.9] з великим потоком даних, отриманих протягом приблизно 40 ночей, в
якому брав участь і автор даної роботи (див. дис. канд. фіз.-мат. наук
Колесникова С. В. та роботу Мейсона та ін. [4.10]). У результаті вдалося
пояснити суперечності між різними періодами, використовуючи модель
активних полюсів БК, що поперемінно змінюються. Надалі для вивчення
різних типів змінності цього об’єкта І. Л. Андроновим був ініційований
проєкт “Ной-2”. У ньому також брав активну участь і автор даної роботи
[A14*], спостереження були отримані на 2.6-метровому телескопі ДТШ і
1.25-метровому АДТ 11. В цілому під час проєкту “Ной-2” було отримано 56
ночей спостережень, і більше уваги приділялося кольоровій інформації
(докладніше дивись п. 4.7).
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Зазначена аномалія BY Cam – асинхронність – обумовлює те, що
приблизно кожні 7 днів відбувається перемикання основного акреційного
регіону з одного полюса на інший. Зміна орієнтації магнітного поля БК
відносно червоного карлика призводить до зміни геометрії акреційного
регіону і знака кругової поляризації, на різних фазах періоду биття акреція
відбувається як на один з полюсів, так і на обидва відразу.
4.2. Швидка змінність блиску і поляриметрія BY Cam
Вищезазначені

ефекти

впливають

на

вигляд

фотометричної

і

поляриметричної кривих і також можуть призводити до відмінностей у
характеристиках

швидкої

змінності,

яка

пов’язана

зі

структурою

і

неоднорідностями акреційного потоку.
На підставі UBVRI поляриметричних спостережень Піірола та ін. [4.11]
припустили відмінність напруженостей магнітного поля на полюсах. Для
полюса, акреція на який дає позитивну кругову поляризацію, напруженість
дорівнює приблизно 25 МГс, а для “негативного” полюса ~ 32 МГс. При
цьому орієнтація “позитивного” полюса така, що може спостерігатися
самозатемнення колони, що призводить до появи мінімуму на позитивній
частині кривої кругової поляризації. Обидва полюси розташовані на поверхні
БК в одній півкулі. Однак двополюсною моделлю спостережувані криві
поляризації

пояснити

досить

складно,

і

тому

був

запропонований

складніший, квадрупольний характер магнітного поля БК. Зільбер та ін. [4.12]
припустили, що під час “імпульсного” стану в BY Cam йде акреція на два
полюси, тоді як під час “спалахового” – на один, який до того ж є
незатемненим. Крім того, зміни акреційної геометрії [4.11] вказують на
прецесію осі обертання БК з періодом близько 100–150 діб. Цілком можливо,
що передбачуваний спалах BY Cam як нової зорі (прецедент V1500 Cyg
[4.13]) міг призвести не тільки до розсинхронізації спінового і орбітального
періодів, але і до прецесії самої осі обертання БК [4.12]. Спроби виявити
радіовипромінювання (як у AM Her, V834 Cen і AE Aqr) [4.4] не дали
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результатів, з чого був зроблений висновок про неістотність асинхронності
для утворення радіовипромінювання.
Як нуль-пункт для розрахунку фазових кривих ми взяли момент
JD2448580.548, який відповідає максимуму інтенсивності вузької компоненти
лінії Hα, тобто приблизно в цей момент ми бачимо спрямований до нас
“носик” червоного карлика.
Для вивчення швидкої змінності у BY Cam ми скористалися нашими
спостереженнями, отриманими в період з 1990 по 1995 роки спільно з
Н. М. Шаховським і І. Л. Андроновим на 2.6-м ДТШ і 1.25-м АДТ-11. В
різний час в спостереженнях брали участь О. В. Халєвін і Д. Н. Шаховський.
Спостереження на ДТШ проводилися в широкій смузі 550–750 нм з
одночасним вимірюванням фотометрії і кругової поляризації. Часове
розрізнення – 4 секунди. Фотометричні спостереження на АДТ-11 велися в 5
кольорах UBVRI з часовим розрізненням порядку 10 секунд. В цілому було
використано 12 ночей ДТШ (загальна кількість точок 18100) і 26 ночей АДТ11 (із загальною кількістю точок 17511). Первинна обробка спостережень на
АДТ-11

була

проведена

за

допомогою

пакета

f5,

написаного

Д. Н. Шаховським. Спостереження на ДТШ були оброблені за допомогою
пакета Ztshserver, створеного О. В. Халєвіним і автором даної роботи.
Подальша обробка спостережень проводилася з використанням програмних
пакетів f5v та Remove & Reduce, створених О. В. Халєвіним, за технічним
завданням автора дисертації.
За час спостережень BY Cam показала велику різноманітність типів
змінності на проміжках часу від годин до секунд. Складний зовнішній вигляд
фотометричних

і

поляризаційних

кривих,

що

рідко

повторюється,

обумовлений незвичайною природою цього об’єкта.
По середнім значенням блиску BY Cam в різних фільтрах добре видно,
що до червоних і синіх довжин хвиль яскравість системи збільшується.
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У

короткохвильовій

області

система

стає

яскравішою

за

рахунок

ультрафіолетового випромінювання БК і “хвоста” м’якого рентгена, що
випромінює поверхня БК поблизу акреційного регіону. До червоних довжин
хвиль збільшується внесок циклотронного випромінювання колони (внеском
червоного карлика можна знехтувати).
Амплітуда змінності збільшується зі збільшенням довжини хвилі.
Видно, що в різні ночі максимум амплітуди блиску може зміщуватися зі
смуги I в смугу V. При цьому середній блиск системи стає меншим. Дуже
цікавими є різкі зміни амплітуди на 0.m5 (і більше) в ночі, що близько
віддалені одна від одної.
Наприклад, за три ночі JD2448573/76 – амплітуда в смузі U зросла на
1.m39, а JD2449329/31/32 – за дві доби амплітуда в U спочатку зросла на 0. m87,
а потім зменшилася на 0.m71. При цьому в інших фільтрах амплітуда
змінювалася приблизно на 0.m5. Можна було б інтерпретувати ці зміни як
переміщення акреційного регіону за лімб БК, однак швидке відновлення
колишнього рівня амплітуди ускладнює пояснення.
Кругова поляризація за час спостережень на ДТШ приймала як
позитивні, так і негативні значення. Велику частину часу наших
спостережень система перебувала в “позитивному” стані. При цьому добре
було видно деталі, зокрема невеликий мінімум поляризації під час її
максимальної фази. Різні спостерігачі асоціюють його з короткими
самозатемненнями акреційної колони.
Інтерпретація отриманих фотометричних і поляризаційних змін в
контексті асинхронності на проміжках часу порядку періоду обертання
системи за нашими спостереженнями приведена в роботах [4.9, 4.10, 4.11].
4.3. Сплеск-аналіз швидкої змінності блиску
Для вивчення еволюції частотних характеристик фотометричних
кривих у BY Cam ми скористалися спостереженнями, отриманими на ДТШ
(2.6 м), оскільки часове розрізнення п’ятикольорової фотометрії на 1.25 м
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АДТ-11 не дозволяє успішно досліджувати змінність з періодами порядку
хвилини і менше. Для виключення з аналізу змін блиску, пов’язаних з
орбітальною змінністю, ми згладили фотометричні криві методом ковзних
парабол, при цьому ширина фільтра обчислювалася на підставі максимізації
відношення сигнал/шум (рис. 4.1). Ця величина для наших спостережень
приймає середнє значення близьке до 0.35 діб.
Згладжені значення були відняті з кривої блиску і для отриманих рядів
обчислені сплескограми. Для їх розрахунків ми скористалися програмою
wwz-ld, написаною І. Л. Андроновим [3.45]. На прикладі сплескограми для
ночі JD 2449394 (рис. 4.2) добре видно, що операція віднімання тренда
“обрізала” всі періоди, довші 0.02 доби (близько 30 хвилин).
Решта карт поміщені в Додатку Б. Слід зазначити, що для візуалізації
ми скористалися значеннями тест-функції WWZ, яка є однією з найбільш
контрастних, що полегшує проведення попереднього візуального аналізу, а
реальні значення періодів визначалися по тест-функції S, яка дає незсунені
значення максимумів.

Рис. 4.1. Крива блиску BY Cam (ДТШ КрАО) і ковзні параболи, що
згладжують її, з півшириною фільтра 0.35 доби
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На рис. 4.2 добре видно еволюцію частот квазіперіодичних коливань,
які можуть зберігатися протягом 20–30 хвилин для самих довгоперіодичних
змін і 10–15 хвилин для 3-5-хвилинних коливань.
Видно, що основна кількість спостережуваних частот належить до
діапазону 0.0005 – 0.009 доби (7.2 – 13 хвилин відповідно). При цьому
спостерігається широкий максимум розподілу на періодах 0.003 доби (4.3
хвилини). Також присутні вузькі максимуми на періодах 0.005 і 0.007 доби
(7.2 і 10.1 хвилини відповідно). Схожі результати були отримані Бонне-Бідо
та ін. [4.14] для AM Her.
Більш тривалі періодичності можуть бути пов’язані з нестійкістю у
внутрішній точці Лагранжа, а коротші – зі спалахами, що виникають в
результаті акреції великих конденсацій акреційного потоку.
Пошук на сплескограмі фазових закономірностей і еволюції значущих
частот не дав ніяких відчутних результатів. Причиною цього спостережного
факту може бути сильна міграція по довготі акреційних регіонів у різні
періоди активності системи.

Рис. 4.2. Сплескограма тест-функції WWZ, отримана по спостережній ночі JD
2449394 BY Cam на ДТШ КрАО. По осі абсцис відкладена дрібна частина
юліанської дати, а по осі ординат – величини періодів. Методом визначення
екстремумів

локальних

параболічних

апроксимацій

сплескограм

був

складений каталог 72 різних частот і зіставлені їх характеристики з
орбітальними фазами, величинами блиску і ступенем поляризації в момент
максимуму тест-функції. Розподіл коливань за періодами описується
гістограмою на рис. 4.3.
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Рис. 4.3. Розподіл виявлених
квазіперіодичних

коливань

за

періодами. Ширина блоку 0.0005d

На користь останнього припущення говорить деяка диференціація
точок на згортці графіка частот з орбітальним періодом. По ньому ми
припустили, що точки з періодами близько 0.0025 дня (3.6 хвилини) мають
тенденцію концентрації до фази 0.16P, при цьому інші частоти її уникають.
Найбільший інтерес викликає залежність частоти квазіперіодичних
коливань від зоряної величини, вираженої у відносних одиницях (рис.4.4). На
цьому графіку видно, що в слабких станах для нашої вибірки періоди
коливань не перевищують 0.005 доби (7.2 хвилини), тоді як в більш яскравих
станах представлений весь діапазон частот. Швидше за все, тут ми маємо
справу як мінімум з двома причинами коливань, які повинні проявляти себе
на різних періодах змінності. Однак, якщо розглядати квазіперіодичні
осциляції на більш тривалих проміжках часу як наслідок нестійкості
іонізаційного фронту в точці L1, то збільшення блиску системи може бути
пов’язане зі збільшенням темпів акреції, що зменшує період осциляцій. Тоді
незрозуміло зростання максимальних періодів

при збільшенні блиску

системи. Одне з можливих пояснень пов’язано з можливістю при деякому
рівні активності системи відключення осциляцій іонізаційного фронту у
внутрішній точці Лагранжа.
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Рис.

4.4.

Залежність

характерних

частот

осциляцій

від

блиску

системи

Незважаючи на досить плавний перехід у розподілі від коротких
періодів до більш довгих, на індивідуальних сплескограмах добре помітно
співіснування і зміна квазіперіодик близько 0.002 і 0.006 доби.
Цікавою особливістю сплескограм BY Cam є структури, що часто
з’являються, названі нами “відлуннями”. Всього зареєстровано 9 таких явищ.

Рис. 4.5. Приклади “відлуння” для ночей JD2449007, JD2449281, JD2449393
(2 події) і JD2449631 відповідно, як і на рис. 4.2, по осі абсцис відкладена
дрібна частина юліанської дати, а по осі ординат – величини періодів
(механізм описаний в [4.15]). Однак, згідно з сучасними моделями, цей
механізм пояснює тільки 7-10-хвилинну змінність. З іншого боку, акреційні
колони осцилюють з частотами порядку 1 герца [4.16] Тому складно пояснити
наявність квазіперіодик на проміжках часу 3–5 хвилин. Лоу [3.41] пропонує
механізм осциляцій, пов’язаний з проходженням магніто-акустичних та
магніто-гравітаційних хвиль по поверхні БК. При цьому для наших умов
періоди перших лежать в діапазоні 0.1–10 секунд, а другі – 100–1000 секунд.
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Явище, назване нами “відлуння” полягає у тому, що поява коливань з
певним періодом за проміжок часу близько 0.d002 – 0.d007, супроводжується
їх плавним подовженням на час до 0.d2 зі зростанням значення періодів
коливань (див. на рис. 4.2 поведінку періодів в моменти часу 0.25 і 0.335, а
також рис. 4.5). Можливо, “відлуння” виникають в результаті простого злиття
на сплескограмі коротких періодичностей з довгоперіодичними осциляціями,
що часто з’являються. З іншого боку, тільки один раз (JD2449632.650) – після
зміни коротких періодичностей на довгі – або сталося повернення знову до
швидких осциляцій, або у момент 0.655 сталася повторна подія (з тією ж
періодичністю, що в 0.650), але – меншої потужності, що не викликала
ефекту луни.
Одним з можливих пояснень цього явища може бути реакція
іонізаційного фронту на спалах випромінювання в акреційній зоні.
Збільшення світності акреційного регіону спричиняє рух фронту іонізаціі в
напрямку до червоного карлика, що на якийсь час збуджує коливання.
4.4. Спалахова активність
На фотометричних кривих поляра часто можна помітити окремі
спалахи, що підносяться над загальним фоном на 0. m5–1.m0. Іноді ці події
складно відрізнити від максимумів квазіперіодичних осциляцій на проміжках
часу порядку декількох хвилин, що зберігаються протягом 2–3 циклів. Окремі
спалахи асоціюються, як правило, з акрецією більш щільних і масивних, в
порівнянні з іншими, згустків газового потоку на поверхню БК. Таким
щільним утворенням легше проникати глибше в магнітне поле, і тому
частина з них не потрапляє в одну з акреційних колон, а висвічується в
м’якому рентгенівському діапазоні в атмосфері БК. Спектр звичайних
спалахів, що виникають в області акреційної ударної хвилі, складається з
гальмівної компоненти у жорсткому рентгені і червоної циклотронної. Спектр
же спалахів, які відбулися в атмосфері БК поза цією областю, як правило, є
більш блакитним, оскільки

спалах

випромінювання

швидше

матиме
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планківський

характер

з

максимумом

випромінювання

в

м’якому

рентгенівському діапазоні.
Ще одним джерелом спалахів в системі є червоний карлик. 29 серпня
1992 року в системі AM Her [4.17] нами був зареєстрований безпрецедентний
за потужністю блакитний спалах червоного карлика, що мав амплітуду
більше 2m і тривав близько 0.035 доби (50 хвилин). Такі спалахи зазвичай
характерні для зір типу UV Cet, що також є червоними карликами. Однак,
крім таких потужних спалахів, у зір цього типу спостерігається набагато
більша кількість дрібних спалахів, які в нашому випадку вже складно
відрізнити від блакитних акреційних спалахів, крім як за їх спектральними
характеристиками.
Всього для BY Cam нами на фотометричних кривих було виділено 134
спалахи за спостереженнями на ДТШ і 105 – за спостереженнями на АДТ-11.
Для вивчення параметрів спалахів криві блиску були згладжені методом
ковзних парабол з шириною фільтра 0.035 доби. Висота спалаху
відлічувалася від згладженого значення.
Крім того, для спостережень на ДТШ визначалися тривалість спалаху,
значення блиску і поляризації системи в момент спалаху, а також
обчислювалася крос-кореляція між блиском і поляризацією протягом спалаху.
Каталог параметрів спалахів наведено в Додатку Б. Оскільки блиск за
спостереженнями на ДТШ визначається тільки відносно блиску зорі
порівняння, то ми для вивчення розподілу спалахів за яскравістю з віднятим
середнім блиском системи також використовуємо відносні величини.
Розподіл блиску і тривалості спалахів за спостереженнями на ДТШ
представлені на гістограмі рис. 4.6.
Максимум

розподілу

для

зоряних

величин

спалахів

відносно

згладженого блиску припадає на –0.m2. Тривалість більшості спалахів лежить
в діапазоні від 0.0004 до 0.0014 частки доби (35 і 120 секунд відповідно).
Перераховані вище параметри не показують значних кореляцій ні з
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величиною середнього блиску системи, ні з поляризацією. Також не
виявляється зв’язку самих амплітуд спалахів з їх тривалістю.
За спостереженнями на ДТШ вивчалися крос-кореляції між змінами
блиску зорі під час спалаху та поляризацією випромінювання. З 134 спалахів
три мають максимальне значення кореляції більше 0.7, 9 – більше 0.6 і 23 –
більше 0.5. З цих 23 спалахів 8 супроводжуються збільшенням ступеня
поляризації, а решта 15 – зменшенням. Це може бути пов’язано з акрецією
великих крапель речовини поза акреційною колоною. Для першої групи
середня величина зміщення максимуму крос-кореляційної функції дорівнює
1±7 секунд (при величині 0.56), а для другої = –25.5±6.9 секунд (при величині
0.60), тобто, екстремум поляризації настає раніше фотометричного. Те, що
більшість спалахів не показало значної кореляції може бути пов’язано з тим,
що акреція, яка їх створила, відбулась поза межами акреційних колон.
П’ятикольорові спостереження на АДТ-11 дозволили нам вивчити
спектральні властивості спалахів, що спостерігалися. За формулою:
m ' =−2 .5⋅lg ( 2. 512−Δm−m −2. 512−m ) ,
0

0

де m’ – “справжня” зоряна величина спалаху, m – відносна висота спалаху,
m0 – згладжений блиск системи, ми визначили їх істинний блиск і показники
кольору B–V і V–R. Зведена діаграма для спалахів приведена на рис. 4.7.

Рис. 4.6. Гістограми розподілу спалахів за тривалістю (ліворуч) і блиском
(праворуч)
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Рис. 4.7 a, b. Кольори спалахів BY Cam за спостереженнями на АДТ-11. На
рисунку “б” штриховими лініями відмічена область кольорів, характерна для
спалахів UV Cet [3.35-3.37].

Видно, що основна маса спалахів має червоний колір, що свідчить про
перевагу циклотронного характеру спалахової активності в даній магнітній
катаклізмічній системі. Однак серед них не виключена присутність спалахів
червоного карлика (згідно [3.35]), колірні характеристики спалахів зорь типу
UV Cet: U–B ≈ –1.m1 ± 0.m2 і B–V ≈ 0.m0 ± 0.m3 (див. докладніше в [3.36,
3.37]).
4.5 Спостережні прояви неоднорідності структури акреційного
потоку
Крім квазіперіодичних осциляцій на проміжках часу порядку секунд
[4.18], швидка змінність на проміжках часу порядку хвилини і менше часто
описується моделлю дробового шуму, що характеризується експоненціальним
згасанням

його

автокореляційної

функції

[3.43].

Дробовий

шум

інтерпретований як результат акреції діамагнітних згустків речовини (див.
[3.51, 4.11, 4.19, 4.20, 3.15, 3.16]).
Асиметрія нестаціонарного акреційного потоку і колони призводять до
відмінностей в спостережуваних параметрах дробового шуму Для вивчення
цих ефектів, перш за все, необхідно було позбутися на кривих блиску від
вкладу орбітальної змінності. Для цього використовувалися, в залежності від
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довжини ряду, апроксимації степеневими поліномами 1-й або 3-го степеня
(рис. 4.8).
Характеристиками

дробового

шуму

є

його

амплітуда

і

час

експоненціального затухання τ. Останній визначається як час, протягом якого
автокореляційна функція (ACF), обчислена за нескінченним рядом без
вирахування тренда і без похибок спостережень, зменшується в е раз.
Крива з віднятим трендом (рис. 4.8b) була розділена на неперервні
послідовності даних, які і використовувалися для обчислення ACF.
Загалом нами було отримано 87 індивідуальних параметрів ACF для
спостережень на ДТШ і 585 параметрів для 5 кольорів фотометрії АДТ-11.
На рис. 4.9 наведено зразок ACF, обчисленої за індивідуальним рядом
довжиною n = 256 точок. Тонка сіра лінія відповідає авторегресійній моделі
першого порядку, отриманої з урахуванням кінцевої довжини ряду n і степеня
віднятого полінома [3.43]. У наведеному випадку відношення “сигнал/(сигнал
+ шум)” склало r0 = 0.888. Відповідне середньоквадратичне відхилення
спостережуваної ACF від теоретичної моделі склало 0.055.

Рис. 4.8. Оригінальний (а) і з віднятим трендом (b) фотометричний ряд
BY Cam, отриманий на 2.6-метровому ДТШ.
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Рис. 4.9 Середня ACF для рис. 4.8 і її АР-1 модель [3.43]
Якщо величина τ є характерний час висвітлювання краплі довжиною L,
тобто τ є часом, який потрібний краплі на падіння через область
випромінювання, то тоді довжина L може бути визначена з формули
L=v ff τ / 4 ,

де νff – швидкість вільного падіння за фронтом ударної хвилі, тобто величина
τ залежить також і від висоти ударної хвилі.
Гістограма

для

ACF

за

результатами

спостережень

на

ДТШ

представлена на рис. 4.10. З неї випливає, що тривалість імпульсів
знаходиться в межах від ~ 10 до 80 секунд, з максимумом на 30 секундах, що
за порядком величини збігається з тривалістю зареєстрованих нами спалахів.
Мабуть, в разі спалахової активності ми маємо справу з окремими
ізольованими імпульсами, що мають ту ж природу, що і дробовий шум
Помічено, що для відрізків часу, на яких τ перевищує 70 секунд,
відносний середній блиск системи дорівнює 0.m33 ± 0.m12, тоді як для τ <70
секунд середній блиск дорівнює 1.m38 ± 0.m15.
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Рис. 4.10. Гістограма розподілу тривалості проміжків часу експоненціального
затухання ACF дробового шуму для BY Cam за спостереженнями ДТШ
При дослідженні цих випадків виявилося, що в яскравому стані часто
ACF

описується

суперпозицією

дробових

шумів

з

різним

часом

експоненціального затухання. Цей факт вказує на можливе спостереження
нами в ці періоди часу більше ніж одного акреційного регіону з різними
фізичними умовами. Також в ці періоди стає більш помітним внесок
квазіперіодичних складових на графіках ACF.
На рис. 4.11 наведені гістограми розподілу τ для UBVRI кольорів (за
спостереженнями АДТ-11). Основна маса значень як і раніше знаходиться
між 0 і 150 секундами. Однак характер розподілу для різних кольорів дещо
змінюється. На всіх п’яти гістограмах є два максимуми, що приблизно
відповідають 20 і 50 секундам. У фільтрі B виділяється максимум для
проміжку часу близько 55 секунд, тоді як максимум в районі 15 секунд малий.
У фільтрі R домінуючим є пік на 25 секундах, який, можливо, є
продовженням 15-секундного. При цьому 45-55-секундний пік перестає бути
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помітним. У фільтрі I – найбільш довгохвильовому – розподіл стає більш
гладким з максимумом на 35 секундах. Однак похибки гістограм складають
величину порядку

√ n , і більш надійний опис таких розподілів вимагає

подальших досліджень.
Вище викладені особливості гістограм можуть бути пояснені
наявністю двох акреційних регіонів з різними потужностями магнітного поля,
що призводить до відмінності їх спектральних характеристик. З одним з них,
більш “червоним”, зв’язується дробовий шум з τ ≈ 20 сек. А дробовий шум на
проміжках часу близько 60 секунд пов’язаний з більш “гарячою” акреційною
плямою.
Крім часу експоненціального затухання ACF, ми також ввели дві
величини, що описують амплітуду процесу. Амплітуда дробового шуму може
бути визначена з формули:

Amp= ∑ ( x i − <x>) /( n−4 ) , де xi – виміряне
2

значення змінної величини, <x> – середнє значення, а n – кількість точок в
ряді. Відповідно, амплітуда окремо взятого імпульсу буде

√

(

Amp1 = Amp⋅ 1−exp −

де Δt є величина кроку ACF за часом.

)

2Δt
,
τ

Таким чином, величина Amp1, виражена в енергетичних одиницях,
пропорційна максимальної швидкості акреції через перетин одиничної
краплі. Величина Amp пов’язана як з потоком маси через перетин краплі, так і
з їх загальною кількістю, тобто Amp повинна бути пропорційна швидкості
акреції.
Дослідження поведінки цих характеристик показало, що в деяких
кольорах існують кореляції між амплітудами (тобто швидкістю акреції) і
зоряною величиною об’єкта. Кореляція між Amp і середньою зоряною
величиною системи для спостережень на АДТ-11 в кольорі U склала 0.55, в B
– 0.60, V – 0.66, R – 0.77, I – 0.72. Тобто, зі збільшенням блиску амплітуда
шуму зменшується. Однак ці залежності частково спричинені збільшенням
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Рис. 4.11. Гістограми розподілу тривалості проміжків часу експоненціального
затухання ACF дробового шуму у BY Cam, отримані на АЗТ11
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Таблиця 4.1.
Параметри залежностей між Amp і Amp1 і блиском для BY Cam.
Amp

U
B
V
R
I
WR

r

0.55
0.60
0.66
0.77
0.72
0.90

r /σ ( r )
7.08
8.08
9.41
13.00
11.17
15.31

Amp1

b

0.086
0.093
0.079
0.070
0.053
0.088

σb

0.012
0.012
0.008
0.005
0.005
0.006

r

0.45
0.57
0.45
0.69
0.54
0.73

r /σ ( r )
4.71
6.45
4.80
8.73
5.56
7.94

b

0.032
0.039
0.037
0.031
0.026
0.033

σb

0.007
0.006
0.008
0.004
0.005
0.004

контрастності дробового шуму при зменшенні блиску системи. Тому ми
перевели блиск і амплітуду у відносні енергетичні одиниці Е0 і Е. У
таблиці 4.1 представлені коефіцієнти регресії і кореляції між Е і Е0 для Amp
і Amp1, отримані за спостереженнями на АДТ-11 і ДТШ (WR). У позначеннях
таблиці r являє собою коефіцієнт кореляції, r /σ ( r ) – відношення r до його
похибки. Величини a, b і їх відповідні похибки визначення σ a і σb є
коефіцієнтами лінійної апроксимації. При цьому ми в таблиці не привели
значень а, оскільки їх величина на 2-3 порядки менше середніх значень Е і
не перевищує похибок 3σa, тобто лінію регресії можна вважати такою, що
проходить через 0;0 системи координат.
Відмінності у властивостях крапель речовини, що акреціюють в різні
області на поверхні БК, можуть спричиняти орбітальну змінність цих
характеристик. Однак у разі BY Cam справа ускладнюється тим, що геометрія
акреційних регіонів змінюється в значній мірі через асинхронність цієї
системи.
Дійсно, спроби згорнути з будь-яким з періодів величини τ, Amp і Amp1
не дали значних результатів. Однак вивчення індивідуальних кривих зміни
цих

характеристик

протягом

спостережної

ночі

показало

деякі

закономірності. Для спостережень на ДТШ в періоди, коли спостерігається
позитивно поляризоване випромінювання, криві зміни характеристик досить
нестійкі, що може бути пов’язано з одночасною акрецією на два активних
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Таблиця 4.2
Матриця кореляцій і відношення до їх похибок для рисунка 4.12
mWR

Pcyr; %

Amp

Amp1

mWR

0

4.4

3.5

4.0

2.3

Pcyr; %

0.84

0

6.5

4.9

2.1

Amp

–0.78

–0.92

0

4.7

1.9

Amp1

–0.82

–0.87

0.86

0

5.7

0.63

0.59

–0.56

–0.90

0

τ

τ


Рис. 4.12. Криві зміни блиску mwR, кругової поляризації Рcyr, амплітуд
дробового шуму Amp і одиничного імпульсу Amp1, а також часу
експоненціального затухання τ протягом спостережної ночі JD2449280,
отриманої на ДТШ КрАО
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полюси на поверхні БК. При цьому в станах з негативною поляризацією
зміна τ, Amp і Amp1 стає більш регулярною. Дослідники припускають, що в
цих станах акреція йде тільки на один полюс. Приклад таких змін наведено
на рисунку 4.12. Добре видно, що максимум блиску збігається з максимумом
абсолютного значення поляризації, максимумом амплітуд дробового шуму і
окремого імпульсу, а також з мінімумом часу експоненціального затухання
ACF дробового шуму. У таблиці 4.2. приведена матриця кореляцій між
змінними параметрами для цієї ночі. Нижче діагоналі нулів наведені
коефіцієнти кореляції між відповідними величинами, а над діагоналлю
наведені відповідні відношення коефіцієнта кореляції до його похибки.
Отже, як видно, в момент максимуму ми бачимо акреційний регіон з
того боку, з якою акреціюють краплі меншої довжини, але можливо, більшої
густини або більшого поперечного перерізу, що теж призводить до
збільшення швидкості акреції речовини окремої краплі.
4.6. Фрактальний характер змінності BY Cam
Для фотометричних рядів, отриманих з високим часовим розрізненням
на ДТШ КрАО, ми побудували для кожної ночі шкалограми, які дозволили
визначити фрактальність характеру швидкої змінності BY Cam. Як тестфункції ми використовували σ O−C , що є незміщеною оцінкою дисперсії
точок

відносно

згладжуючої

кривої.

У

ролі

згладжуючої

функції

використовувалися ковзаючи параболи з шириною фільтра t.
На рисунку 4.13 наведено шкалограми для індивідуальних ночей і
середньозважена (товста лінія). Масштаб по осях σ O−C і t використаний
логарифмічний. На окремих кривих можна виділити прямолінійні ділянки,
які будуть описуватися виразом: lg σ O −C =a+b*lgΔt . Найбільший нахил в
діапазоні 0.0008–0.0063 діб: lg σ O −C =−0.1833(29)+0.3950(11)*lgΔt був в ніч
JD2449751. Тут в дужках наведена похибка в одиницях останніх знаків.
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Рис. 4.13. Тест-функція для 10 ночей

BY

Cam

отриманих

з

чотирьох

секундним часовим дозволом на ДТШ.
Тоді, згідно з нашою роботою [4.20], фрактальний параметр D = 0.105(1). Ця
ніч також є унікальною тим, що протягом цілого періоду обертання системи
кругова поляризація залишалася майже незмінною (–9.05 ± 0.08%). Для
середньозваженої шкалограми найдовша прямолінійна ділянка на проміжку
0.0002–0.0070 дня описується формулою:
lg σ O −C =−0. 3524 (62)+0. 2596 (21)*lgΔt

Відповідне значення фрактальної розмірності D = 0.240(2).
Фрактальний характер змінності на таких характерних проміжках часу
теж може бути пояснений структуризацією потоку. Такий результат очікуван,
коли розміри конденсацій у потоці розподілені за деяким законом і
покривають широкий діапазон можливих значень.
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4.7 BY Cam – проєкт Noah-2
4.7.1 Спостереження. Спостереження були зроблені в декількох
обсерваторіях:
• Бойюнсанська оптична астрономічна обсерваторія (BOAO) Корейської
астрономічної обсерваторії та Інституту космічних досліджень (KASI).
Спостереження були отримані з камерою “зворотного засвічення” SITe 2k
CCD, встановленої на телескопі 1.8 м. Інструментальні системи V і R
використовувалися в режимі фільтрів, що поперемінно перемикаються. Для
визначення

інструментальних

величин

зір

використовувався

пакет

IRAF/DAOPHOT [4.21].
• Кримська астрофізична обсерваторія (КрАО) – 2.6-м ДТШ з фільтром WR
та поляриметром, що дозволяє визначати як лінійну, так і кругову
поляризацію (див. п. 2.3.2). Обробка проводилась програмою Polarobs, див.
Бреус та ін. [A13].
• КрАО з 1.25-м АДТ-11, та UBVRI фотометром-поляриметром (див. п. 2.1).
• КрАО з рефлектором 38 см K-380 та CCD ST8 з фільтром R.
Деякі результати цього моніторингу були опубліковані окремо [4.22].
Однак ми повторно проаналізували всі дані разом, щоб зробити більш повне
дослідження.
Блиск VR зір порівняння, заснований на спостереженнях BOAO,
показаний в таблиці 4.3 (див. більш докладне обговорення нижче). Журнал
спостережень представлений в таблиці 4.4.
Ми доповнили звичайний вираз для ефемериди ще одним доданком, що
відображає фазу середнього ходу відповідно до ефемеридами “періоду биття”
[4.22]:
T phot.beatmin. (HJD) = 2453089.2473 + 14.568 · E

(4.1)

де початкова епоха відповідає мінімальному середньому блиску. Криві блиску
модулюються з цим періодом, тому відповідна фаза важлива для порівняння
кривих блиску від різних циклів биття (див. нижче).
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Таблиця 4.3
Блиск BY Cam і зір порівняння зі спостережень BOAO (VR).
Значення σ відповідають r.m.s. розсіювання єдиного спостереження щодо
“зорі штучного порівняння”.
Star
BY
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19

V
14.867
16.517
12.982
16.781
13.375
13.373
14.793
11.762
12.106
13.610
15.863
14.523
16.383
16.645
17.834
15.400
13.997
15.347
17.449
16.387

σV
0.320
0.004
0.001
0.015
0.003
0.004
0.003
0.001
0.002
0.007
0.010
0.003
0.017
0.010
0.030
0.007
0.005
0.010
0.034
0.007

R
13.992
15.456
11.815
15.891
11.490
12.595
13.690
10.390
11.027
12.824
14.907
13.678
15.451
15.795
16.932
14.298
13.216
14.370
16.611
15.396

σR
0.442
0.006
0.001
0.027
0.004
0.004
0.002
0.001
0.001
0.007
0.017
0.002
0.041
0.011
0.056
0.005
0.003
0.004
0.058
0.009

Всього було отримано 56 ночей спостережень, 7 з яких отримані з
фільтрами, що перемикаються – (V, R, BOAO, 1.8 м, 33 години), 1 – у фільтрі
V (1.8 м), 4 – з 4-секундною фотополяриметрією (R, ZTSh, 2.6 м) і 1 – у
режимі одночасної 5-кольорової фотометрії з

10-секундною часовою

розрізненістю (одночасне U, B, V, R, I, AZT-11, 1.25 м, 4.7 години). Решта 47
рядів – монохроматичні, отримані з CCD (R, K-380, 0.38 м, експозиція 2-3
хвилини).
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4.7.2. Зорі порівняння. Вторинні фотометричні стандарти BV в цій
області були опубліковані Хенден і Ханікатт [4.23], з яких Самнером [4.24]
було обрано деякі зорі в якості кандидатів на зорі порівняння. Вони позначені
на рисунку 4.14 символами “H” і “S” з номером відповідно. Хенден [4.25]
опублікував ще одну (більш розширену) послідовність також тільки з BV
величинами, які трохи відрізняються від величин Хенден і Ханікатт [4.23].
Але для фотометрії у R-смузі опублікованих стандартів не було.
Блиск зорі порівняння C0 (GSC 4094: 2109) визначався з використанням
фотометричного поляриметра UBVRI шляхом порівняння зі стандартною
зорею BD + 27°2120 [4.26]: U = 10.m20, В = 10.m11, V = 9.m95, R = 9.m74, I =
9.m67 [4.27]. Величини зорі порівняння C7 (GSC 4081: 280) з наших
вимірювань U = 15.m405, В = 13.m468, V = 11.m762, R = 10.m390, I = 9.m359.
Величини BV знаходяться в досить добрій відповідності з іншого оцінкою B
= 13.m473, V = 11.m761 [4.23]. Ця зоря використовувалася для фотоелектричної
фотометрії на телескопі 1.25 м в КрАО.
Для ПЗС-фотометрії, отриманої на 1.8-метровому телескопі BOAO, ми
використовували зорі C1-C5 для розрахунку “штучної” зорі порівняння [4.28,
4.29].
Рис. 4.14. Карта околу BY Cam.
Розмір поля – 5.6', північ – вгорі, а
схід – ліворуч.

Для

перехресної

ідентифікації показані зорі з Хенден
і Ханікатт [4.23] (відмічені “H”) і
Самнер

[4.24]

(відмічені

“S”).

Інструментальні системи BOAO V і
R близькі до стандартних [4.30],
колірна корекція не застосовувалася

204

Оскільки на 38-сантиметровому телескопі КрАО як зоря порівняння
використовувалася зоря C11, а C8 – контрольна зоря, щоб визначити
відносний блиск зір порівняння, використовуваних у різних телескопах, були
виміряні зорі C7-C20 на 10 парах ПЗС-зображень, отриманих в ВОАО.
Прийнятий блиск зорі порівняння C5 (GSC 4081: 509) дорівнює V =
13.m373 і R = 12.m595. Інші опубліковані значення V = 13. m408 ± 0.m008 [4.23] і
V = 13.m392 ± 0.m032 [4.25] знаходяться в розумній відповідності з нашими
даними. Ця зоря була встановлена як “основна”,

оскільки

вона

має

показник кольору, найближчий до кольору змінної зорі. Величини C11 (GSC
4094: 467), визначені Павленко [4.22], дорівнюють: V = 14. m55, R = 13.m96. Ці
значення були використані для даних K-380 і ДТШ. Ця величина V збігається
з величиною каталогу USNO (United States Naval Observatory) і є проміжною
між нашою оцінкою на основі BOAO V = 14.m514 і величиною 14.m572 [4.23] і
збігається зі значенням USNO. Однак величина в R значно відрізняється від
значення BOAO: R = 13.m68. Через різницю між використовуваними
фотометричними системами все ж можуть бути деякі систематичні зсуви, які
набагато менше амплітуди ~ 1m. Таким чином, ми аналізуємо результати,
отримані з використанням різних телескопів окремо.
Всі вихідні спостереження (HJD, величина) представлені у роботі
[A12*] в електронному вигляді в таблицях: 3, 4 (дані V, R, отримані в BOAO),
5 (дані ДТШ R), 6 (блиск UBVRI, кольори і головні компоненти, див. далі) і 7
(дані K-380 R).
R.m.s. оцінки точності для одного виміру BOAO із залежності “розкид
– блиск” дорівнюють 0.m004 – 0.m007 (V) і 0.m003 – 0.m013 (R) для
максимального і мінімального блиску відповідно. Для даних K380 точність
дорівнює 0.m01 – 0.m03 [4.22]. Для 4-секундних інтеграцій на телескопі 2.6 м
точність дорівнює 0.m02 – 0.m03.
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4.7.3. Нова змінна зоря GSC 4081: 562. Передбачалося, що зоря C4
(GSC 4081: 562, α2000 = 5h42m41s, δ2000 = 60°52'19") є затемненою змінною в
діапазоні 13.m27 – 13.m45 в V і 11.m43 – 11.m56 в R (на основі середньодобових
значень із даних BOAO). Амплітуда мала ΔV = 0. m18, ΔR = 0.m13, показник
кольору змінюється від V–R = 1.m84 в максимумі до 1.m89 в мінімумі, а
тривалість затемнення – кілька днів. Незважаючи на те, що формальні оцінки
похибок менше 0.m003 в остаточній публікації, вони були округлені до 0. m01.
Мінімальний рівень спостерігався на JD 2453054. Дуже великий колірний
індекс B–V = 1.m856 показує, що червоний компонент системи – зоря пізнього
типу, можливо, гігант. Використовуючи величини в максимумі і мінімумі, ми
визначили величини компонента, що затемнюється: V = 15.m32 і R = 13.m82.
Отриманий показник кольору V–R = 1.m50 відповідає більш гарячій зорі.
Протягом ночі спостерігалися деякі фотометричні хвилі з типовою
амплітудою максимуму до ~ 0.m02, що може бути спричинено відмінністю в
поглинанні

зір

з

такими

різними

показниками

кольору.

Подальше

дослідження цього об’єкта буде продовжено.
4.7.4. Активні і неактивні стани. Прототип поляров, AM Her,
характеризується переходами між станами високого і низького блиску, які
Гудец і Мейнунгер [4.31] називали “активними” і “неактивними” відповідно.
Для довгоперіодичних класичних полярів – це результат зоряних плям на
вторинному компоненті поблизу внутрішньої точки Лагранжа [4.32], тоді як
для короткоперіодичних класичних полярів – зворотного опромінення
вторинної зорі [4.33, 4.34]. Іншим механізмом, який ефективний у разі
каналювання акреційного потоку поблизу внутрішньої точки Лагранжа, є
“магнітний клапан” [4.35], об’єднаний з “хитким диполем” [4.36], тобто зміна
орієнтації магнітної осі БК, що відбувається за 3–11 років. Це, безумовно, не
стосується BY Cam, де спін-орбітальна синхронізація ще не досягнута. Однак
в цьому випадку можна запропонувати варіації широти магнітної осі (і,
відповідно, осі акреційної колонки). Подібних “прецесійних” варіацій які
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можна очікувати в разі розбіжності спінових і орбітальних обертальних осей
БК [4.37].
Зміни акреції протягом декількох років спостерігаються при тривалих
змінах блиску [4.38] і сезонних варіаціях довжини циклу спалаху карликових
нових [4.39], і зазвичай вони інтерпретуються як магнітні цикли сонячного
типу [4.40]. Такі зміни також можуть бути частково спричинені незначними
змінами орбітального поділу через третє тіло, які спричиняють “тригерну”
посилену відповідь у швидкості акреції [4.41]. Всі ці механізми породжують
квазіперіодичні варіації світності протягом декількох років (або десятиліть) і
можуть діяти одночасно.
Для BY Cam аналіз опублікованих даних AFOEV (2005) показує хвилю
з відносно різкими мінімумами на JD 2451800 та 2453500 з різницею в
~ 1700d і повною амплітудою 0.m8. Аналогічні висновки можна зробити з
даних AAVSO, які злегка зсунені в часі.
Кафка і Ханікатт [4.42] запропонували періодичність 145 d з даних ПЗЗ
спостережень, отриманих з використанням роботизованого телескопа 41 см
(RoboScope) з 1991 по 2004 рік. На жаль, ці джерела даних не виправлені за
змінність 198 хвилин з великою (~1 m) амплітудою, навіть в простій формі
середньої фазової кривої. Таким чином, розкид кривої блиску сильно
залежить від такої змінності зорі. Повна крива блиску зі спостережень в
фільтрах V і R показана на рис. 4.15. У фільтрі R результати всіх 4 телескопів,
тоді як у V показані результати тільки телескопа BOAO, 1.8 м.
Оцінки похибки відповідного колірного індексу V-R набагато менше,
ніж його вихідних кольорів через набагато меншу амплітуду його змінності.
Переходи між “яскравими” і “слабкими” станами зазвичай займають тижні,
але іноді – навіть один день. Можна помітити, що різка ~1 m змінність
середньодобового блиску іноді виникає в масштабі часу ~1d (за нашими
даними), тоді як “повільні” переходи від “яскравих” до “слабких” станів

207

Рис. 4.15. Залежність від часу середньодобового блиску в фільтрах V та R
світності і навпаки мають часові масштаби ~16d і ~35d відповідно. Шкодy та
ін. [4.43] виявили систему в “низькому” стані світності ~17.5m. Таким чином,
ми можемо зробити висновок, що всі вимірювання проєкту Noah-2
відповідають “високому” стану (за звичайною термінологією), і тому ми
будемо використовувати терміни “яскравий” і “слабкий”, щоб розрізняти
стани з середньою різницею величин ~1m.
4.7.5. Залежність блиску і кольору. Середньодобові значення.
Корейські дані ПЗЗ були в основному отримані для аналізу колірних змін у
двокольоровому режимі (перемикаються по черзі фільтри V і R). Для
визначення “квазіодночасних” VR-даних і розрахунку V – R (аналогічно
BG CMi [4.30] і MU Cam = 1RXS J062518.2 + 733433 [4.44]) ми використали
локальну кубічну апроксимацію для інтерполяції блиску в V для моментів
спостережень в фільтрі R (і навпаки), див. Андронов і Бакланов [4.28]. Число
“квазіодночасних” даних, таким чином, дещо менше, ніж подвоєна
мінімальна кількість точок (з двох фільтрів), що видно з таблиці 4.4 (журнал
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спостережень). Звичайно середнє значення <V – R> ≠ <V> – <R>, якщо
використовуються різні множини точок (тобто для <R> ми використовували
вихідні значення блиску, тоді як для <V – R> можуть використовуватися
тільки інтерпольовані). Таблиця 4.2 містить HJD start – початок спостережень
(HJD-2400000); телескоп (Z = 2.6 м, K = 1.8 м, A = 1.25 м, P = 0.38 м); фільтр;
exp – тривалість експозиції в секундах; N – кількість спостережень; та
тривалість ряду в добах. Крім того в [А12] були наведені деякі допоміжні
величини. В електронній версії таблиці є додаткові стовпці: JD – ціла частина
початкової юліанської дати (використовується для легенди про ряд
вимірювань, наприклад, 52634V); момент закінчення спостережень HJD
(HJD-2400000); діапазон величин для окремих точок даних m max, mmin;
середній нічний час hms і його точність оцінки σ(hms); середньоквадратичне
відхилення одиничного спостереження від середнього σ(м); φ b – фаза центру
ряду відповідно до ефемериди “періоду биття” T = 2453089.2473 + 14.568E.
З 7 ночей дві відповідають стану “слабкої світності”, а п’ять – стану
“яскравої світності”. На рисунку 4.16 показана залежність (4.2) для
середньодобових значень. Слід зазначити, що оцінки похибок для показника
кольору <V – R> набагато менші, ніж <R>, оскільки зміни в двох фільтрах V і
R сильно корельовані, тому колірний індекс має значно меншу амплітуду
(різний в різні ночі) в порівнянні з блиском в окремому фільтрі. Присутня
висока кореляція (ρ = 0.97 ± 0.11) з найкращею залежністю:
<V − R> = 0.m939(30) − 0.219(24) · (<R> − 13.98).

(4.2)

Тут ми використовували форму y(x) = y + b · (x − x) лінійної залежності, що
мінімізує оцінку похибки нульової точки [4.45]. Амплітуда варіацій нічних
середніх значень (які в основному характеризують зміни світності) в R
більше, ніж в V, зі значенням нахилу dV/dR = ΔR/ΔV = 0.88(2) (або dR/dV =
1.29(4)). Іноді в літературі такий “нахил” називається “градієнтом”.
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Табл. 4.4
Журнал спостережень BY Cam
HJDstart Tel. Band
52634.93815 K V
52966.46461 Z R
52967.47386 Z R
53022.26800 P
R
53022.37087 A U
53022.37087 A B
53022.37087 A V
53022.37087 A R
53022.37087 A
I
53033.92933 K V
53033.93985 K R
53033.94088 K V-R
53034.92420 K V
53034.92481 K R
53034.92481 K V-R
53035.92456 K V
53035.92516 K R
53035.92516 K V-R
53037.36310 P
R
53048.95327 K V
53048.95400 K R
53048.95887 K V-R
53051.93498 K V
53051.93560 K R
53051.93560 K V-R
53053.93887 K V
53053.93947 K R
53053.93947 K V-R
53058.25650 P
R
53064.27290 P
R
53065.20350 P
R
53066.23430 P
R
53067.27850 P
R
53068.22690 P
R
53070.20850 P
R
53073.20320 P
R

exp.
28
3
3
121
10
10
10
10
10
105
105
48
53
106
48
105
105
48
121
106
106
48
105
106
48
48
102
46
121
181
121
121
156
158
43
130

N
523
1536
2089
119
1216
1216
1216
1216
1216
175
176
325
126
125
236
107
107
200
80
100
100
192
69
68
126
142
140
280
100
22
38
41
3
2
22
63

Duration
0.31725
0.15014
0.16433
0.26880
0.19424
0.19424
0.19424
0.19424
0.19424
0.29699
0.28708
0.28544
0.34822
0.34820
0.34761
0.16614
0.16615
0.16554
0.12700
0.15222
0.15205
0.14662
0.11917
0.11782
0.11782
0.17939
0.17935
0.17879
0.17380
0.05280
0.08510
0.08330
0.00480
0.01340
0.02590
0.11660

HJDstart
53096.29030
53097.24900
53098.23720
53099.26270
53100.25430
53103.25840
53105.25480
53108.30560
53112.23240
53113.25170
53114.24320
53317.38640
53318.36800
53319.37450
53320.39170
53321.46440
53331.40630
53332.39910
53341.34490
53344.55190
53355.19460
53357.19320
53358.20390
53366.21630
53367.15090
53370.39879
53371.41926
53380.27430
53383.96821
53383.96911
53383.96911
53406.20850
53408.30860
53409.19840
53410.18280
53411.19420

Tel. Band exp. N Duration
P
R 181 8 0.02170
P
R 181 30 0.07460
P
R 164 57 0.14690
P
R 216 49 0.14550
P
R 181 43 0.12200
P
R 181 64 0.15660
P
R 181 50 0.12630
P
R 181 12 0.02850
P
R 181 55 0.12970
P
R 181 37 0.10970
P
R 181 48 0.12120
P
R 130 87 0.13250
P
R 130 91 0.14640
P
R 130 88 0.13340
P
R 130 98 0.14990
P
R 130 89 0.14640
P
R 130 90 0.14020
P
R 138 86 0.14040
P
R 130 93 0.14130
P
R 181 57 0.13600
P
R 181 58 0.13640
P
R 181 81 0.27090
P
R 181 63 0.13770
P
R 181 33 0.07490
P
R 181 49 0.10710
Z
R
3 2612 0.16804
Z
R
3 960 0.05926
P
R 181 66 0.14690
K
V 167 61 0.12332
K
R 168 113 0.29899
K V-R 79 117 0.11962
P
R 181 32 0.17780
P
R 181 58 0.12420
P
R 181 82 0.17660
P
R 181 68 0.14810
P
R 181 72 0.15320
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Для малоамплітудної змінності, наприклад, в проміжних полярах і
новоподібних змінних нахил dV/dR може бути перетворений в надлишок
кольору Δ(V – R) = –2.5lg(dV/dR) по відношенню до середнього індексу
кольору [4.46].
Однак у BY Cam амплітуда велика, тому ми вважаємо за краще
використовувати нахили замість колірних надлишків для V–R та інших
кольорів.
4.7.6. Індивідуальні нахили для ночі. Значення нахилу 1.29(4)
характеризує тільки середній рівень блиску. Для швидшої змінності ми
визначили нахили для окремих ночей. Вони варіюють від 0.98(3) до 1.24(3), зі
значенням 1.200(8) за всі 7 ночей. В останньому значенні переважають
варіації середнього блиску. Щоб усунути цю сильну залежність, описану
вище, ми видалили відповідні середні за ніч значення, таким чином
отримавши значно менший нахил 1.105(11), що узгоджується з середніми
нахилами як для комбінованих “всіх яскравих”, так і “всіх слабких” рядів
вимірювань.

Рис 4.16. Залежність середньодобового кольору V-R від блиску в R для
спостережень BOAO і максимальної відповідності умовам (4.2)
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Можна також припустити незначний ефект зміни нахилу під час ночі, в
тому сенсі, що ΔR/ΔV стає менше для яскравих ділянок кривої блиску за три
і більше години поблизу мінімуму.
Розгляд діаграми “V – V , R – R ” показує, що ця зміна нахилу
відбувається при V – V ≈ 0.m10. Для відповідних гілок діаграми і всіх даних
ми отримали значення нахилу 0.85(4) і 1.23(2). Останнє значення набагато
ближче до значення 1.29(4) для середнього блиску, що вказує на те, що
основне джерело випромінювання (по-різному видиме при різних середніх
значеннях блиску) має значно нижчу температуру кольору, ніж те, яке
відповідає за 3-годинну змінність блиску. У максимумі колірна температура
стає ще більшою.
Це можна проілюструвати також з використанням 4-гармонійної
інтерполяції, що підходить для наших кривих блиску (рис. 4.17). Діаграма “V,
R” показує відносно вузьку зону. Однак іноді є “петлі”, оскільки варіації в V і
R не є абсолютно одночасними.

Рис. 4.17. Діаграма “V-R” для 4-гармонійного полінома за даними BOAO.
Фазова відстань між двома наступними точками становить 0.01P = 2 хв. Лінія
R – R = V – V з єдиним нахилом показана для індивідуальних нахилів
протягом 7 ночей
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«Інфрачервона” залежність амплітуд обертальних коливань від довжини
хвилі протилежна “синій”, що спостерігається в немагнітних катаклізмічних
змінних, наприклад, у TT Ari [4.46], де змінність ~ 3 годин інтерпретується
обертанням

акреційного

диска.

Отриманий

результат для

BY Cam

знаходиться в якісній згоді з моделлю циклотронного випромінювання з
максимумом в інфрачервоному діапазоні: зі збільшенням перенесення маси
збільшується циклотронне випромінювання, тому система стає більш
“червоною”. Обертальна змінність обумовлена періодичними змінами
орієнтації акреційної колони відносно променя зору. Потік залежить від
додаткового параметра – кута між колоною і променем зору, також можуть
бути затемнення нижньої частини колони. Для чисельного моделювання
спостережуваних

залежностей

необхідні

додаткові

поляриметричні

і

спектральні спостереження, оскільки число модельних параметрів (маса БК,
швидкість акреції, орієнтація і товщина акреційних колонок, розподіл
густини, напруженість і конфігурація магнітного поля, нахил орбіти)
перевищує кількість залежностей.
4.7.7. Обертальна змінність. Періоди і їх походження. Оскільки лінії
випромінювання зазнають значних змін з фазами періодів обертання і биття,
вони не є хорошими показниками орбітального руху. Лінійна регресія до
моменту нижнього з’єднання червоного карлика дає
TSP (HJD) = 2451137.3952(36) + 0.13975284(14) · E
[4.47], відомий як “201-хвилинний” (або “орбітальний”) період. Це
відрізняється від раніше опублікованих оцінок. Спектроскопічний період
чітко відрізняється від фотометричного з ефемеридою в 1991-2004 роках:
Tphot.min. (HJD) = 2448486.98(3) + 0.137120(2) · E
[4.48]. Ця різниця пояснювалося в нашій роботі і Мейсон та ін. [4.10] як
частота “2ω – Ω”, де ω – спінова частота БК, Ω – орбітальна частота,
слідуючи моделі Вінн і Кінг [4.49] для проміжних полярів. Цей
фотометричний період збігається з тим самим з останніх ефемерид:
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Tphot.min. (HJD) = 2453022.268 + 0.137120 · E ,

(4.3)

Павленко [4.22]. Використовуючи всі доступні моменти для основного
максимуму, Павленко та ін. [4.50] опублікували ефемериди:
Tspin (HJD) = 2453089.307 + 0.1384274 · E.
Ми

також

будемо

відповідають

періоду
−1 −1

P beat =( P spin−P orb )
−1

використовувати

“beat”-ефемериди

синодичного

тобто

ті,

(обертально-орбітального)

що

биття

, див. рівняння (4.1). Ці дві ефемериди були використані в

подальшому аналізі.
4.7.8. Обертальна змінність. 4-гармонічна модель. Для періодичних
кривих блиску зазвичай використовується багатогармонічне наближення
S

m ( t ) =C1 + ∑ ( C 2 j sin ( 2πjt / P ) +C2j+1 cos ( 2πjt / P ) ) ,
j=1

яке застосовується з визначенням статистично оптимального значення
степеня тригонометричного полінома s. Тут m(t) – сигнал в момент t,
P – прийнятий період (ми використовували P = 0.d137120, опублікований
Павленко [4.22]), а Ck, k=1 . .. ( 2s+1 )

є параметрами, що визначаються

методом найменших квадратів. Опис робочих формул для комп’ютерної
програми був наданий Андроновим [3.47].
Пропонуючи чотиригорбну модель кривої блиску [4.22], яка часто
зустрічається в наших даних, ми застосували фіксоване значення s = 4.
Індивідуальні криві блиску для різних телескопів показані на рисунках
4.18 – 4.20 разом з відповідними інтерполяціями. Дані показують значну
змінність

форми,

і

тому

немає

сенсу

робити

перетворення

всіх

індивідуальних даних у звичайну загальну фазову криву.
На рис. 4.18 показані індивідуальні криві блиску (V, R) і колор-індекси
(V–R) (точки) для даних BOAO, та чотирьох-гармонічна апроксимація –
показана суцільними лініями. Дані відображаються один раз і не
повторюються на відповідній фазі, але повторюється суцільними лініями
чотирьох-гармонічна апроксимація.
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Присутня сильна нічна змінність форми кривої, легко бачити поділ: дві
криві, які отримані у “слабкому” стані 53033, 53383 , та і шість – у
“яскравому стані”.
Однак криві “яскравого” стану показують менший розкид у порівнянні
з двома кривими в “слабкому” стані (це верхні дві криві на діаграмі V–R, рис.
4.17) через згадану вище залежність “середній блиск – колір”.
На Рис. 4.19, зліва внизу, показані криві блиску у фільтрі WR (точки) і
згладжуючі криві для даних, що отримані на ДТШ (до “слабкого” стану,
можливо, належать спостереження 53371, але – маємо недостатньо даних).
На Рис. 4.20 зміни блиску в фільтрі (R) (точки) і згладжуючі криві,
отримані на телескопі K-380. До “слабкого” стану належать спостереження
53089, 53380.
На всіх графіках дані відображаються один раз, а апроксимація
повторюється. Характеристики максимумів і мінімумів обговорюватимуться
в розділі 4.7.11.
4.7.9. UBVRI фотометрія. Градієнти кольору. Крива блиску, отримана
17 січня 2004 року на телескопі АДТ-11 КрАО, показана у верхній частині
рисунка 4.21. Він показує два нерівних мінімуми, на які накладаються
можливі квазіперіодичні коливання і мерехтіння. При більш глибокому
мінімумі статистика лічби фотонів набагато гірша, що призводить до
збільшення похибок спостережень.
Показники кольору, середня частина рис. 4.21, показують, що в
мінімумах випромінювання стає більш синім, у сенсі зменшення колірних
індексів. Амплітуда коливань відліків збільшується з довжиною хвилі.
Нахили dU/dR = 0.23(1), dB/dR = 0.43(1), dV/dR = 0.78(1), dI/dR = 1.18(1).
Це протилежно поведінці затемнюваних катаклізмічних змінних з
акреційним диском [3.10]. Якісно цю ситуацію можна пояснити більш
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Рис. 4.21. Індивідуальні
криві блиску (UBVRI),
показники кольору (U-B,
B-V, V-R, R-I, B-R) і
основні компоненти
(U1, ..., U5) для даних,
отриманих на телескопі
АДТ-11. Напрямок осі та
масштаб однакові для всіх
графіків. Інтервал між
поділками осі “mag”
дорівнює 0.m2
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«червоним” спектральним розподілом енергії біля акреційної колони, ніж у
БК. На відміну від проміжних полярів BG CMi і MU Cam, у асинхронного
поляра BY Cam варіації в різних кольорах показують збільшення амплітуди з
довжиною хвилі, див. Рис 4.21.
4.7.10. Аналіз головних компонентів (РСА). У роботі [A8*] ми
застосували РСА (Principal Component Analysis) до визначення статистично
значущого

числа

джерел

змінності

та

їх

характеристик

у

трьох

катаклізмічних змінних з різним ступенем впливу магнітного поля на
акрецію. Цей метод є ефективним інструментом для визначення компонентів
змінності, які мають різні спектральні розподіли енергії, тобто залежності
довжини хвилі від амплітуд змінності. Для двоколірних спостережень з
однаковою точністю і відніманням середнього значення цей метод відомий як
“метод ортогональної регресії”; головні компоненти Ukα знаходяться з виразу:
U k 1 =( x k 1 +x k2) / √ 2 , Uk2=( x k 1 −x k 2 ) / √ 2 , де xkα – спостереження в точці k у

каналі (фільтрі) α. Таким чином, перший головний компонент показує
загальні функції в різних каналах (хоча і з амплітудою, що залежить від
каналу), а інші PCs описують відмінності. Діаграми “колір – колір”, діаграма
Герцшпрунга – Рассела, діаграми для змінних зір, які часто використовуються
в астрономії також є модифікацією методу PCA з метою отримання
додаткової інформації про об’єкти. Поляриметрія також пов’язана з PCA,
поводженням зі “звичайним” і “незвичайним” променями.
Для багатокольорової фотометрії PCA є додатковим статистично
оптимальним інструментом для вилучення компонентів змінності, які можуть
контролюватися при аналізі тільки кольорів. Раніше був запропонований
метод [4.46], який дозволяв отримати тільки перший компонент.
Застосовуючи формалізм PCA [A8*] для отриманих даних, ми виявили,
що різниця в амплітуді першого головного компонента (U1) набагато більша,
ніж у інших, і пояснює 84% загальної дисперсії у всіх кольорах. Другий
компонент U2 відповідає за 10%, тому загальний внесок інших трьох (U3, U4,
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U5) становить всього 5.8%. Незважаючи на розкид третього компонента, він
має

очевидні

варіації

у

масштабі

орбіти.

Відношення

амплітуди

“сигнал/шум”, отримане з використанням шкалограмного аналізу “ковзаючої
параболи” [3.42, A8*], становить 26, 14, 8, 4 і 4 для U1–U5 відповідно, тому
ми робимо висновок, що перші три головні компоненти статистично значущі.
Відносно великі значення для U4 і U5 обумовлені великими похибками на
другому, більш глибокому мінімумі.
Залежність значення матриці Vij від числа каналів (фільтрів) “i” та від
числа РС “j” приведена в таблиці 4.5. Перший (найбільший за амплітудою)
РС показує як тригодинну, так і більш високу змінність, як можна бачити на
рис. 4.21. Його внесок монотонно зменшується з номером канала (і
відповідно – з довжиною хвилі). Співвідношення Vi1/V41 (рівні відношенням
амплітуд змінності з формою Uk1) дорівнюють 0.29, 0.47, 0.83, 1 і 1.20.
Різниця цих величин від відношення dU/dR, ..., dI/dR присутня, оскільки три
компоненти статистично значущі (для точної лінійної залежності змін блиску
в різних кольорах, тобто наявності тільки одного статистично значущого
компонента, значення в парі для заданого кольору повинні збігатися).
Перший РС Uk1 в основному нагадує варіації в I і R і набагато гірше –
варіації U, що очікувано, дивлячись на збільшення Vi1 з довжиною хвилі.
Таку поведінку можна інтерпретувати для цієї системи, припускаючи, що в
BY Cam є джерела випромінювання з різним спектральним розподілом
енергії. А саме: домінуюче джерело змінності (перший РСА) обумовлений
Таблиця 4.5
Значення матриці Vij
j\i

1

2

3

4

5

1

0.1541

0.7440

-0.3797

-0.5132

0.1233

2

0.2550

0.4891

-0.0900

0.7985

-0.2238

3

0.4455

0.1977

0.8123

-0.2333

4

0.5393

-0.1452

0.0022

0.1459

0.816

5

0.6495

-0.3835

-0.4335

-0.1528

-0.4687

-0.2196
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циклотронною емісією акреційної колони, тому він має амплітуду, яка сильно
зростає з довжиною хвилі. Це схоже на класичний поляр АМ Her з
акреційною колоною («варіабельність з домінуванням інфрачервоного
випромінювання”), але зовсім протилежне новоподібній змінній TT Ari з
акреційним диском («змінність з переважанням ультрафіолету”).
Для другого РС у BY Cam залежність V i2 від i має протилежний знак
нахилу, ніж Vi1. Тобто Vi2 монотонно зменшується з довжиною хвилі. Це
означає, що друга (за амплітудою) складова є “синьою” в спектральному
розподілі енергії, на відміну від “інфрачервоного” першого РС. Вивчення
кривої (рис. 4.21) показує, що у другого РС U k2 переважає змінність ~ 30
хвилин, тоді як Uk1 домінує в обертальній (спіновій) змінності.
4.7.11. Шкалограмний аналіз. “Λ-шкалограми” [4.51] показані на
рисунку 4.22 для вихідних даних UBVRI, для відповідних колірних індексів і
для РС. Всі криві мають однаковий масштаб, але зсунуті на графіку, щоб
уникнути перекриття. Метод “Λ-шкалограми” є свого роду вейвлет-аналізом,
який

найбільш

ефективний

для

квазіперіодичних

коливань,

коли

передбачається визначити характерну довжину циклу, а не постійний період.
На відміну від періодограм, отриманих методами вейвлетів і
автокореляції, які сильно залежать від повільних (періодичних або
аперіодичних)

трендів,

“Λ-шкалограмна

діаграма”

нечутлива

до

поліноміальних трендів до степеня 3. Таким чином, при наявності сильного
асинусоїдального обертання (як у BY Cam, так і в багатьох інших
катаклізмічних змінних) ми вважаємо за краще використовувати цей метод
для оцінки ефективних (середніх) амплітуд і періодів (або циклів) різних
компонентів змінності.
Висота піка пропорційна квадрату “ефективної амплітуди”. Найбільш
виражені піки видно на шкалограмах для першого РС (U1), що відповідають
“ефективним періодам” 0.d122, 0.d37, 0.d21 (у порядку убування висоти на
шкалограмі). Позиції піків показані вертикальними лініями для порівняння з

220

позиціями на інших масштабних діаграмах. Найвищий пік відповідає
найпомітнішій “3-годинній” змінності. Це трохи менше фотометричного
періоду, що очікується для несинусоїдної форми кривої [4.51].
Другий період близький до Pphot/4, що підтверджує чотирьох-пікову
структуру кривої блиску, на що вказала Павленко [4.22]. Третій пік відповідає
~ 30-хвилинним QPOs. Раніше повідомлялося, що QPOs у BY Cam
відбуваються на деяких фазах, з різними оцінками їх амплітуди і часової
шкали: 5 хв. [4.52], 10 і 15 хв. [4.9], 5-10 і 30 хв. [4.9, 4.52]. Четвертий пік
спостерігається при 0.d0056 = 8 хв. і узгоджується з меншими періодами,
згаданими вище. Однак його амплітуда менша, ніж у інших піків.
Незважаючи на те, що піки здаються занадто маленькими в порівнянні з
основним піком, відповідні ефективні напівамплітуди досить великі (0. m58,
0.m33, 0.m24 і 0.m11 для чотирьох піків U1 відповідно).
Для U2 піки мають набагато меншу амплітуду, але майже в тих самих
місцях, що і для U1. Найбільший пік Λ(t) відповідає 30-хвилинному
компоненту, аналогічно шкалограмі для фільтра U. Це також узгоджується з
висновками для “інфрачервоного” U1 і “синього” U2. Третій U3 має невелику
амплітуду, проте його варіації в основному зосереджені на “3-годинному”
піку.
На рис. 4.22 показана шкалограма для 4-секундної фотометрії (4 ночі),
отриманої на 2.6-м телескопі ДТШ. Крім домінуючого піку, шкалограма
також має менші піки, близькі до тих самих позицій “Λ-шкалограми”, для
яких інші ряди показують змінність всередині ночі – як форми, так і
відповідних амплітуд і “періодів”. Це спричиняє перекриття піків і
зменшення відношення “пік до континууму”. Таким чином, відсутність добре
виражених вторинних піків узгоджується з попереднім висновком про значну
змінність характеристик цих коливань блиску або під час спостережного
ряду, або від ряду до ряду.
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Рис. 4.22: “Λ”-шкалограми [4.51]
для

окремих

кривих

(UBVRI),

колор-індексів (UB, BV, VR, RI,
BR) і кривих головних компонентів
(U1, ..., U5) для даних, отриманих
на телескопі АДТ-11 (верхні криві),
та за 4 ночі що отримані на ДТШ
(нижче).
Вертикальні

лінії

відзначають

позиції трьох найбільш значущих
піків

на

шкалограмі

основного компонента U1

першого
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Висота

первинного

піку,

що

відповідає

3-годинний

змінності,

характеризує амплітуду змін. Використовуючи 4-гармонічні апроксимації, ці
значення були визначені для всіх рядів, які достатньо покривають
фотометричну фазу і будуть обговорюватися в останньому пункті більш
детально.
Ми розділили всі набори даних для телескопів BOAO і K-380 на
“яскраві” і “слабкі” ряди даних, та отримали наступні висновки.
Для даних BOAO висота піку і відповідна ефективна амплітуда більші
для фільтра R, ніж для фільтра V – для “всіх”, “яскравих” і “слабких” наборів
даних, у відповідності з прямим визначенням нахилу dV/dR <1.
Ефективна амплітуда в 1.3 рази більша в “слабкому” стані, ніж в
“яскравому” для даних BOAO і K-380. Положення піку в “слабкому” стані
перемикається на половину періоду, вказуючи на перерозподіл амплітуд
гармонічних складових кривої блиску.
4.7.12. Характеристики окремих кривих блиску. В якості одного з
основних результатів першого проєкту “Ной” Зільбер та ін. [4.9] вказали, що
фаза синусоїдальної хвилі, що інтерполює 3-годинну змінність, показує
різкий стрибок з періодом 7.d26, який був інтерпретований як половина
повного періоду биття [4.10]. Таким чином, є два перемикання акреціюючої
колони з одного полюса на інший. Якщо домінує період 7. d26, це означає, що
два акреціюючих полюси у БК розділені на 180° по довготі (з подібною
широтою), і протягом одного періоду биття будуть дві хвилі. Різноманітність
розташування або структури призведе до неоднаковості цих хвиль.
Павленко [4.22], ґрунтуючись на 31 ряді спостережень в неактивному
стані, запропонувала більш складну структуру з трьома можливими
стрибками на фазах φbeat = 0.25, 0.55 і 0.78 з можливим інтервалом
“нестійких” змін фаз, між фазами биття 0.0 і 0.25. Середні нахили O–C
діаграм між “головними” перемиканнями при φbeat = 0.25, 0.78 відповідають
“істинному” періоду обертання Pspin = 0.d138428. Однак додатковий стрибок
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при φbeat = 0.55 був інтерпретований як перемикання між трьома (або навіть
чотирма) зонами акреції. В інтервалі фаз биття 0.25–0.55 і 0.55–0.78, для
BY Cam, Павленко [4.22] запропонувала більшу крутизну співвідношення
“фаза / биття фаза” dφ/dφbeat (і, отже, видимий фотометричний період, тому
що P = P0(1 + (P0/Pbeat)dφ/dφbeat), де P – пробне значення фотометричного
періоду, P0 – прийняте початкове значення, Pbeat – період биття).
Слід зазначити, що в деяких майже синхронних полярах та область, що
акреціює, рухається досить плавно по довготі. Навіть коли акреція
відбувається на один полюс, оскільки область акреції дрейфує за рахунок
асинхронізму. Спочатку така модель обговорювалася Гекелер і Штауберт
[4.53] для іншого асинхронного поляра V1432 Aql [4.54]. Періодичні зміни
фаз обертальної змінності з орбітальної фазою були представлені Кім та ін.
[4.30] для іншої магнітної катаклізмічної змінної, 1RXS J062518.2 + 733433 =
MU Cam. Ця система є проміжним поляром, і така залежність може говорити
про бездискову модель системи [3.5]. Незважаючи на те, що період обертання
в BY Cam близький до орбітального, всупереч проміжним полярам,
асинхронні поляри (або BY Cam-stars [4.55, 4.48]) можна також назвати
“майже синхронними проміжними полярами”: вони є “проміжними” між
класичними і проміжними полярами. Відношення періоду обертання до
орбітального, для магнітних БК у катаклізмічних подвійних системах,
призводить до феноменологічної класифікації [3.3]. Але є фізичне пояснення
[4.56, 3.5, 3.10]: для малих магнітних моментів (при заданій швидкості акреції
і орбітальному поділі) радіус акреційної нитки малий, і є сильний акреційний
диск без переконливих доказів наявності акреційних колон (це “немагнітні”
системи,

наприклад

TT

Ari).

Зі

збільшенням

магнітного

моменту

збільшується внутрішній радіус акреційного диска, а акреційні колони стають
сильнішими (це “disc-fed”, тобто “диск-годувальні” проміжні поляри).
Акреційний диск може бути зруйнований в “бездискових” проміжних
полярах, але стабільний період обертання БК коротше орбітального.
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Асинхронні поляри розвиваються до синхронізму, тобто до обертання з
фазовою синхронізацією, що характерно для класичних полярів. Однак через
вплив інших параметрів, іноді системи з великим магнітним полем БК
можуть залишатися на “менш магнітній” гілці описаної вище класифікації.
Основні характеристики апроксимації для BY Cam побудовані як
функція фази биття, рівняння (4.1), рис. 4.23. Статистично значуща степінь
поліноміальної відповідності була визначена для кожного ряду окремо і
варіювала від s = 1 (синусоїдальна варіація) до s = 4. Кожна точка являє
собою одну ніч спостережень. Оскільки велика частина даних була отримана
в фотометричній системі R, ми скористалися цим для поліпшення статистики.
Неповні криві, що містять менш 0.d1, виключені з аналізу, щоб уникнути
великих похибок апроксимації в розривах. Підсумкова кількість ночей – 46.
Щоб зменшити вплив неоднорідного розподілу фаз спостережень, ми
використовували “усереднене по орбіті” середнє значення mmean (тобто
коефіцієнт C1 в підгонці) замість “середнього значення вибірки”.
Як видно із залежності цього “середнього” значення, “яскраві” і
“слабкі” стани добре відокремлені. Є тільки три ночі (з 46) між цими двома
групами. Ці “перехідні” стани зустрічаються набагато рідше (тобто 6%), ніж
“яскраві” (n = 11; 24%) і “слабкі” (n = 32; 70%). Діапазон середніх значень в
яскравому стані (~ 0.m3) набагато менший, ніж в слабкому стані (~ 1.m1). Це
також справедливо окремо для максимумів («max” на рис. 4.23) і мінімумів
(«min”), показано, що в яскравому стані краща стійкість кривої блиску.
Очікувано, що максимуми і мінімуми в яскравому стані яскравіше, ніж
ці самі характеристики для рядів в слабкому стані. У слабкому стані значення
“середній”, “макс.” і “мін.” показують мінімуми на фазах биття φ beat = 0 і 0.5.
Початкова епоха була обрана за Павленко [4.22], щоб відповідати мінімуму
середнього блиску, тому наш результат для “середнього значення орбіти”
просто показує, що різниця між середніми значеннями і “орбітальними
середніми” набагато менша амплітуди кривої.
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Рис. 4.23.
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Отримані “max” і “mean” значення mmin і mmax корельовані (ρ = 0.91(6)) з
орбітальними середніми 13.m97(3) і 15.m04(3). Якби (як спостерігається для
моноперіодичних зір) фазових зрушень не було, ці значення можна було б
назвати “максимальним” і “мінімальним” значенням середньої фазової
кривої. Нахил dmmax/dmmin = 0.74(5) значно менше одиниці, що вказує на
збільшення амплітуди (mmin – mmax) при mmin. Найбільш типовою формою
залежності є “амплітуда (mmin – mmax) від mmean”. Коефіцієнт кореляції
ρ = 0.40(14) набагато менший, але кореляція, як і раніше, значуща на рівні
“3σ”. Середні значення: 14.m53(7) (13.m59 – 15.m46) і 1.m07(3) (0.m74 – 1.m46)
для mmean і (mmin – mmax), відповідно.
Нахил позитивний: d(mmin – mmax)/dmmean = +0.17(6).
Щоб усунути очевидні кореляції між блиском на деяких фазах,
обумовлені змінами середнього блиску, і для перевірки стійкості кривої
блиску, ми ввели два пов’язаних параметри “mmax – mmean” і “mmin – mmean”.
Для подальшого аналізу ми класифікували “проміжні” точки як
“яскраві”, визначаючи, таким чином, розділову величину середнього блиску R
= 14.21m.
Параметр mmax – mmean (від –0.m6 до –0.m3) для яскравого стану набагато
ближче до нуля, ніж для слабкого стану (від –1.m0 до –0.m4). Це вказує на
більш розширений горб для яскравого стану і більш стабільну форму кривої
блиску. Для середніх значень (mmin – mmean) діапазон (0.m4 – 0.m7) для
“яскравого” стану також менший, ніж для “слабкого” (0. m29 – 0.m88), але
немає значного систематичного зсуву.
Обидві характеристики (mmax – mmean) і (mmin – mmean) мають великий
розкид. В інтервалі фаз биття 0.03 – 0.15 є п’ять точок (ночей), що випадають;
з амплітудою, яка майже в два рази більша, ніж на сусідніх фазах биття.
Середні значення для 46 рядів складають:
<(mmax − mmean )> = −0.m57 (від −0.m83 до −0.m31) і
<(mmin − mmean)> = +0.m52 (від 0.m29 до 0.m88).
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Несподівано немає ніякої кореляції між цими двома характеристиками. Якщо
визначити m mean =( m max +m min ) / 2 , то значення ( m max −m mean )=−( m min−mmean ) і
буде точною негативною кореляцією. Відсутність кореляції свідчить про
високу змінність форми кривої блиску.
Залежність фотометричних фаз φph від фаз биття φbeat показана в нижній
частині рисунка 4.23. У попередніх дослідженнях враховувалася тільки одна
фаза максимуму (одно-гармонічний поліном Зільбер та ін. [4.9] або
“асимптотична парабола”, встановлена Павленко [4.22]). Припускаючи
складну структуру кривої блиску і застосовуючи 4-гармонічне наближення,
ми використовували фази як максимуму φmin, так і мінімуму φmax і різниці фаз
між ними. Останнє значення називається “асиметрією” і є важливим
параметром, зазначеним у Загальному каталозі змінних зір [4.57, 3.34].
Відповідні залежності мають наступні відмінності. Параметр φ max має
стрибки при φbeat = 0.78 і 0.23, як було встановлено Павленко [4.22]. Однак всі
параметри показують точки, що випадають, на відповідних діаграмах, які
характеризуються відносно невеликими формальними оцінками похибок і,
отже, можуть бути класифіковані як статистично значущі. Вихідні варіації
блиску,

які

показують

такі

особливості,

можуть

бути

спричинені

неоднорідностями хмарного типу в акреційному потоці. На наших кривих
чітко видно такі “спалахові” події з амплітудою в сотні мілімагнітуд. Таким
чином, може бути проведена “фільтрація” “поганих” кривих, які створюють
точки, що випадають, і більш плавних кривих, як можна побачити на
діаграмах (рис. 4.23). Критерії для такої “фільтрації” можуть бути розроблені
в майбутньому.
Іншими словами, представлені результати показують, що ситуація
набагато складніше не через погані спостереження, а через складність
системи. В даний час ми можемо зробити висновок, що точки, які випадають,
дійсно існують, але, якщо їх видалити, можна запропонувати хороші
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послідовності для інших точок. Можна наївно очікувати, що крива блиску
залежить виключно від фази биття (тобто, від орієнтації магнітного поля, що
періодично змінюється, і структури акреційного потоку). Розкид на діаграмах
(рис. 4.23) доводить існування додаткових значущих процесів, зокрема,
середніх змін величини і спалаху великої амплітуди.
За нашими даними ми припускаємо, що фази мінімуму показують
головний стрибок при дещо більшій фазі φ beat = 0.92 для “слабких” даних і,
можливо, більш плавну зміну для “яскравих” даних. Існують очевидні точки,
що випадають, які відповідають “глобальному” нижчому мінімуму, тоді як на
кривій фазового блиску можуть зустрічатися два локальних мінімуми
всередині “основного” мінімуму. Це не суперечить загальному висновку про
перемикання акреції від одного полюса на інший і “холостий хід” БК по
відношенню до вторинного компонента.
Середнє значення φmin дорівнює 0.058(24), тому відхилення від нуля
формально не є статистично значущим. Однак початкова епоха в рівнянні
(4.3) може бути скоригована до Tphot.min (HJD) = 2453022.276(3) (в припущенні
періоду Павленко [4.22]). Наші 46 моментів мінімумів найкраще підходять
для ефемерид:
Tphot.min. (HJD) = 2453213.010(3) + 0.137123(3)·E.
Таким чином, значення періоду відрізняється від значення Павленко [4.22] на
1σ, тобто значно. Максимальний зсув фази через різницю між періодами для
наших 446d спостережень становить всього 0.01(1). Це можна порівняти з
середньою точністю визначення фази для однієї кривої. Таким чином,
перерозподіл всіх фаз не потрібний.
Асиметрія φmax – φmin має різкий діапазон змін від 0.18 до 0.80, що
набагато перевищує середню оцінку точності 0.012. Це є невеликим доказом
(в межах 3σ) для структури з двома горбами з мінімумами, близькими до фаз
стрибків.
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4.8. Висновки по Розділу 4
Отримано ряд залежностей від довжин хвиль, що позволяють розділяти (та
аналізувати) внесок різних фізичних механізмів у світність системи:
• спостережні підтвердження присутності у світності системи декількох
джерел випромінювання. В порядку зменшення температури: “білий карлик +
червоний карлик”, “структури акреції що змінюються з орієнтацією” і
“структури акреції, які не змінюються з орієнтацією”;
• блиск системи збільшується до червоних і синіх довжин хвиль, амплітуда
змінності збільшується зі збільшенням довжини хвилі, та може зміщуватися
зі смуги I в смугу V при зменшенні середнього блиску системи, та показує
різкі зміни амплітуди на 0.m5;
• більшість спалахів відбуваються за межами акреційних колон;
• основна маса спалахів має червоний колір, що може свідчити про перевагу
циклотронного

характеру

спалахової

активності

в

даній

магнітній

катаклізмічній системі. Однак серед них не виключена присутність спалахів
червоного карлика, що знімає протиріччя з попереднім фактом;
• на відміну від проміжних полярів BG CMi і MU Cam, варіації в різних
кольорах показують збільшення амплітуди з довжиною хвилі;
• другий основний компонент змінності характеризується зменшенням
амплітуди з довжиною хвилі. Амплітуди для 30-хвилинних, P/4 і P варіацій
порівняні, що вказує на те, що 30-хвилинні QPOs більш “блакитні”, ніж
спінова змінність;
Отримано ряд залежностей від станів середнього блиску системи:
• у слабких станах відсутні коливання з періодами менше 0.005 доби (7.2
хвилини), які присутні в більш яскравих станах;
• в яскравому стані спостерігається більше одного акреційного регіону з
різними фізичними умовами: з більш червоним пов’язується дробовий шум з
τ ≈ 20 с, а з більш “гарячою” акреційною плямою – дробовий шум з τ ≈ 60 с;
• Основні відмінності між спіновими кривими блиску в “яскравих” і
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“слабких” станах блиску:
а) середній показник кольору V–R більший для “яскравого” стану (тобто
пов’язаний з акрецією, має “інфрачервоний” розподіл енергії);
б) “яскрава” крива блиску має меншу амплітуду;
в) “яскрава” крива блиску більш стабільна;
г) “яскрава” крива блиску має менше значення |mmax – mmean|, що вказує на
більшу тривалість максимуму (який зазвичай розділяється на два горби);
Отримано ряд загальних залежностей:
• коливання з певним періодом подовжуються на більших періодах
(«відлуння”);
• неоднорідності структури акреційного потоку мають ті ж самі часові
характеристики, що й спалахова активність, тобто остання має природу
дробового шуму;
• оптимальна математична модель для чотирьох головних змін блиску
відповідає

тригонометричному

поліному

четвертого

порядку.

Крім

обговорених залежностей цих параметрів від фази періоду биття і середнього
блиску, присутні квазіперіодичні коливання з ефективною довжиною циклу
30 і 8 хвилин зі змінною амплітудою.
• Виправлені ефемериди для орбітальних мінімумів.
Визначені параметри можуть бути використані для порівняння з
теоретичними моделями акреції в магнітних катаклізмічних змінних. Але на
даний момент адекватних чисельних моделей для систем цих типів не існує.
Для чисельного моделювання спостережуваних залежностей необхідні
додаткові поляриметричні і спектральні спостереження, оскільки число
модельних параметрів (маса БК, швидкість акреції, орієнтація і товщина
акреційних колон, швидкість акреції, розподіл густини, напруженість і конфігурація магнітного поля, нахил орбіти) перевищує кількість залежностей.
Матеріали Pозділу 4, були опубліковані у статтях [A12*, A32*, A2, A1], та
обговорювалися на конференціях [A30, A45+, A53, A54, A56, A60, A67, A70].
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РОЗДІЛ 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОМІЖНОГО ПОЛЯРАV405 Aur
Головною метою досліджень цієї подвійної системи була перевірка і
розвиток висунутої нами раніше якісної моделі з використанням значно
більшої кількості спостережних даних. Для цього, крім наших власних
вимірів були використані всі доступні літературні дані і результати
міжнародної компанії. Модель безальтернативно підтверджена. Однак її
розвиток можливий за двома запропонованими сценаріями, вибір між якими
можливий тільки після продовження спостережень.
5.1. Властивості системи
Проміжний поляр V405 Aur був виявлений як оптичний аналог ROSATджерела м’якого рентґенівського потоку X-RAY 1RXS J055800.7 + 535358
(RX J0558,0 + 5353) Ґаберл та ін. [5.1]. Потік змінювався з періодом 272.74 с,
який повинен був бути періодом обертання БК. Про присутність оптичних
пульсацій з періодом 272.785 ± 0.003 с було повідомлено Ашока та ін. [5.2].
Пізніше Аллан і ін. [5.3] і Скіллман [5.4] зробили незалежні
оголошення про те, що період обертання БК в два рази більший, ніж
передбачалося раніше (545.45 с). У жовтні 1997 році дисертантом зі
співавторами була вперше виміряна змінна кругова поляризація у V405 Aur,
та виправдано значення подвоєного періоду обертання БК виявленням її
змінності з періодом P = 0.006301 ± 0.000055d (544.4 ± 4.8 с) й
напівамплітудою 1.80 ± 0.16% (Шаховський і Колесніков [5.5]). Відзначаючи
дуже схожі фотометричні максимуми (два протягом поляриметричного
періоду), ми зі співавторами запропонували модель системи, в якій дві
акреційні колони мають майже екваторіальне розташування [A48].
У роботі [5.6] Еванс і Хельдер обговорювали подвійний піковий
імпульс, пов’язаний з обертанням. Вони вказували, що форма фазової кривої
залежить від довжини хвилі, з сильним поділом між піками у м’якому
рентгенівському діапазоні і формою “пилки” у жорстких рентгенівських
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променях. Все це, природно, пояснюється в рамках висунутої нами раніше
якісної моделі нерівністю акреційних колон.
Піірола та ін. [5.7, 5.8] проаналізували інтервали між максимумами,
отримані в 1994-2007 рр., та опублікували ефемериду з використанням
полінома другого порядку:
Tmax = HJD 2449681.46389(5) +0.0063131474(4)E +4(4) · 10−16 E2 .

(5.1)

У дужках наведена статистична оцінка похибки в одиницях останньої цифри.
Квадратичний член формально позитивний, що відповідає збільшенню періоду; проте він відхиляється від нуля на 1σ, тому не є статистично значущим.
5.2. Спостереження і обробка даних.
Ми використовували спостереження, отримані в рамках національного
проєкту “Українська віртуальна обсерваторія” [3.12] та міжнародного проєкту
“Астрономія між довготами” [A7]. Співавторами були отримані фотометричні
ПЗЗ спостереження з використанням різних телескопів:
– 1 м VNT (фільтри V та R) й 28 см рефлектора (без фільтра) в Пупава,
Астрономічної обсерваторії Віхорлат, Гуменне, Словаччина;
– 35 см Beringer Automated Telescope (ВАТ), без фільтра та 50 см рефлектора в
Байській астрономічній обсерваторії, Угорщина (фільтри V та R); та
– 20 см MEADE LX-200 у Обсерваторії та Планетарії в Глоховец, Словаччина
(фільтри V та R);
– спостереження без фільтра з Обсерваторії Університету Арканзасу, США.
Також ми використовували отримані нами спостереження:
– фотометрію UBVRI, на 1.25 м АДТ-11 та широкосмугову фотометрію та
– поляриметрію у фільтрі WR на 2.6 м телескопі ім. Шайна Кримської
астрофізичної обсерваторії, Научний, Україна.
Журнал спостережень представлений у таблиці 5.1.
Фотометричні дані, отримані за допомогою ПЗЗ-камер, були оброблені
з використанням програмного пакета C-Munipack. Наші фотометричні й
поляриметричні спостереження оброблялися згідно з вказаними вище
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Таблиця 5.1.
Журнал спостережень V405 Aur
10.11.99
08.03.00
01.10.00
16.09.01
18.09.01
13.10.01
16.10.01
17.10.01
03.10.02
21.11.03
15.09.04
16.09.04
01.10.05
01.10.05
30.11.05
24.10.06
14.02.07
18.02.07
10.01.08
10.02.08
08.03.08
28.12.08
16.01.09
17.01.09
20.01.09
21.01.09
22.01.09
24.01.09
02.02.09

51493.52905 2 h 05 m AZT11
51612.25129 2 h 02 m
ZTSh
51819.42242 4 h 03 m
ZTSh
52169.43919 3 h 07 m
ZTSh
52171.46197 0 h 36 m
ZTSh
52196.49104 2 h 01 m
ZTSh
52199.44078 2 h 06 m
ZTSh
52200.54955 1 h 33 m
ZTSh
52551.59333 2 h 46 m
ZTSh
52965.63002 1 h 47 m
ZTSh
53264.62465 1 h 57 m
ZTSh
53265.58709 2 h 40 m
ZTSh
53645.59362 2 h 54 m
ZTSh
53645.65030 1 h 43 m
ZTSh
53705.40124 2 h 31 m
ZTSh
54033.58360 2 h 04 m
ZTSh
54146.34664 2 h 01 m
ZTSh
54150.31628 4 h 03 m
ZTSh
54476.34992 3 h 23 m
ZTSh
54507.29841 3 h 13 m
ZTSh
54534.23600 3 h 11 m
ZTSh
54829.32144 0 h 10 m
ZTSh
54848.55008 10 h 43 m SCT 8-in
54849.64778 6 h 34 m SCT 8-in
54852.69428 5 h 57 m SCT 8-in
54853.54531 7 h 24 m SCT 8-in
54854.54545 6 h 29 m SCT 8-in
54856.56511 4 h 44 m SCT 8-in
54865.65616 2 h 54 m SCT 8-in

27.11.09
28.11.09
30.11.09
28.12.09
12.09.10
23.09.10
05.10.10
28.10.10
29.10.10
30.10.10
31.10.10
27.02.11
26.08.11
25.09.11
26.09.11
27.09.11
29.09.11
30.09.11
02.10.11
07.11.11
08.11.11
01.02.12
12.02.12
05.03.12
16.11.12
02.12.12
04.12.12
01.01.13

55163.61624
55164.69199
55166.68265
55194.60363
55452.47810
55463.41230
55475.42049
55498.75629
55499.71790
55500.72724
55501.72591
55620.22137
55800.45100
55830.42984
55831.47086
55832.35707
55834.49559
55835.42408
55837.47608
55873.28985
55874.36971
55959.19697
55970.23322
55992.23876
56248.26233
56264.67947
56266.63010
56294.35828

9 h 34 m
3 h 11 m
8 h 10 m
9 h 33 m
3 h 47 m
4 h 15 m
5 h 31 m
5 h 20 m
5 h 45 m
5 h 39 m
3 h 33 m
5 h 22 m
3 h 41 m
5 h 11 m
3 h 48 m
6 h 43 m
4 h 03 m
2 h 54 m
4 h 30 m
9 h 36 m
7 h 55 m
6 h 46 m
5 h 44 m
4 h 18 m
4 h 58 m
7 h 53 m
9 h 27 m
4 h 11 m

SCT 8-in
SCT 8-in
SCT 8-in
SCT 10-in
VNT
VNT
Pupava
SCT 16-in
SCT 16-in
SCT 16-in
SCT 16-in
VNT
VNT
VNT
Pupava
Pupava
50cm
50cm
BAT
VNT
VNT
VNT
VNT
VNT
VNT
SCT 8-in
-inch TAK
VNT
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програмами й методами, див. Розділ 2. Кольорові системи всіх інструментів
близькі до стандартних. Для визначення показників кольору ми використали
дані вимірювань кожного телескопа окремо. Тому перехід до однієї колірної
системи в даному випадку не проводився.
Остаточні часові ряди були отримані з використанням програми MCV
(І. Л. Андронов, А. В. Бакланов [4.28]) із залученням багатьох зір порівняння.
Аналіз періодограм проводився з використанням пакетів MCV і FDCN
(Andronov [3.47]). Для всіх спостережних даних враховувалася поправка часу
для переходу до баріцентру Сонячної системи, [2.16].
5.3. Аналіз моментів максимумів
Для фазових кривих ми використовували попереднє значення періоду
обертання БК P = 0.d0063131474 та початкової епохи 2449681.46389 (рівняння
(3.18) з роботи Піірола і ін. [5.8]). Фазові криві для спостережень ΔV, ΔR
показані на рисунках 5.1 і 5.2. Вони мають чітку структуру з двома горбами.
Із

цим

значенням

періоду

обертання

БК,

ми

використали

тригонометричний поліном другого порядку:
m(t) = C1 + C2 cos(ωt) + C3 sin(ωt) + C4 cos(2ωt) + C5 sin(2ωt),
де ω = 2π / P, а P – період. Коефіцієнти C3, C5 описують відмінності між двома
горбами. Однак останні два члени відповідають “середній” формі імпульсу
від двох подібних максимумів. Таким чином, як момент максимуму ми
використовували момент максимуму T02 першої гармоніки апроксимації,
тобто:
m2 (t) = C4 cos(2ωt) + C5 sin(2ωt) = −R2 cos(2ω(t − T02 ))
Знак мінус перед значенням полуамплітуди відповідає максимуму
потоку (тобто мінімуму блиску в зоряних величинах). Зрозуміло, що в цьому
методі максимум іншого імпульсу зсувається точно на величину P/2. Ми
вважали за краще використовувати цей параметр замість індивідуальних
максимумів, які визначаються з набагато гіршою точністю.
Результуючі “середні моменти максимумів” наведені в Таблиці 5.2.
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Рис. 5.1. Фазова крива
V405 Aur з
тригонометричним
поліноміальним
наближенням 2-го порядку
і коридорами
похибок “±1σ”, “±2σ”
Рис. 5.2.
Фазова крива V405 Aur з
тригонометричним
поліноміальним
наближенням 4-го порядку
і коридорами похибок
“±1σ”, “±2σ”
На додаток до наших часових рядів був використаний публічний архів
SuperWASP [5.9]. Спочатку ми розділили всі дані з нього на нічні ряди. Але,
як показав подальший аналіз, розкид фаз набагато більший, ніж для наших
власних даних. Таким чином, для поліпшення статистики ми об’єднали дані
SuperWASP в 6 інтервалів і враховували тільки моменти з хорошою точністю.
Хоча два моменти (HJD 2455709.59139 і 2455909.37092) також є “сезонними”,
тобто відповідають не одній ночі, а всім рядам спостережень, отриманим в
Kolonica в V і R відповідно.
Слід зазначити, що на жаль, не всі автори опублікували оцінки точності
моментів. Таким чином, ми повинні були приписати формальну точність до їх
даних. Наприклад, для даних, опублікованих Скіллман [5.4], ми присвоїли
значення σφ = 0.0118, яке було оцінено як стандартна похибка фаз з його
списку. Для всіх інших початкових епох, опублікованих без оцінки похибок,
ми призначили формальне значення σφ = 0.02.
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Таблиця 5.2
Моменти максимуму спінового обертання у V405 Aur
HJD-2400000
50726.49510
50755.60137
50755.60140
50755.60141
50755.60146
50755.60155
50759.59442
50759.59445
50759.59446
50759.59452
50759.59456
50846.31466
51081.47661
51081.47664
51081.47666
51081.47674
51081.47675
51164.44289
51166.50196
51167.45234
51167.45235
51167.45235
51167.45236
51167.45244
51222.26302
51222.26302
51222.26304
51222.26305
51222.26309
51255.30291
51492.53186
51493.57691
51493.57696
51493.57699
51493.57701

±
Rem HJD-2400000
±
Rem HJD-2400000
±
Rem HJD-240000
±
Rem
0.00003 7 51520.27194 0.00020 1 54416.12864 0.00014 2 55163.82428 0.00006 8
0.00013 6 51612.29875 0.00001 7 54418.64771 0.00035 2 55164.75561 0.00013 8
0.00008 6 51819.50939 0.00001 7 54419.64116 0.00026 2 55166.85407 0.00005 8
0.00006 6 52169.50700 0.00001 7 54420.63655 0.00065 2 55194.80822 0.00004 8
0.00011 6 52171.47328 0.00003 7 54421.45335 0.00028 2 55452.55800 0.00005 3
0.00010 6 52196.53034 0.00002 7 54421.52664 0.00036 2 55452.55802 0.00005 3
0.00014 6 52199.45302 0.00004 7 54427.61780 0.00031 2 55463.50182 0.00007 3
0.00014 6 52200.57680 0.00002 7 54436.61510 0.00019 2 55463.50185 0.00006 3
0.00008 6 52551.65589 0.00002 7 54437.55549 0.00021 2 55475.53543 0.00009 3
0.00007 6 52965.67156 0.00002 7 54438.09861 0.00009 2 55498.86627 0.00005 8
0.00006 6 53264.66256 0.00001 7 54438.60984 0.00011 2 55499.89877 0.00004 8
0.00003 7 53265.64182 0.00001 7 54439.54781 0.00031 2 55500.84520 0.00003 8
0.00004 6 53645.65783 0.00001 7 54447.46696 0.00061 2 55501.79233 0.00005 8
0.00011 6 53645.68671 0.00001 7 54447.63452 0.00036 2 55620.33304 0.00002 3
0.00005 6 53705.45918 0.00007 7 54476.41950 0.00003 7 55709.59139 0.00004 3
0.00008 6 54033.61713 0.00001 7 54507.36966 0.00003 7 55800.52914 0.00007 3
0.00007 6 54146.36630 0.00004 7 54520.40288 0.00013 2 55830.53866 0.00004 3
0.00001 7 54150.40657 0.00001 7 54534.30477 0.00001 7 55831.54871 0.00007 3
0.00001 7 54387.66949 0.00027 2 54543.38921 0.00016 2 55832.49582 0.00005 3
0.00005 6 54388.68261 0.00017 2 54829.33040 0.00004 7 55834.57600 0.00009 4
0.00003 6 54389.68600 0.00011 2 54848.77188 0.00005 8 55834.57911 0.00007 4
0.00005 6 54392.67580 0.00015 2 54849.80093 0.00005 8 55835.48504 0.00010 4
0.00003 6 54393.57216 0.00008 2 54852.82184 0.00005 8 55835.48834 0.00012 4
0.00005 6 54393.67628 0.00014 2 54853.68357 0.00008 8 55837.58100 0.00008 5
0.00006 6 54394.67363 0.00027 2 54854.67785 0.00005 8 55837.58102 0.00013 5
0.00007 6 54395.71194 0.00051 2 54856.66673 0.00008 8 55873.49012 0.00002 3
0.00009 6 54396.66273 0.00044 2 54865.71649 0.00012 8 55874.53493 0.00003 3
0.00006 6 54397.67291 0.00031 2 54867.80612 0.00008 8 55909.37092 0.00002 3
0.00007 6 54398.64800 0.00021 2 54879.64257 0.00009 8 55959.33950 0.00003 3
0.00003 7 54405.68025 0.00022 2 54881.70701 0.00011 8 55970.35274 0.00004 3
0.00011 7 54406.66561 0.00013 2 54882.77077 0.00007 8 55992.32885 0.00003 3
0.00005 6 54407.64707 0.00013 2 54883.73345 0.00008 8 56248.36480 0.00004 3
0.00006 6 54407.80797 0.00008 2 54884.73404 0.00005 8 56264.83003 0.00006 8
0.00004 6 54409.65134 0.00017 2 54892.78944 0.00006 8 56266.81543 0.00005 8
0.00004 6 54410.66438 0.00032 2 55162.78212 0.00003 8 56294.44126 0.00004 3

Примітки: (1) Дані з NSVS. (2) Дані з SuperWASP. (3) Спостереження з
обсерваторії Колоніца. (4) VR фотометрія на 50 см. (5) VR-фотометрія
автоматичного телескопа Берінгер (BAT). (6) Фотометрия UBVRI на 1.25 м
АДТ-11. (7) WR (широка R) фотометрія на 2.6-м ДТШ. (8) Фотометрія
Джеффа Робертсона.
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Рис. 5.3. Залежність фаз
максимумів від номера циклу
спінового

періоду:

точки –

вихідні спостереження, лінія
центральна

–

інтерполяція

поліномом 2-го порядку, ще
дві

пари

ліній – відповідні

коридори похибок ± 1σ і ± 2σ
Рис.

5.4.

моментів
числа

Залежність

фаз

максимумів

від

циклів

періоду

обертання БК: точки – вихідні
спостереження,

центральна

лінія – інтерполяція

поліном

3-го порядку, ще дві пари
ліній – відповідні

коридори

похибок ± 1σ і ± 2σ
Рис.

5.5.

Залежність

фаз

моментів максимумів від HJD.
Вихідні
– точки,

спостереження
центральна

лінія

– інтерполяція поліномами
1-ого порядку: алгебраїчним
і

тригонометричним,

відповідними

з

коридорами

похибок ± 1σ і ± 2σ.
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5.4. Аналіз варіацій О – С
Діаграма O – C для раніш отриманих моментів, складена Piirola et al.
[5.8], максимуми опубліковані в [5.2, 5.4, 5.6]; наші власні дані, наведені в
таблиці. 5.2, показані на рисунках 5.3–5.5. На противагу класичному
представленню “діаграми О – С”: відхилення від ефемерид в залежності від
часу, тобто по числу циклів E: O – C = T – (T0 + P · E), ми використовували
фази: φ = (O – C)/P.
Для вірного визначення ефемериди фази повинні бути зосереджені
поблизу нульового значення. У нашому випадку моменти максимумів
відповідають гармоніці з подвійною частотою, тому очікується, що фази, такі
як –0.5, +0.5, відповідають одному і тому самому “нулю”. І тому можна
внести поправки для цих значень. Для “наших + опублікованих” даних ця
фаза коливається від –0.13 до +0.11.
Всупереч пропозиції Піірола та ін. [5.8], точки, що були отримані за
останні роки, показують виразне скорочення періоду.
Найпростіша гіпотеза полягає у тому, що період зазнав змін (приблизно
у 2007 році, E ≈ 713491). Ми проаналізували окремо фотометричні дані,
отримані в Астрономічній обсерваторії Віхорлат Колоніца у 2010-2013 рр.
Оскільки криві блиску у V і R-фільтрах мали порівнянні амплітуди, але
відрізнялися зоряними величинами, тому ми відняли середнє значення
зоряної величини з даних в кожному фільтрі та з’єднали дані. Ми визначили
нове значення періоду та початкової епохи, яке найкращим чином відповідає
всім моментам максимуму обертання БК у наших спостереженнях:
Tmax = HJD 2455882.470614(25)+0.00631314602(46)·E.
Проте, попередні дослідження проміжних полярів свідчать про плавні
варіації періоду, а не про стрибки в періоді. Тому ми проаналізували інші
моделі з точки зору зміни періоду.
Щоб зменшити оцінку похибки початкової епохи і періоду, ми
вирахували ефемериди для іншої целочисельної епохи E0, ближчою до
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середнього значення наших даних. У нашому випадку E 0 = 504600. Рівняння
відповідності фаз максимумів φ (які пов’язані з традиційними значеннями
(O – C) = φP) призводить до наступного виразу для квадратичної ефемериди:
Tmax = HJD 2452867.07807(2) +
+ 0.006313147426(70) · (E − E0 ) –
− 659(233) · 10−18 (E − E0 )2 .
Величина квадратичного члена Q досягає 2.8σ, тому його відхилення
від нуля не є статистично значущим. Це не відповідає нашим досить
хорошим недавнім спостереженням (див. Рис. 5.3), тому ми розрахували
зважену апроксимацію 3-го степеня, відповідну фазам максимумів і отримали
наступні кубічні ефемериди:
Tmax = HJD 2452867.07807(2) + 0.006313147760(131) · (E − E0 ) –
− 502(237) · 10−18 (E − E0 )2 – 239(80) · 10−23 (E − E0 )3 .
Це краще відповідає всім спостереженням (див. Рис. 5.4), а також останнім,
що показують виразну негативну тенденцію.
Також ми перевірили гіпотезу про періодичну зміну O − C. Ми
вирахували періодограму з використанням апроксимації, що об’єднує
тригонометричний 1-го порядку й алгебраїчний 1-го порядку многочлени
(див. Рис. 5.5). Максимальний пік на періодограмі відповідає періоду
2268d = 6.2yr. Відповідна апроксимація:
φ = −0.00049(219) + 0.0000002(14) · (T − 2452881) +
+ 0.0315(32) cos(2π · (T − 2452389)/2268) .
Оскільки ці періодичні зміни є статистично значущими (на рівні
напівамплітуди 9.7σ), можна запропонувати третє тіло, що обертається
навколо внутрішньої подвійної системи з періодом ≈ 6.2 року. Відстань його
до центра мас подвійної становить 17.2 ± 1.8 світлових секунди або (5.15 ±
0.53) · 109 метрів). Відповідна функція маси [3.29] дорівнює F (M) ≈ 0.09 М 0,
тому третє тіло може бути червоним карликом малої маси.
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5.5. Колор-індекси і статистично оптимальний поліном
Використовуючи

програмне

забезпечення

FDCN

[3.47]

та

спостереження, що отримані у Колоніце, ми визначили, що статистично
оптимальна кількість гармонік дорівнює 4. Фаза 0 відповідає максимуму, що
передує першому (більш глибокому) мінімуму, аналогічно визначенню інших
авторів (наприклад, [5.3]). Найкраща апроксимація показана на рисунку 5.6
для двох фільтрів V і R. Щоб проаналізувати варіації індексу кольору в
інструментальній системі, для кожної фази ми вирахували V – R і відповідну
оцінку похибки

σV−R = (σ2V + σ2R )1/2.

Відповідна фазова крива блиску показана на рисунку 5.6. Вона здається
злегка асиметричною, причому максимум знаходиться трохи раніше нуля.
Статистична похибка тригонометричного полінома 4-го порядку набагато
більша, ніж для верхньої кривої, тому асиметрії в її формі не є статистично
значущими. Для окремих ночей оцінки похибки ще більші. Отже, нарешті, ми
використовували тригонометричний поліном другого порядку.
Хоча індекси кольору майже однакові на фазах мінімумів, надлишок
індексу кольору в два рази більший на фазі φ = 0.5, ніж на фазі φ = 0.0. Цей
спостережний факт може бути використаний для майбутнього моделювання.

Рис.

5.6.

Фазова

крива

індексу

кольору

V–R,

з

апроксимацій

тригонометричним поліномом 2 порядку (верхня, зрушена на 0.m03) та
поліномом 4 порядку (внизу) й відповідний “± 1σ” коридор
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5.6. Обговорення
Періодичні варіації часто спостерігаються у проміжних полярів і
зазвичай виявляються на масштабі часу десятиліть. Деякі об’єкти не
показують статистично значущої зміни періоду (наприклад, 1RXS J180340.0 +
401214 = RXJ 1803 = V1323 Her [5.10]), деякі показують зменшення періоду
(наприклад, BG CMi [5.11], EX Hya [5.12, А18*]), деякі показують збільшення
періоду, але є такі, що показують збільшення і зменшення

протягом

декількох десятиліть спостережень (наприклад, FO Aqr [5.13]).
З теоретичних очікувань періоди обертання БК повинні бути рівні
деякому рівноважному значенню, котре дорівнює періоду обертання
“кеплерівського” внутрішнього акреційного диска на відстані радіуса
магнітосфери ([5.14, 4.56]). Зміни періоду можуть бути спричинені змінами
швидкості акреції за рахунок модуляції масо-переносу, що спричинена
магнітною активністю вторинних компонент – червоних карликів ([5.15]),
коливаннями орбітального поділу [5.16], або за рахунок прецесії магнітного
БК (яка буде або з постійною або зі змінною швидкістю акреції) [5.17]. Для
іншого об’єкта у тому ж сузір’ї, FS Aur, Неустроєв, Товмасян та ін. ([5.18])
запропонували прецесію магнітного БК.
На часових масштабах десятиліть можна бачити тільки частину кривої
циклічних варіацій. Таким чином, діаграма “O – C” може мати не “хвильову”
форму, а форму квадратичної (для менших інтервалів) або кубічної параболи
(для більш великих інтервалів).
Альтернативна модель – це присутність третього тіла – зорі або
масивної планети. В цьому випадку теоретична діаграма “O – C” являє собою
періодичну

хвилю

(«моногармонічну”

для

кругової

орбіти

або

“багатогармонічну” для еліптичної орбіти), яка зазвичай накладається на
тренд (див. [5.19]). Аналіз з використанням програмного забезпечення
“MCV” [3.47] показує, що гармоніки не є статистично значущими, тому,
припускаючи кругову орбіту з періодом 6.2 року, ми отримали значення [3.29]

248

функції маси f (M3) = 0.09M0. Оскільки це – нижня межа маси третього тіла,
ми можемо припустити, що це не планета, а, ймовірно, червоний карлик.
На відміну від полінома третього порядку, синусоїдальна апроксимація
показує повернення до нуля фаз на кінці інтервалу спостережень. Ця різниця
буде збільшуватися у майбутньому. Таким чином, може бути проведена
перевірка, яка саме з представлених моделей є правильною. Та зробити це
можливо буде протягом навіть декількох наступних спостережень.
5.7 Висновки по Розділу 5
Запропонована нами раніше [A48] модель системи V405 Aur, в якій дві
акреційні

колони

мають

майже

екваторіальне

розташування,

безальтернативно доведена – як нашими подальшими результатами, так і
результатами інших авторів.
Подальший її розвиток, який виражається у обговорюваних вище
фізичних причинах спостережуваного факту зміни періоду, не може бути
однозначним, без отримання результатів подальших вимірювань. Необхідне
з’ясування характеру змін спостережуваного періоду подвійної системи.
Обидві запропоновані причини цих змін є абсолютно фізичними, тому для
вибору між ними необхідні додаткові спостереження.
У разі дослідження даної системи вирішальна роль методу кругової
поляриметрії зі швидкою модуляцією виглядає особливо явно, оскільки два
джерела оптичної змінності даного об’єкта показують подібну одне одному
поведінку, що повністю природно в рамках прийнятої моделі. Тобто
відрізнити

один

спостереженням

від

іншого

неможливо.

А

полюси

тільки

отримання

такої

по

фотометричним

великої

кількості

поляриметричних результатів по одному об’єкту було б нереальним через
погодні умови КрАО, без використання методу швидкої модуляції.
Матеріали, що увійшли до Pозділу 5, були опубліковані у статті [A18*],
та обговорювались на конференціях [А48, A60].
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РОЗДІЛ 6. ДОСЛІДЖЕННЯ ОДИНОЧНОГО БІЛОГО КАРЛИКА
WD 1748 + 708
Доказ магнітної природи змінності саме цього БК був важливий для
підтвердження як запропонованою колегами моделі, так і ефективності двох
методів досліджень: використаного нами і запропонованого колегами.
6.1. Постановка задачі
Після публікації в журналі Nature [6.1], автор дисертації звернувся до
авторів статті з повідомленням про можливість більш ефективного вирішення
викладеної задачі з використанням широкосмугової поляриметрії зі швидкою
модуляцією на ДТШ. Але основна частина об’єктів програми була слабшою
16m, що є за межами можливостей ДТШ в кассегренівській конфігурації. З
цієї причини співробітництво було визнано недоцільним. Але, продовживши
роботи по гранту, співавтори статті [6.1] зіткнулися з великими труднощами:
доказ магнітної природи об’єктів тільки за результатами запропонованого
ними методу малоамплітудної ПЗЗ фотометрії виглядав вкрай непереконливо.
Тоді автори [6.1] самі звернулися до автора дисертації з пропозицією пошуку
поляризації у одиночних БК. При колективному обговоренні було прийнято
рішення в якості першого об’єкта досліджень вибрати не найяскравіший
об’єкт, а об’єкт, у якого передбачається велике значення магнітного поля. Бо
виявлення поляризації означало підтвердження якісної моделі, висунутої в
[6.1]. Згідно з нею “магнітне поле може пригнічувати атмосферну конвекцію,
приводячи до темних плям в найбільш намагнічених ділянках” об’єктів цього
типу. А крім того, в цих холодних магнітних БК “сили магнітного поля може
бути достатньо для придушення конвекції по всій поверхні, що перешкоджає
їх охолодженню. Тому вони виглядають молодшими, ніж є насправді. Це
пояснює давню загадку про те, чому магнітні поля більш поширені серед
холодних БК: завдяки вказаним явищам загально прийнятий вік у БК з
сильним

магнітними

полями

виявляється

помітно

і

систематично

заниженим”. Перевірка цієї моделі була головною задачею досліджень.
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Також необхідно було перевірити припущення колег про можливість
використання результатів методу малоамплітудної ПЗЗ фотометрії для
перевірки припущення про наявність магнітної активності.
Ще одне, супутнє завдання, це існування планет у ізольованих БК.
Оскільки (див., наприклад, роботу [6.2]), близько розташовані до поверхонь
батьківських БК залізні планети можуть бути як генераторами сильних
магнітних полів на батьківських зорях, так і уніполярними індукторами
замкнутих електричних струмів в їх атмосферах. У результаті омічних втрат
ці струми здатні виділяти джоулеве тепло достатньої енергетики для того,
щоб змінювати властивості атмосфер магнітних БК. Це, у свою чергу,
немінуче призведе до виникнення оптичного обертання у верхніх шарах
атмосфер та їх загальної нестабільності. Тобто можливе виникнення
фотометричної змінності, що модульована впливом масивних планет. Все це
приводить нас до ще однієї важливої мети дослідження: пошуку аномалій в
періодах обертання БК в контексті пошуку планет, що обертаються навколо
них; тобто пошуку довготривалої регулярності у фотометричній змінності.
Характерна шкала часу, необхідна для реєстрації цих змін, очікується на рівні
десяти і більше років [6.1].
Крім того, важливим завданням для всієї серії цих робіт є доповнення
вже існуючих варіантів [6.3, 6.4] діаграми “період обертання – магнітне поле”
для БК. У більшості випадків точні значення періодів досліджуваних об’єктів
ще не визначені. Але сам факт реєстрації у об’єктів зміни фотометричних, а
тим більше – поляриметричних характеристик, підтверджує правильність
підходу до вирішення даного завдання.
Фотометричні
співавторами

з

вимірювання

використанням

за

цією

програмою

1.25-метрового

телескопа

проводилися
АДТ-11

за

допомогою ПЗЗ-камери. Завдання ПЗЗ-фотометрії слабких об’єктів, з
амплітудами змінності порядку 0.01m, не є особливо складним при
використанні методики одночасного вимірювання декількох зір порівняння.
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Мінлива прозорість у такому випадку впливає тільки на загальну тривалість
ряду вимірювань, необхідну для отримання заданої точності.
Для поляриметричних вимірювань на 2.6-м телескопі ім. Г. А. Шайна
нами був використаний поляриметр з аналізатором що швидко обертається
(див. п. 2.3.3), тому що на результати поляризаційних вимірювань цього
приладу не впливають варіації атмосферної прозорості, що і було в черговий
раз доведено в ході проведених спостережень.
6.2. Спостереження
Як об’єкт дослідження був обраний холодний білий карлик з відомим
великомасштабним магнітним полем – WD 1748 + 708 (Teff = 5590 K [6.5]).
Цей об’єкт спостерігався протягом чотирьох послідовних ночей (JD 24572802457283). Поляриметричні спостереження проводилися на ДТШ у фокусі
Кассегрена, з використанням поляриметра з аналізатором, що швидко
обертається (див п 2.3.3 і [А23]), у фільтрі V з одночасним визначенням всіх
чотирьох параметрів Стокса. В якості стандартів нульової та ненульової
поляризації були використані об’єкти зі списку систематично вимірюваних
нами стандартів, а саме HD 165908, HD 185395, HD 188512, HD 154445.
Редукція і аналіз поляриметричних даних виконувалися стандартним чином,
див п. 2.3.3 і [А23].
Фотометричні спостереження проводилися на 1.25-м телескопі АДТ-11
з камерою ProLine PL23042, також у широкосмуговому фільтрі V системи
Джонсона. Щоночі отримувались допоміжні зображення для врахування
неоднорідності чутливості («плоскі поля”) та темнового струму. Спостережні
дані проходили стандартну процедуру обробки та калібрування за допомогою
програми

MaxIm

DL.

Для

диференціальної

фотометрії

об’єкта

використовувалися дві зорі порівняння. Їх блиск спеціально не визначався,
таким чином, величина нуль-пункту має характер оцінки, що не впливає на
результат аналізу часових рядів.
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6.3. Результати
Вимірювання лінійної поляризації білого карлика WD 1748+708 не
показало значущих величин.
Результати вимірювання кругової поляризації показані в Табл. 6.1, де
наведені: юліанська дата (JD), сумарний час експозиції (Exp.), значення
кругової поляризації (CP) і її похибка (σ). Як можна бачити з таблиці, дві
оцінки з чотирьох демонструють статистично значущі величини на рівнях,
що перевищують критерій 3σ. Сумарна, по всім ночам спостережень, оцінка
поляризації CP = – 0.36 ± 0.087% є також стійкою на рівні більш 4σ.
Необхідно також зауважити, що через погані погодні умови одна з
оцінок кругової поляризації, наведених у таблиці 6.1, є результатом
усереднення серій одиночних спостережень в інтервалі більше п’яти годин.
(Інші спостережні завдання на цю ніч були зняті, внаслідок не можливості
наведення на об’єкти через погані погодні умови.) Але середнє значення і
похибка цього ряду не дали нам будь-яких підстав для його “виключення” з
обробки, незважаючи на сильну неоднорідність погодних умов під час
вимірювань. Це наочно демонструє можливості методу швидкої модуляції.
Таким чином, нами були отримані результати, які однозначно показують
не тільки не нульові значення, але й змінність кругової поляризації у цього
об’єкта. Саме це дозволило зробити висновок про магнітну природу
змінності об’єкта, що повинно було позначитися і у його фотометрії.
Таблиця 6.1
Результати вимірювання кругової поляризації в фільтрі V
JD

Exp., хвилини

СР, %

σ,%

2457280.37441

106

– 0.5022

0.1227

2457281.35396

102

– 0.4112

0.1421

2457282.44118

341

– 0.4812

0.1495

2457283.35619

136

– 0.1345

0.1139

Σ

685

– 0.36

0.087
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Після обробки фотометричних рядів спостережень WD 1748 + 708,
отриманих в ті самі ночі, і в тому самому фільтрі, була виявлена змінність
блиску об’єкта з амплітудою близько 10 mmag.
Застосування методу Лафлера – Кінмана [6.6] для пошуку періоду
виявило значну кількість піків, що позначають можливі періоди на
періодограмі від п’яти годин до декількох днів. На жаль, в силу значної
нерівномірності і недостатнього масиву спостережень виділити на даному
етапі будь-який з цих періодів неможливо. Тому на даний час ми
обмежуємося лише констатацією факту виявлення змінності з періодом в
діапазоні приблизно від п’яти годин до двох днів. Найбільш ймовірні часи
змінності – декілька

годин

(більше

8

годин).

Приклад

згортки

фотометричних, а також поляриметричних спостережних даних з одним із
можливих періодів, близьким до 8.3 годин, показаний на рисунку 6.1.
Рис. 6.1. Періодичні зміни 0.66 0.68
кругової

поляризації

(вгорі)

і

потоку (внизу) у фільтрі V від WD
1748 + 708 в залежності від фази
змінності з можливим періодом 8.3
години. Чорні кружки на нижньому
малюнку відповідають результатам
усереднення даних фотометричних
спостережень за 0.1 фази, бари
похибок усереднених значень не
перевищують

розміри

символів.

Суцільна лінія на нижній панелі є
результатом
синусоїдою.

апроксимації
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При цьому слід зауважити, що вищезгадана середня точка, отримана в
дату 2457282 протягом більше п’яти годин, ніяк не виділяється на фазовій
кривій. Це доводить, що результати отримані методом швидкої модуляції “не
чутливі” до змінної прозорості неба. Аналогічні результати ми неодноразово
отримували і при вимірюванні стандартних зір.
Між тим, все це ніяк не впливає на результати даних досліджень, а
лише служить додатковим аргументом того, що істинний період обертання
зорі може бути значно довший, ніж наведений на Рис. 6.1.
6.4. Висновки по Розділу 6
У проведених дослідженнях магнітного WD1748+708 отримані надійні
свідчення на користь існування у випромінюванні об’єкта ненульової та
змінної кругової поляризації та регулярної, ймовірно – модульованої
обертанням, фотометричної змінності на рівні mv = 0m.01. Наявність кругової
поляризації величиною близько 0.5% у континуумі спектра БК практично
безальтернативно вказує на магнітну природу об’єкта [6.4]. Точну величину
поверхневого магнітного поля можна буде назвати тільки після проведення
фазо-розрізнювальної зееманівської спектрополяриметрії об’єкта. Тим часом,
оцінка такої величини кругової поляризації у континуумі внаслідок кругового
дихроїзму відповідає характерній величині поверхневого магнітного поля БК
більше 10 MГс [6.4]. Найбільш ймовірна природа змінності полягає в
індукуванні магнітним полем неоднорідностей (зокрема, в навколополюсних
областях) в силу причин, описаних в роботах [6.7, 6.1, 6.8, 6.3]. Також подібні
явища добре відомі [6.9] і спостерігаються [6.10] у конвективно-спокійних зір
спектральних класів Ap / Bp. Отримані дані поляриметричних вимірювань,
разом з даними ПЗЗ фотометрії, повністю підтверджують вищеописану
якісну модель WD 1748+708. Збіг поляриметричних результатів за JD
2457282 з іншими середніми значеннями поляризації практично “чисельно
доводить” високу ефективність методу швидкої модуляції.
Матеріали цього розділу були опубліковані [A46+*A24+*, A25+*].
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РОЗДІЛ 7 ПОЛЯРИМЕТРІЯ МАЛИХ ТІЛ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ.
Традиційно найбільш інформативною в дослідженнях малих тіл
Сонячної системи вважається лінійна поляриметрія. Але адекватні механізми
розсіювання світла пиловими частинками повинні враховувати не тільки
склад, розміри і структуру, але також форму та орієнтацію порошинок. Тому
основна частина досліджень тіл Сонячної системи була проведена в режимі
квазі-одночасного вимірювання параметрів лінійної і кругової поляризації.
Спільні спостереження, які проводилися автором дисертації і його колегами
на ДТШ під час не фотометричних погодних умов, дозволили співавторам
отримати рішення для кількох актуальних задач. В той самий час автором
дисертації були отримані результати з кругової поляриметрії досліджуваних
об’єктів. Але крім того, саме те, що дані роботи проводилися “в блоці” з
завданнями дослідження зір, тобто під час змінної хмарності, всі отримані
результати

безальтернативно

доводять

високу

ефективність

методу

поляриметрії зі швидким обертанням аналізатора: проведення досліджень
іншим методом в подібних погодних умовах були неможливі.
7.1 Поляриметричні дослідження супутників великих планет:
спостереження і результати
Поляриметричні

спостереження

супутників

планет

поблизу

протистояння проводилися з використанням різних телескопів і приладів.
Автор дисертації брав в них постійну участь з березня 2008 р,
використовуючи однопроменевий поляриметр з аналізатором, що швидко
обертається

(п.2.3.3)

та

2.6-м

ДТШ.

Співавтори

використовували

двоканальний п’ятикольоровий фотометр-поляриметр та 1.25-м телескоп
АДТ11 (п. 2.1). Деяка частина спостережень проводилася та 0.7-м телескопі
Чугуївської

спостережної

станції

Інституту

астрономії

Харківського

національного університету (ІА ХНУ) і на 1-м телескопі КрАО (Симеїз) з
використанням одноканального фотометра - поляриметра ІА ХНУ. Його
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конструкція збігається з базовою моделлю однопроменевого поляриметра з
аналізатором, що швидко обертається, п. 2.3.1 та [1.41, 2.13].
Результати робіт щодо супутників Юпітера Іо, Європа, Ганімед були
представлені у спільних публікаціях [A16, A19, А38, А40]. А у 2017 році була
представлена робота [A42], де були викладені результати спільних
спостережень лінійної поляриметрії супутників великих планет отримані на
вище вказаних телескопах та приладах, результати наших досліджень
супутників Сатурна, та результати співавторів для супутників Урану, що
отримані ними на 6м ВТА.
В публікації [А42] були зроблені наступні висновки:
“Поляриметричні спостереження галілеєвих супутників Юпітера
мають хорошу внутрішню збіжність і підтверджують наявність ефекту
поляризаційної опозиції (в лінійній поляризації) для Іо, Європи і Ганімеда в
діапазоні фазових кутів менше 2°. Форма і амплітуда ефекту поляризаційної
опозиції трохи розрізняються для різних супутників. Для Європи і Ганімеда
амплітуди поляризаційних піків злегка різні для різних сезонів.” Такий самий
ефект спостерігався для астероїда з високим альбедо 64 Angelina, див. далі.
“В межах точності вимірювань ми не виявили ніякого ефекту
поляризаційної опозиції для супутника з помірним альбедо Каллісто.
Різкий асиметричний POE з мінімумом ~ –0.35 ± 0.02% з центром
близько 0.8° спостерігається для супутника Юпітера Європи (pv = 0.68). Цей
мінімум накладається на майже плоску NPB.
Фазова залежність лінійної поляризації супутника Сатурна Реї,
отримана в широкому діапазоні фазових кутів, має асиметричну форму з
мінімумом поляризації Pmin ≈ –0.8 ± 0.1% на фазовому куті αmin ≈ 1.8°.
Фазова залежність лінійної поляризації супутника Сатурна Енцелада
досить асиметрична з мінімальною поляризацією Pmin ≈ –0.51% при фазовому
куті αmin ≈ 2.4°. Характеристики дуже схожі з характеристиками супутника
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Сатурна Реї з високим альбедо, незважаючи на відмінності альбедо: у
Енцелада pv = 1.38, у Реї pv = 0.7.
Різкий асиметричний POE з Pmin ≈ –0.7 ± 0.2% з центром близько 1.5°
спостерігається для світлої сторони супутника Сатурна Япета (pv = 0.6), що
нагадує криву, отриману Ліо для зразка MgO [7.1] у вигляді частинок.
В

межах

точності

вимірювань

не

виявлено

ніякого

ефекту

поляризаційної опозиції для супутників Сатурна...”
В акумульованих даних спостережень, які дозволили зробити ці
висновоки, є внесок і телескопа ДТШ з однопроменевим поляриметром зі
швидкою модуляцією, що був виготовлений автором даної роботи. Крім того
автор дисертації був постійним учасником спостережень. Зрозуміло, що
внесок одного інструмента значно менше загального, при цьому метод
швидкої модуляції, використаний і на частині інших приладів, дозволяв
отримувати результати лінійної поляриметрії з подібною точністю.
7.2 Результати дослідження високоальбедних астероїдів Е-типу
7.2.1. 64 Angelina: дослідження та висновки. Спостереження були
проведені в діапазоні фазових кутів 0.8–24.3° в періоди з 28 вересня по 9
жовтня 2008 р., 15 листопада 2011 р. і 18 вересня 2012 року. Основна частина
спостережень була проведена співавторами на АДТ-11 з п’ятикольоровим
фотометром-поляриметром (див. п. 2.1.), але при обробці були використані
тільки результати в R смузі, як такі, що мали найбільшу точність. Автор
дисертації

проводив

спостереження

на

ДТШ

з

однопроменевим

поляриметром з аналізатором, що швидко обертається (див. п. 2.3.2). Для
врахування інструментальної поляризації на обох телескопах проводилися
спостереження стандартних зір з нульовою поляризацією [7.2]. Точність
визначення інструментальної поляризації становила 0.01–0.02%. Корекція за
нуль-пункт положення інструментального позиційного кута площини
лінійної поляризації визначалася зі спостережень стандартних зір з великою
поляризацією [7.3, 7.2].
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З усіх результатів вимірювань, отриманих на двох телескопах, в
спільній роботі [А20*] наведені такі висновки. Отримані поляриметричні
спостереження високоальбедного астероїда Е-типу 64 Angelina на великих
фазових кутах узгоджуються з отриманими раніше спостереженнями,
знаходячись на регулярній гілці поляризації. Поведінка фазової залежності
поляризації на малих фазових кутах підтверджує виявлену раніше наявність
поляриметричного опозиційного ефекту у вигляді вторинного мінімуму
негативної поляризації. Його спостережні характеристики відрізняються від
отриманих для 64 Angelina під час інших опозицій. Це може служити
підтвердженням неоднорідності поверхневого шару 64 Angelina, але вимагає
підтвердження подальшими спостереженнями, як і поведінка поляризації в
області переходу від поляриметричного опозиційного ефекту до регулярної
гілки поляризації на фазових кутах від 3° до 5°, де спостережень поки немає.
7.2.2. 44 Nysa: дослідження та висновки. Високоальбедний астероїд
головного поясу 44 Nysa був обраний для поляриметричних і фотометричних
спостережень в 2005 році через особливо сприятливу опозицію, яка є дуже
рідкісною подією для цього астероїда. Поляриметричні спостереження
поблизу опозиції були проведені 10–14 серпня 2005 року, коли мінімальний
фазовий кут досяг 0.4°. Використовувався одноканальний фотоелектричний
фотометр-поляриметр, встановлений у фокусі Кассегрена ДТШ в режимі
одночасних вимірювань кругової і лінійної поляризації, див. п. 2.3.2 даної
роботи. Спостереження проводилися в смузі V з використанням круглої
діафрагми діаметром 15". Інструментальна лінійна поляризація визначалася
стандартним чином з використанням стандартних зір з робіт [2.13, 7.4, 7.2]. Її
значення в смузі V виявилися qi = – 0.002 ± 0.011 і ui = 0.096 ± 0.021, нульова
точка кута положення визначена як 0.22° і були враховані.
У спільній роботі [A14*] наведені наступні висновки. Поляриметричні
спостереження показали, що негативна гілка поляризації для 44 Nysa має
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бімодальну форму, а саме, вузький мінімум негативної поляризації з
амплітудою близько 0.3% з центральним кутом фази 0.8° накладений на
набагато ширшу негативну гілку поляризації з мінімумом – 0.3% з фазовим
кутом ~ 5.8°. Подібний ефект поляризаційної опозиції був зареєстрований для
іншого астероїда з високим альбедо 64 Angelina. Детальніше – дивись [A14*]
і посилання в ній.
7.2.3. Висновки по астероїдах E-типу. Для наочного уявлення стану
питання про поляриметричний опозиційний ефект у астероїдів Е-типу,
сформованого після проведених спільних спостережень, в роботі [A14*] була
представлена їх зведена складена фазово-кутова залежність поляризації на
основі всіх наявних даних. Крім результатів наших досліджень на ДТШ, та
результатів співавторів, отриманих на інших телескопах, там використані
результати по астероїду 214 Aschera, отримані І. М. Бельскою та ін. з роботи
[7.5]. В роботі [A14*] зроблено висновок, що “представлена залежність
строго доводить наявність поляризаційного опозиційного ефекту у астероїдів
Е-типу. Він має вигляд гострого піку негативної лінійної поляризації з
центром в фазовому куті ~ 1° з амплітудою ~ 0.35%.”
Крім безпосередньо астрономічного значення, ці результати наочно
демонструють, що виміри, отримані з використанням методу швидкої
модуляції, нічим не поступаються результатам інших авторів, отриманих
іншими методами. При цьому значна частина результатів отриманих на ДТШ
зі швидкою модуляцією була отримана при несприятливих погодних умовах.
7.3. Поляриметричні дослідження комет
У спостереженнях з постійною участю автора дисертації, результати
яких представлені далі, використовувався виготовлений ним прилад,
описаний в 2.3.3.
Крім іншого, ці результати експериментально доводять і у випадку
протяжних об’єктив високу ефективність методу швидкої модуляції при
різних режимах поляриметричних вимірювань.
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Співпраця автора дисертації з дослідниками Сонячної системи
почалась значно раніше виконання даної роботи. Тоді ми використовували
інший наш прилад (п. 2.3.1), який вимірював тільки кругову поляризацію.
Оскільки тоді роботи з цієї тематики були для автора дисертації не
систематичними, він не входив до складу співавторів публікацій, де йому
висловлювали подяки за проведення спостережень і отримання результатів
кругової поляриметрії [2.19, 2.20].
У 2003 році групою поляриметристів, працювавших в КрАО було
прийнято спільне рішення, в наслідок якого задачі дослідження малих тіл
Сонячної системі, і в першу чергу – дослідження комет, увійшли до
постійних задач поляриметрії на ДТШ. Постановниками задач були
В. К. Розенбуш та М. М. Кисельов, а основним виконавцем цих робіт на ДТШ
від поляриметричної групи КрАО був автор дисертації. Моїм завданням, крім
забезпечення

проведення

спостережень,

було

отримання

достовірних

результатів кругової поляриметрії для всіх без винятку об’єктів. У випадку
малих тіл цей підхід – необхідність отримання повних параметрів Стокса –
пов’язаний с тим, що адекватні механізми розсіювання світла пиловими
частинками повинні враховувати не тільки склад, розміри і структуру, але
також форму і орієнтацію порошинок. Тому зазвичай спостереження
проводилися в режимі вимірювання повних параметрів Стокса. Винятком був
тільки перший сет: через незвичайність і важливість однієї з розв’язуваних в
ньому задач ці спостереження проводилися в режимі лінійної поляриметрії,
бо саме там було необхідно отримати максимальну точність результатів. Ця
задача – “приладно-методична”, пов’язана з “кометними фільтрами”, що
використовуються різними групами дослідників. Вона виявилася важливою і
з точки зору таксономії комет, тобто поділу комет на класи за об’єктивними
спостережуваними ознаками.
Одне з головних задач кометної поляриметрії полягає у визначенні
фізичних властивостей кометного пилу, щоб дізнатися більше про його
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походження та утворення, а також про походження і формування самих комет.
В принципі, поляриметрія, і в першу чергу — лінійна, є дуже чутливим
інструментом [7.6] в даному класі задач. А одним зі способів дослідження є
порівняння залежності фазового кута поляризації для різних комет. Однак
задача розсіювання світла на довільних пилових частинках ще не вирішена.
Отже, поки не визначена і заснована на фізичних принципах інтерпретація
поляриметричних даних комет. Тому, зокрема, робляться спроби знайти різні
таксономічні

класи

комет,

ґрунтуючись

на

їх

спостережуваних

характеристиках лінійної поляризації та її фазової залежності. Якщо такі
класи існують, можливо, вдасться визначити ансамблеві властивості комет у
тому чи іншому поляриметричному класі і таким чином дізнатися про вплив
цих властивостей на поляризацію. Крім того, після ряду робіт [7.7, 7.8, 7.9]
з’явилися підстави для класифікації комет за властивостями кометного пилу:
по величинам лінійної поляризації на фазових кутах α ≈ 80-100°.
Все це ж послужило причиною і для створення колегами бази даних
кометної поляриметрії [7.10], яка періодично оновлюється. А її поповнення
стало однією з наших цілей.
7.3.1. ПЗЗ та апертурна поляриметрія комети 2P/Encke. В роботі
[7.11] було виявлений поділ комет на два класи, з високою і низькою
поляризацією, при великих фазових кутах. При цьому в роботі [7.12] на
прикладі газової комети було вперше показано, що деякі вузькосмугові
фільтри, призначені для виділення кометного континууму, пропускають
випромінювання газових молекул, що викликає деполяризацію і може бути
причиною вище зазначеного факту.
Для перевірки цього комета 2P/Encke, з великими пиловими зернами,
під час своєї появи восени 2003 року була одночасно досліджена в двох
обсерваторіях: Болгарській національній астрономічній обсерваторії “Рожен”
(Інститут астрономії, Болгарська академія наук) і Кримській астрофізичній
обсерваторії (КрАО).
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У Болгарії була отримана лінійна поляриметрія зображень, а в КрАО
були виконані апертурні вимірювання лінійної поляризації.
В обсерваторії Рожен був використаний 2-метровий телескоп з
двоканальним фокальним редуктором (2CFR) [7.13, 7.14]. При світлосилі 1/8
він забезпечує розмір пікселя в небі 0.88 arcsec. Поляриметр зображення
2CFR має корисне поле 9999 arcsec. У ньому використовується розділена
призма Волластона, розташована на зображенні дзеркала телескопа (у
вихідній зіниці) в редукційній оптиці фокального редуктора. Одна половина
призми Волластона створює поляризаційні зображення при кутах положення
0° і 90°, а інша половина – при +45° і –45° (див. [7.15, 7.14]). Таким чином,
чотири поляризаційні зображення одночасно створюються на ПЗЗ детекторі.
Для спостережень були використані два сусідніх фільтри. Фільтр 642 (саме
така центральна довжина хвилі в нанометрах) пропускає так званий
“кометний континуум”, а фільтр 662 центрується на одному з основних
викидів радикала NH2, який спостерігається на довжині хвилі у 662 нм. При
цьому поляриметричні і фотометричні дані в двох фільтрах дозволяють
однозначно відокремити газ від пилу в кометі 2P/Encke.
Апертурна лінійна поляриметрія була виконана класичним способом за
допомогою широкосмугових фільтрів на вище описаних інструментах –
двоканальному п’ятикольоровому фотополяриметрі АДТ-11 (див. п. 2.1)
проводили дослідження співавтори, а на одноканальному поляриметрі з
аналізатором, що швидко обертається (див. п. 2.3.3) на ДТШ, у режимі
лінійної поляриметрії, спостереження проводив автор дисертації.
Широкосмугові поляриметричні апертурні вимірювання, виконані в
КрАО, показали низьку поляризацію комети 2P/Encke. В той час як
вузькосмугова CCD-поляриметрія, після корекції переданих фільтрами ліній
молекулярної емісії, дала ступінь поляризації ≈ 40%. Подібні високі значення,
але з набагато більшими похибками, були знайдені

і в роботі [7.16].
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Крім

деполяризації,

що

виникає

завдяки

пропусканню

випромінювання газових молекул фільтром призначеним для виділення
кометного континууму, справжньою причиною появи малих значень
поляризації в такому випадку може бути не достатня просторова
розрізненість телескопа і приладу, що призводить до перенакладання
випромінювання газової та пилової оболонок.
Поляриметрія зображень дала вірну оцінку великой поляризації для
комети з великими пиловими зернами. У той же час мала поляризація,
отримана на двох приладах з апертурною поляриметрією в широких
спектральних смугах, могла бути наслідком не достатнього просторової і/або
спектральної розрізненості.
З представленого у спільній роботі [A9*] обговорення було зроблено
висновок, що “існування класу комет з поляризацією менше 20% при фазових
кутах близько 90° [7.8] є досить сумнівним. Ступінь поляризації в так званих
багатих газом кометах з великими пиловими зернами – про що свідчить
відсутність перегрітих зерен і відсутність силікатної ознаки в термічному
інфрачервоному діапазоні – схожий або навіть вищий, ніж у так званих
пилоподібних комет, що показують перегрів і силікатну особливість і, отже,
мають пилові зерна меншого (субмікронного) розміру.
Класифікація комет відповідно до їх поляризації вимагає більш
ретельного розгляду обраної апертури і впливу молекулярної емісії, що
пропускається

фільтром,

використаним

для

виділення

спектрального

діапазону”.
Надалі ця робота отримала цікаве продовження в роботах колег: ними
[7.17] показано існування двох класів комет з різним типом пилу, знайдений
зв’язок між величиною силікатної особливості і великою піввісью орбіти
довго-періодичних комет, або з відстанню в перигелії для короткоперіодичних. А це однозначно пов’язане з ущільненням агрегатних частинок
поверхні, яке залежить від часу, яке небесне тіло проводить поблизу Сонця.
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7.3.2. Поляриметричні дослідження комети С/2002 Т7 (LINEAR).
Комета С/2002 Т7 (LINEAR) була виявлена 14 жовтня 2002 року як об’єкт
17.5 зоряної величини на геліоцентричній відстані 6.9 а. о. під час патрульних
спостережень астероїдів, що наближаються до Землі (програма Lincoln Near
Earth). Параметри орбіти, такі як 1/а = 0.000051 (а. о.)–1, ексцентриситет е =
1.0005 і нахил i = 160.6° [7.18] дозволяють віднести її до класу динамічно
нових комет, які вперше прийшли у внутрішні частини Сонячної системи.
Комети цієї групи, як правило, показують високу фотометричну активність. І
крива блиску комети, побудована Філоненко (приватне повідомлення) за
даними International Comet Quarterly показує значні і дуже швидкі коливання
блиску як до, так і після перигелію.
Кооперативна компанія по дослідженню динамічно нової комети була
організована В. К. Розенбуш і М. М. Кисельовим, та проводились одночасно з
дослідженнями комети 2P / Encke. Наші спостереження комети належать до її
доперигелійного періоду, на геліоцентричній відстані 2.7 – 1.3 а. о. Для
спостережень комети С/2002 Т7 (LINEAR) були використані три телескопа.
Автор дисертації проводив спостереження на 2.6-м ДТШ. Оскільки
вимірювання проводилися в тому ж сеті, що і вимірювання комети 2P / Encke
(див. п 7.3.1), поляриметр з аналізатором, що швидко обертається
використовувався в режимі вимірювання лінійної поляризації. Виміри
лінійної поляризації розсіяного кометою випромінювання були виконані
протягом чотирьох ночей (21–24. 11. 2003) з фільтрами: широкосмуговим
WRC (λ 7228/1142 Å) і вузькосмуговим GС (λ 5260/56 Å). Фотометричне ядро
комети виставлялося візуально в центр круглої діафрагми з діаметром 15".
На 1.25-м телескопі АДТ-11 спостереження проводили організатори
компанії 21–25. 11. 2003 року, паралельно зі спостереженнями на ДТШ.
Комета спостерігалася з UBVRI фотополяриметром, що описаний у п. 2.1, в
режимі вимірювання лінійної поляризації. Цей пристрій не пристосований
для спостереження протяжних об’єктів, подібних кометам, через накладання
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зображень, одержуваних у звичайних і незвичайних променях. Для
виключення цього за кальцитовою платівкою був установлений додатковий
поляроїд,

орієнтований

таким

чином,

щоб

погасити

одну

з

двох

поляризованих компонент. Одне вимірювання комети складалося з восьми
інтеграцій при різних положеннях фазової пластинки, що відрізняються на
45°. Типовий час інтеграції був 10 с, а відповідна тривалість циклу більше
ніж 80 с. Повна серія вимірювань комети зазвичай складалася з кількох
циклів, в кожному з яких було 8–10 одиничних вимірювань. Вимірювання
фону неба проводилося до і після кожного циклу вимірювань комети. Всі
виміри виконані з діафрагмою 33". Спостереження комети проведені з
офсетним гідуванням по розташованим поблизу комети зорям.
Інші співавтори використовували 0.7-м телескоп АДТ-8 Інституту
астрономії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Вимірювання комети проведені на одноканальному поляриметрі лінійної
поляризації, подібному до описаного у п. 2.3.1. Погодні умови дозволили
провести спостереження комети тільки 13 грудня 2003 і 21 лютого 2004 р.
Через слабкий блиск комети вимірювання лінійної поляризації проведені в
широкосмуговому

фільтрі

WRC

(λ

7228/1142

Å).

Фотометричні

спостереження комети виконані з вузькосмуговими фільтрами IHW,
призначеними для виділення смуг континууму ВС (λ 4845/65 Å), RС (λ
6840/90 Å) і емісії С2 (λ 5140/90 Å). Послідовні вимірювання яскравості
комети і фону неба в кожному фільтрі виконувалися з круглою діафрагмою
діаметром 33". Як фотометричні стандарти спостерігалися зорі δ Tri і 53 Psc
[7.19].
Поляриметричні

спостереження

комети

Т7 (LINEAR)

на

всіх

телескопах супроводжувалися вимірами поляризаційних стандартів (зазвичай
1–3 стандарти в ніч) з нульовим [2.13, 7.4] і з високим ступенем поляризації
[7.2], необхідних для визначення інструментальної поляризації і нуль-пункту
позиційних

кутів площини

поляризації.

Параметри

інструментальної
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поляризації

усереднювалися

на

інтервалі

спостережень

комети

і

враховувалися при обробці даних. Типові похибки визначення середніх
параметрів інструментальної поляризації для всіх інструментів і фільтрів
становили 0.02 – 0.05%. Похибки у визначенні нуль-пункту позиційних кутів
площини поляризації кожного приладу не перевищували 0.5°.
Фотометричні результати, в тому числі і з використанням даних,
отриманих автором дисертації на ДТШ, були отримані співавторами по
роботі [A10 + *].
Ступінь поляризації випромінювання комети в смугах U, B і V
належить до випромінювання розсіяного на частинках пилу, та резонансного
випромінювання молекул СN, С2 і С3. Тому з даних, отриманих зі
широкосмуговими фільтрами UBVRI АДТ11, були використані для аналізу
тільки результати вимірювань ступеня поляризації випромінювання в
фільтрах R та I, як найменш забруднені молекулярними емісіями.
Докладний аналіз усіх отриманих результатів лінійної поляриметрії,
зроблений постановниками задачі та наведений у спільній роботі [A10+*]
дозволив зробити висновок, що ця комета потрапляє в групу пилових комет,
хоча її поляриметричні характеристики дещо відрізняються від середніх
показників для пилових комет, а виявлені в період 21–25.11.2003 значні
варіації ступеня поляризації випромінювання (до ≈ 0.5%), ймовірно, пов’язані
з активністю комети. Також визначені параметри фазової залежності ступеня
лінійної поляризації випромінювання і те, що середня спектральна
залежність негативної гілки поляризації в межах похибок вимірювань –
плоска.
7.3.3 Лінійна та кругова поляриметрія комети C/2009 P1 (Garradd).
Спостереження комети проводились на двох телескопах: ДТШ і ВТА,
на останньому проводили спостереження співавтори по роботі [A17*]. Автор
дисертації проводив поляриметричні вимірювання на ДТШ в режимі
визначення повних параметрів Стокса.
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Виміри на ДТШ з одноканальним фотополяриметром (п. 2.3.3)
проведені протягом семи ночей з 29 липня 2011 року по 22 квітня 2012 року.
Використовувалися широкосмуговий фільтр R (λ 0 = 6400/800 Å) і фільтр WR
(5500 – 7500 Å) та діафрагма 15". Параметри інструментальної поляризації
визначалися за спостереженнями неполяризованих стандартних зір з [2.13,
7.4]. Вони не перевищували 0.15 ± 0.05% у використовуваних фільтрах і були
виключені з параметрів поляризації комети. Корекція нульової точки кута
положення площини поляризації θ була отримана за допомогою спостережень
стандартних зір [7.2] з добре відомою великою міжзоряною поляризацією.
Нульова точка кута положення площини поляризації була стійкою в межах
0.2°. Остаточні середні значення ступеня лінійної поляризації і кута
положення площини поляризації комети обчислювалися за стандартною
методикою.
Результати вимірювань лінійної поляризації для комети Garradd
наведені в таблиці 7.1, в якій перелічені: дата спостережень, ступінь лінійної
поляризації Pr відносно площини розсіювання та його середня похибка σ P,
кут положення площини поляризації θ та його середня похибка σ θ; розмір
області “Area”, яка проєктується на комету; кут положення площини
розсіювання φ; фазовий кут α; геліоцентрична відстань r; геоцентрична
відстань комети Δ та спектральний фільтр. Значення Pr пов’язані з
величинами P через співвідношення Pr = P cos2(θ – (φ ± 90°)). Знак в круглих
дужках обирається з умови 0° ≤ φ ± 90° <180° [7.20].
Довго-щілинні

спектрополяриметричні

вимірювання

лінійної

поляризації в діапазоні 3800–8000 Å (дисперсія 2 A/px в смузі V), а також
кругова

поляриметрія

зображень

в

кометному

континуумному

вузькосмуговому RC фільтрі (λ0 = 6840/90 Å) були проведені співавторами по
роботі [A17*] на 6-м телескопі ВTA САО (РФ) за допомогою фокального
редуктора SCORPIO-2 з 2 лютого по 21 квітня 2012 року.
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Таблиця 7.1
Результати апертурних спостережень лінійної поляризації комети Garradd
Date, UT
2011/2012

Pr ± σP
%

07 29.048 –2.21±0.23

θ ± θσ
deg

Area
km

φ
deg

α
deg

r
AU

Δ
AU

37.6 ± 2.9 17232 211.6 13.70 2.482 1.584

Filter
WR

08 29.975 –0.27±0.10 110.8 ±10.7 15274 120.5 20.91 2.188 1.404 WR
09 26.786

2.37±0.08

0.7 ± 1.0 17929

89.3 30.87 1.954 1.648

R

09 28.825

2.65±0.25 176.4 ± 2.7 18179

87.6 31.14 1.938 1.671

R

10 26.729

2.51±0.28 153.4 ± 3.2 21432

64.1 30.28 1.741 1.970

R

03 24.924

1.67±0.13

58.6 ± 2.3 15296 147.1 28.02 1.988 1.406 WR

04 22.813

1.60±0.17

13.0 ± 3.1 15296 107.7 26.71 2.237 1.986 WR

Це були перші вимірювання кометної поляризації, що коли-небудь
здійснювалися з цим телескопом і цим інструментом. Їх методика описана в
роботі [A17*] і цитованих там роботах. Комета спостерігалася в діапазоні
фазових кутів 13.7° – 35.9°. Геліоцентричні і геоцентричні відстані
змінювалися у межах діапазонів 1.647 – 2.492 а. о. Та 1.386 – 1.966 а. о.
відповідно.
В спільній роботі [A17*], виходячи з усіх результатів лінійної
поляриметрії, комету Garradd класифіковано як пилову.
Там же наведені результати кругової поляриметрії комети Garradd
згідно з результатами, отриманими на ВТА (14.02 і 21.04.2012) в кометному
континуумному вузькосмуговому RC фільтрі 6840/40 А. Зареєстрована ліва
(негативна) кругова поляризація, що помітно змінюються по комі,
збільшуючись за абсолютною величиною до периферії коми, в діапазонах від
–0.03 до –0.08% і від –0.05 до –0.3% 14.02 і 21.04.2012, відповідно.
Згідно з результатами ДТШ, за спостереженнями, що отриманими
раніше вищеозначених дат, тобто 07.2011 – 04.2012, кругова поляризація цієї
комети була або позитивна у фільтрі WR 0.212±0.044%, (α =30.87°) та у
фільтрі R 0.706 ± 0.113%, (α =31.14°) 26 та 28.09.2011 відповідно, або
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статистично не значуща: у фільтрі R 26.10.2011 (α =30.28°) , та у фільтрі WR
22.04.2012, (α =26.71°).
Звісно ці результати не можуть поставити під сумнів результати, що
отримані на ВТА. Отримані результати вимірювання кругової поляризації
різні не тільки за часом, але і по інтервалу довжин хвиль, в яких проводилися
вимірювання. Вони вказують найімовірніше на те, що джерелами кругової
поляризації в цих різних випадках є різні фізичні причини.
7.3.4. Поляриметрія великих комет методом сканування через кому
Телескоп, що має довгий фокус, з приймачем випромінювання ФЕП,
строго кажучи, не придатний для дослідження великих (тобто такий, що
легко побачити неозброєним оком) комет. Ці об’єкти знаходяться близько і
відносно швидко рухаються в полі зору телескопа на фоні зоряного неба.
Тому, найчастіше, технічна організація стеження (гидування) такого об’єкта з
достатньою точністю неможлива. Крім того, при великій фокусній відстані
поле зору телескопа вирізає тільки частину коми, а діафрагма дозволяє
реєструвати малу частку від цієї частини. Оскільки зображення при малому
збільшенні виглядає як “розмита пляма”, а при великому збільшенні це
“місце з підвищеним середнім фоном без різких обрисів”, то єдина
можливість вимірювань – “метод сканування”. Маючи власну швидкість руху,
комета постійно зміщується відносно зір або положення телескопа, що
рухається з тією ж швидкістю. Тому не складно отримати “розріз” комети
уздовж її траєкторії, де максимум яскравості відповідає області, близької до
ядра. Отримавши декілька сканів, поєднуємо їх фотометричні максимуми,
ігноруючи моменти часу – отримаємо сумарний, або усереднений, скан:
відповідно фотометричний (або поляриметричний) розріз. Неточність
виставлення телескопа перед початком наступного скана призведе тільки до
збільшення ширини сканування. При такому режимі вимірювань яскравість
зображення,

що

яскравості фону.

потрапляє
Тому єдиною

в

діафрагму,

можливістю

мало відрізняється від
підвищення точності

є
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підсумовування сканів. Але ще одним обмеженням при такому методі є
величина темнового сигналу ФЕП: при малих значеннях корисного сигналу
перший починає домінувати, і корисний сигнал втрачається. Це призводить
до необхідності збільшення тривалості однієї експозиції. А останнє, в свою
чергу, зменшує кількість точок, що описують відповідний розріз і можливості
для його аналізу. Раніше нами з деяким успіхом вже була використана ця
методика для вимірювання комети D/1999 S4 (LINER) [2.20]. Але вона мала
істотно більшу яскравість. Оскільки іншої можливості не було, нами була
зроблена спроба застосування методу сканування для дослідження двох
великих, хоч і слабших, комет: C/2001 Q4 (NEAT) і 8P/Tuttle.
7. 3. 5. Кругова і лінійна поляризація комети C/2001 Q4 (NEAT).
Вимірювання кругової і лінійної поляризації комети C/2001 Q4 (NEAT)
були виконані методом сканування на 2.6-метровому телескопі ДТШ
протягом трьох ночей з 21 по 23 травня 2004 року, результати представлені в
спільній роботі [A34]. Ми використовували широкосмуговий R-фільтр і
діафрагму 10 кутових секунд (що відповідало області діаметром 4350 км у
комети). Фазовий кут, геліоцентрична і геоцентрична відстані комети
становили α ≈ 76°, r ≈ 0.97 а. о. і Δ ≈ 0.60 а. о. відповідно.
Комета мала прямий газовий хвіст, орієнтований під кутом положення
PA = 100.5°, пиловий струмінь, розташований приблизно ортогонально до
газового хвоста, і була дуже активною. Вимірювання загальної інтенсивності
і параметри, що визначають кругову і лінійну поляризацію розсіяного світла,
були зроблені вздовж сканів через кому. Діафрагма розташовувалася на
північній стороні коми таким чином, щоб кожен скан проходив через ядро.
Скани, проходячи через кому, визначалися власним рухом комети Q4 під
кутом положення PA = 189.4° і проходили уздовж струменя пилу. Час однієї
експозиції складав 4 с, і кожен скан був серією з 64 експозицій.
Спроєктоване на відстань до комети це відповідало приблизно 9000 км.
Щоб поліпшити співвідношення сигнал / шум, ми отримали від 15 до 20
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сканів протягом кожної спостережної ночі, які згодом були усереднені. Таким
чином були отримані середні розподіли (скани) повної інтенсивності I,
кругової поляризації Pc, ступеня лінійної поляризації Pl і позиційного кута
лінійної поляризації відносно площини розсіювання θr. Інтервал усереднення
відповідав області 2000 × 4350 км на кометі, уздовж сканів.
У спільній роботі [A34] отримані коефіцієнти кореляції між Pc і Pl
0.740, – 0.225 і 0.618 для 21, 22 і 23 травня відповідно, в той час як
коефіцієнти кореляції між Pc і θr для тих самих дат становлять 0.762, – 0.405,
і 0.705.
Але значущість цих коефіцієнтів невисока, оскільки вони отримані по
малій

кількості

точок,

тобто

після

усереднення

даних.

А,

якщо

використовувати не усереднені дані для кожного зі сканів, то всі коефіцієнти
кореляцій будуть порядку 0.2 – 0.4. У разі, коли ми поділяємо скани на
ділянки, де значення явно корелюють: “до ядра”, “ядро” і “після ядра” – ми
так само отримуємо великі коефіцієнти кореляції, але – по малій кількості
точок. Таким чином, застосування методів чисельного аналізу не дає
адекватної відповіді в даному випадку. Ми можемо тільки сказати, що
отримані дані можуть свідчити про існування зв’язку між параметрами
лінійної і кругової поляризацій, але чисельно підтвердити такий зв’язок – не
вистачає точності вимірювань.
7.3.6. Комета 8P/Tuttle: дослідження та результати. Поляриметричні
спостереження комети 8P/Tuttle були отримані 10 січня 2008 року на
поляриметрі 2.6-метрового телескопа ДТШ в R-фільтрі, з діафрагмою 15", що
відповідало області діаметром 11500 км у комети, коли фазовий кут комети
становив 67.7°. Був використаний той самий метод одночасних вимірювань
кругової і лінійної поляризації вздовж сканів, що і для комети Q4 (NEAT),
див. п 7.3.5. Результати увійшли в роботу [А35].
Середні

значення

вздовж

сканів

ступеня

лінійної

поляризації:

14.52 ± 0.89% і кругової поляризації: +0.03 ± 0.22%. Типове значення лінійної
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поляризації для пилових комет при відповідному фазовому куті становить
близько 20%. Отже, ступінь лінійної поляризації комети 8P/Tuttle значно
нижчий, ніж у типових пилових комет.
7. 4. Кругова поляриметрія комет. Перші виміри.
До початку серії робіт, що пошукувач зі співавторами проводили на
ДТШ, у 1987 року Дольфус і Сухайл [7.21] виміряли кругову поляризацію
комети P/Halley: вони привели результати вимірювання кругової поляризації
у вигляді співвідношення V/I с точністю не краще ± 0.6.
За участю здобувача з поляриметром кругової поляризації (п 2.3.1) були
отримано наступні результати.
Комета Хейла-Боппа, С/1995 О1 (Hale-Bopp) [2.19] спостерігалася на
2.6-м і 1.25-м телескопах Кримської астрофізичної обсерваторії 9 і 11 березня
1997 року. Була виміряна лінійна і кругова поляризація в комі. Для пилової
коми лінійна поляризація змінювалася від 7.8% до 12.4%. Значення кругової
поляризації завжди була негативним і не перевищувало 0.3% із середньою
похибкою ± 0.04%. Спостереження на 2.6- метровому телескопі та їх обробку
виконував автор дисертації, про що свідчить подяка від авторів наприкінці
статті [2.19] за проведення і обробку спостережень на ДТШ. Зауважимо, що
на приладі описаному у п 2.3.1, згідно з формулами (2.7) та далі, зробити
обробку та отримати результати без урахування результатів “по полярам”
взагалі не можливо: див. п. 2.3.4.
За методикою сканування через кому виміряно комету D/1999 S4
(LINER) [2.20]. Спостереження упродовж червня-липня 2000 року виконані
на ДТШ. Кругова поляризація над комою була виявлена на досить високому
рівні – до 0.8% як лівої, так і правої руки, а ліве циркулярно поляризоване
світло, тобто від’ємного знаку, систематично спостерігалося в сонячній
частині коми. Спостереження на 2.6-м телескопі та їх обробку виконував
автор дисертації, про що свідчить подяка від авторів наприкінці статті [2.20].
Вище зазначені спостереження проводилися на ДТШ з використанням
одної з перших модифікацій поляриметра зі швидким обертанням модулятора
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(п. 2.3.1) що був здатний вимірювати тільки кругову поляризацію (або тільки
лінійну, у іншому режимі, що практично не використовувалось).
Але у 2003 році було зовсім неочевидно наприклад те, що у всіх комет
може виникати кругова поляризація, а її реєстрація, що вказує на порушення
симетрії в середовищі, має дати поштовх до розвитку розуміння механізмів її
виникнення і до дослідження механізмів орієнтації частинок. Одне з
можливих пояснень цього спостережуваного факту – наявність в ядрах комет
органічних сполук. А останнє, в свою чергу, вкрай важливо для питання про
причини виникнення життя на Землі, оскільки теоретична можливість
привнесення практично всієї води на Землю в результаті раннього кометного
бомбардування (Маров М. Я., приватне повідомлення) була до того моменту
вже обчислена.
7. 4.1. Кругова поляриметрія комет з останньою модифікацією
поляриметра, п.2.3.3. В роботі [A34], був зроблений аналіз кругової
поляризації 4 комет, виміряних до середини 2007 року. Це комети 1Р/Halley
[7.21], С/1995 О1 Hale-Bopp [2.19], D/1999 S4 (LINEAR) [2.20], Q4 (NEAT).
На той час три з чотирьох результатів кругової поляриметрії були виміряні та
обчислені автором дисертації за результатами його спостережень на ДТШ. В
результаті аналізу, що був зроблений співавторами, була отримана залежність
кругової поляризації комет від їх фазового кута. З використанням всіх
наявних на той момент результатів вимірювань, на діаграмі “фазовий
кут – кругова поляризація” ця залежність задовільно описувалася похилою
прямою лінією з від’ємним кутовим коефіцієнтом –0.00125. Це дозволяли
припустити результати, отримані на момент публікації [A34] (2007р), хоча
було зрозуміло, що цей результат мав вкрай попередній характер. І далі він
був фактично знівельований, наприклад, результатами ДТШ для комети
Garradd, дивись 7.3.3, отриманими у широких спектральних смугах, оскільки
результати, що отримані для вузьких спектральних інтервалів на ВТА
некоректно порівнювати з результатам для широких смуг. Тобто вже за
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результатами отриманими у 2012 році, дивись п. 7.3.3, можна було сказати,
що в окремих кометах може виникати мала кругова поляризація різних знаків
і значень. Подальше підтвердження саме цього результату отримано автором
дисертації – за результатами обробки всіх малих тіл, досліджених за його
участі на ДТШ. Оскільки дана публікація ще не вийшла з друку, ці докази не
можуть бути представлені в даній роботі.
А причиною появи малої кругової поляризації, на думку автора
дисертації, є всім давно відомі факти, наведені далі.
Традиційно, для пояснення виникнення кругової поляризації у комет
використовувались

три

ефекти

[2.20]:

багаторазове

розсіювання

в

анізотропному середовищі [7.22], розсіювання на орієнтованих несферичних
пилових частинках (механізми вирівнювання пов’язані з наявністю магнітних
полів, радіаційними моментами або опором газу) [7.23], та розсіювання на
оптично активних (хіральних) частинках [7.24]. Але, останній ефект
виключити з цього списку дозволяє те, що виявлене в метеоритах Мерчисон і
Муррей

перевищення

кількості

L-амінокіслот

не

може

забезпечити

спостережувану кругову поляризацію.
Кометна кома формується в результаті витікання пилу і газів з ядра.
Зазвичай швидкість цього процесу змінюються в залежності від інсоляції, але
так само – і від активності всередині ядра. Під впливом сонячного вітру, сил
інерції,

сонячного

і

міжпланетного

магнітних

полів

кометна

кома

розділяється на молекулярну, кому радикалів і атомарну, (або фізико-хімічну,
видиму і ультрафіолетову кому). Хвіст комети (пиловий і / або газовий)
світиться, в першу чергу, за рахунок іонізації речовини, тому утворюється з
наближенням до Сонця і забезпечує більше 99% спостережуваного світіння.
Кожне з перерахованих процесів або явищ не є стаціонарним. Але саме вони
роблять основний вплив у спостережні властивості цих об’єктів. Крім того,
строго розділити ці явища неможливо, а наземний спостерігач, зазвичай,
реєструє тільки світло від їх сумарного впливу.
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На Рисунку 7.1 наведена схема з класичної роботи [7.25], що показує
тільки частину вище перерахованих процесів і явищ. Якщо допустити, що
для якоїсь комети ця схема буде повністю вичерпною завжди, то тільки зміни
напрямку на Землю – внаслідок руху комети по орбіті – буде досить, щоб
часто забезпечувати появу на промені зору двох і більше областей, в яких
різні орієнтації порошинок породжують лінійну поляризацію з різними
позиційними кутами. А останнє фізичне явище неминуче стане причиною
появи кругової поляризації, див. [7.25], яка з точністю до порядку величини,
буде збігатися з тією, що спостерігалася на телескопі ДТШ в широкосмугових
фільтрах. Цим можна повністю пояснити як різні знаки поляризації, так і
відсутність закономірностей в її появі. Крім того, це повністю узгоджується з
тим спостережним фактом, що кругова поляризація малого значення
спостерігається тільки при не нульовій лінійній поляризації.

Рис. 7.1. Схематичне зображення джерел лінійної поляризації у
випромінюванні комет, взято з [7.25].

280

У більшості супутників великих планет атмосфери вже виявлені: вони
мають малу щільність і часто взагалі не стаціонарні, але цього цілком
достатньо для появи малих значень кругової поляризації. Отже — кругова
поляризація може виникати і у цієї групи об’єктів. І, можливо, що її наявність
може служити тестом для визначення існування такого газового середовища
над поверхнею небесного тіла в конкретний момент часу. Крім того на
багатьох супутниках великих планет зареєстрована активність гейзерного
типу, яка так само може підживлювати нестаціонарні газові оболонки.
Серед астероїдів існує цілий клас, що виявляє подібну кометам
активність: так звані комети головного пояса. Навіть при малій гравітації час
знаходження хмари газопилової суміші над поверхнею не дорівнює нулю і
сильно залежить від зовнішніх умов.
Так

само

підтвердженням

подібних

ефектів

можна

вважати

спостереження подібного явища на Місяці. Згідно з однією з робіт О.
Дольфюса:

“при

спостереженнях

місячного

кратера

Лангрен

були

зареєстровані світіння. Через 3 дні їх форма і яскравість значуще змінилися.
Ці світіння також реєструвалися в поляризованому світлі” [7.26]. “Дно
кратера Лангрена навколо області, на якій відбулося світіння – дуже
пересічена місцевість в масштабі від сантиметра до метра, покрита шаром,
що складається з зерен з високим альбедо, які мають великий середній
розмір”

[7.27].

Оскільки

місячна

поверхня

показує

власну

лінійну

поляризацію, то при спостереженні в циркулярно поляризованому світлі
об’єкта повністю, а не конкретної деталі, може бути зареєстрована мала
кругова поляризація, див. [7.25].
Таким чином, на нашу думку, епізодичні появи малих значень кругових
поляризацій на різних фазових кутах у різних малих тіл можуть
пояснюватися епізодичними накладеннями на промінь зору двох або більше
поляризуючих середовищ, в яких різні орієнтації порошинок породжують
лінійну поляризацію з різними позиційними кутами.
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7.5. Висновки по Розділу 7
Автор дисертації, використовуючи розроблений за його участю та
виготовлений ним поляриметр ДТШ, разом зі співавторами провів комплексні
спостереження

малих

тіл

Сонячної

системи.

Загалом

за

задачами

поляриметрії малих тіл Сонячної системи отримано 311 рядів спостережень
досліджуваних об’єктів, а для визначення 0-пунктів цих вимірювань
використані результати 599 рядів спостережень стандартних об’єктів. Це
дозволило отримати ряд нових результатів, які підтвердили високу
ефективність методу швидкої модуляції.
Поляриметричні

дослідження

галілеєвих

супутників

Юпітера

підтвердили наявність ефекту поляризаційної опозиції для високоальбедних
Іо, Європи і Ганімеда в діапазоні фазових кутів менше 2°, та його відсутність
для супутника з помірним альбедо Каллісто. Доповнили криві фазових
залежностей поляризації супутників Сатурна: Реї, Енцелада, Япета у яких в
межах точності вимірювань не виявлено ніякого ефекту поляризаційної
опозиції. Та доповнили фазові криві поляризації для високоальбедних
астероїдів 64 Angelina та 44 Nysa, підтвердивши наявність у них
поляризаційного

опозиційного

ефекту.

Те,

що

фотометричний

і

поляриметричний опозиційні ефекти спостерігаються одночасно і мають
порівняні кутові діапазони, доводить їх пов’язаність з механізмом зворотного
когерентного розсіювання.
На основі дослідження добре вивченої комети 2P/Encke зроблено
висновок, що існування класу комет з поляризацією менше 20% при фазових
кутах близько 90° є досить сумнівним, а класифікація комет відповідно до їх
поляризації вимагає більш ретельного розгляду обраної апертури і впливу
молекулярної емісії, що пропускається фільтром, використаним

для

виділення спектрального діапазону.
Комета С/2002 Т7 (LINEAR)

класифікована

як пилова, а варіації

ступеня поляризації випромінювання до ≈0.5%, ймовірно, пов’язані з її
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активністю, визначені параметри фазової залежності

ступеня

лінійної

поляризації випромінювання та вказано що середня спектральна залежність
негативної гілки поляризації в межах похибок вимірювань – плоска.
Комета C/2009 P1 (Garradd) – класифікована як пилова.
Для комети C/2001 Q4 (NEAT) встановлена можливість існування
зв’язку між параметрами лінійної і кругової поляризації.
Для комети 8P/Tuttle ступінь лінійної поляризації значно нижчий, ніж у
типових пилових комет.
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ВИСНОВКИ
1. Багаторічне вивчення класичного довгоперіодичного поляру QQ Vul
довело, що велика частина спалахової активності відбувається за межами
акреційних колон і описується моделлю дробового шуму. Визначено розміри
крапель в акреційному потоці (~6×108 см), часова затримка ~1.8 хв між
спалахами і середній час падіння згустку (25 с) у припущені, що швидка
змінність виникає у результаті акреції.
2. Для асинхронного довгоперіодичного поляру BY Cam визначено
великий ряд чисельних характеристик, у тому числі:
Залежності від довжин хвиль. Одна з них – спостережні підтвердження
присутності у світності системи декількох джерел випромінювання в порядку
зменшення температури: “білий карлик + червоний карлик”, “структури
акреції, що змінюються з орієнтацією” і “структури акреції, які не
змінюються з орієнтацією”.
Залежності від стану середнього блиску системи, такі як: в яскравому
стані спостерігається більше одного акреційного регіону з різними фізичними
умовами – з більш червоним пов’язується дробовий шум з τ ≈ 20 с, з більш
“гарячою” акреційною плямою – дробовий шум з τ ≈ 60 с.
Загальні залежності, такі як: неоднорідності структури акреційного
потоку мають ті ж самі часові характеристики, що й спалахова активність,
тобто остання має природу дробового шуму; оптимальна математична модель
для чотирьох головних змін блиску відповідає тригонометричному поліному
четвертого порядку.
Для BY Cam, так само як для QQ Vul, отримано доказ того, що
більшість спалахів відбуваються за межами акреційних колон, що не
узгоджується зі стандартною моделлю ТПС з великою напруженістю
магнітного поля головного компонента.
3. Висунута нами фізична модель для проміжного поляра V405 Aur, в
якій дві

акреційні

колони мають майже екваторіальне розташування,

287

повністю підтверджена спостереженнями – як нашими, так і інших авторів.
4. Підтверджена висунута співавторами модель для одиночного
магнітного білого карлика WD 1748 + 708.
5. Експериментально доведено високу ефективність методу швидкої
модуляції при поляриметричних вимірах навіть при нефотометричних
погодних умовах.
Поляриметричні дослідження високоальбедних супутників Юпітера
Іо, Європи і Ганімеда підтвердили одночасність фотометричного і
поляриметричного опозиційних ефектів та порівняність їх фазових кутових
діапазонів. Це доводить їх пов’язаність з механізмом зворотного когерентного
розсіювання.
Значно доповнені криві фазових залежностей поляризації для
високоальбедних супутників Юпітера і Сатурна та астероїдів 64 Angelina і
44 Nysa.
На основі дослідження добре вивченої комети 2P/Encke зроблено
висновок, що існування класу комет з поляризацією менше 20% при фазових
кутах близько 90° є досить сумнівним. Комети С/2002 Т7 (LINEAR), C/2009
P1 (Garradd) класифіковані як пилові, а у комети 8P/Tuttle ступінь лінійної
поляризації значно нижчий, ніж у типових пилових комет.
6. Результатами даної роботи доведено високу продуктивність методу
швидкої модуляції при поляриметрії в умовах “не ідеального” астроклімату.
Для поліпшення результатів спостережень, необхідно використовувати
симетричні і безлінзові оптичні схеми; визначати поляриметричну систему
телескопа та приладу і також – контролювати її зміни; використовувати
якомога більш тривалі та однорідні спостережні ряди повних параметрів
Стокса і результати вимірювань у різних спектральних інтервалах. При вимірі
протяжних об’єктів приділяти додаткову увагу кутовому і спектральному
дозволу приладу і телескопа. При обробці і аналізі використовувати класичні
та розроблені на їх основі сучасні методи статистичного аналізу.
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Можливі перспективи розвитку методу швидкої модуляції в
астрономічній поляриметрії на території України.
Кругова та лінійна поляриметрія є дуже потужним інструментом
дистанційного зондування. Їх результати необхідно враховувати при
дослідженні об’єктів різних типів. Максимальна ефективність досліджень
досягається при реєстрації повних параметрів Стокса з максимальним
часовим розрізненням, в різних спектральних діапазонах. А найбільш
ефективне рішення такої задачі при реальних умовах спостережень дає метод
швидкої модуляції. Його застосування зумовило успішність поляриметрії у
всіх, наведених в даній роботі, астрономічних задачах. В них результати
поляриметрії грали визначальну роль, як у виборі варіанту рішення, так і у
визначенні результату. У дослідженні об’єктів, що мають велику кількість
вільних (не обумовлених) фізичних параметрів, таких, як тісні подвійні
зоряні системи, поляриметричні дослідження служать для вибору між
якісними моделями: як це було в різних типах полярів у цій роботі. У фізично
більш обумовлених випадках, як, наприклад, у магнітних білих карликів,
результати таких вимірювань або підтверджують результати отриманих
розрахунків, або є безпосередніми даними для їх проведення. У випадках,
коли конкурують різні наукові теорії – як в об’єктах Сонячної системи –
результати поляриметрії допомагають визначити співвідношення між ними.
На нашу думку така властивість поляриметрії не є випадковою, а метод
швидкої модуляції має дві головні переваги.
1) Він дозволяє проводити продуктивні вимірювання у нестабільних
атмосферних умовах, за рахунок того, що частота модуляції може бути вище
частоти перешкод. Це стосується, в тому числі й атмосферних мерехтінь, не
кажучи вже про змінну хмарність.
2) Метод дозволяє використовувати один приймач для отримання всіх
параметрів Стокса в квазіодночасному режимі.
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При цьому в разі використання панорамного приймача є можливість
розкласти зображення в спектр, отримавши одночасну інформацію по
довжинах хвиль. І головною складністю в такому рішенні є вимога високої
швидкості зчитування. Але саме в цьому напрямку панорамні приймачі і
розвиваються останніми роками з явним успіхом.
В даний момент рішення подібного типу матиме не обмежено велике
коло завдань на телескопах діаметром 2.5 м і більше. Але з телескопом 1-м
класу коло завдань теж досить велике. Приладова задача вирішена і описана
[7.28], пілотний варіант приладу виготовлений. Аналіз його розрахункових
оптичних характеристик показав дуже гарні результати. Так само є приймач
випромінювання потрібного класу і телескопи 1-м класу.
Крім того, проста оптична система, двохдзеркальна або оптоволоконна,
що здатна забезпечити приведення на приймач довільної зорі поля,
забезпечить

практично

повну

незалежність

результатів

від

змінної

прозорості.
На думку дисертанта – це найбільш перспективний шлях розвитку
спостережної астрономії на території України, що має хороші, але не
унікальні астрокліматичні умови.
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ДОДАТОК А.
Списки рядів спостережень QQ Vul.
ΔT – довжина ряду в частках доби, ΔP – довжина ряду в частках періоду.
Ряди спостережень QQ Vul на
камері Шмідта. Абастумані
JD 24…
ΔT
ΔP
46619.34
0.15
0.97
46620.26
0.22
1.42
46621.31
0.19
1.23
46624.44
0.02
0.39
46626.33
0.23
1.51
46635.27
0.00
0.02
46638.27
0.08
1.37
46639.28
0.25
1.61
46640.28
0.09
0.58
46649.41
0.10
0.68
47090.33
0.03
0.18
47095.30
0.06
0.39
47355.27
0.18
1.15
47356.26
0.22
1.46
47358.35
0.15
0.97
47359.27
0.23
1.52
47360.26
0.24
1.56
47380.30
0.09
0.59
47384.39
0.15
0.96
47415.29
0.27
1.72
47418.31
0.16
1.06
47420.27
0.19
1.26
47421.27
0.06
0.40

Ряди спостережень QQ Vul на
JD 24…
49575.29
50726.35
50727.20
50958.46
50959.39
51043.32

ДТШ

ΔT
0.11
0.05
0.13
0.07
0.14
0.21

ΔP
0.74
0.33
0.85
0.47
0.92
1.34

Ряди спостережень QQ Vul на
JD 24…
48121.29
48124.30
48833.49
48834.30
48835.33
48863.28
48865.25
49575.35
49576.28
49601.26
49630.22
49986.28
49987.40
49988.26
51043.28

АДТ-11
ΔT
0.18
0.11
0.04
0.10
0.09
0.17
0.20
0.07
0.06
0.16
0.15
0.14
0.02
0.03
0.18

ΔP
1.16
0.73
0.24
0.67
0.60
1.12
1.30
0.43
0.40
1.01
0.97
0.90
0.12
0.22
1.14
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Сплескограми для QQ Vul.

Сплескограма для JD 2449575.

Сплескограма для JD 2450726.

Сплескограма для JD 2450727.

Сплескограма для JD 2450958.
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Сплескограма для JD 2450959.

Сплескограма для JD 2451043.
Параметри спалахів QQ Vul, визначені за спостереженнями АДТ-11, Δ mag .
JDbar, 24…

48124.37964
48124.39097
48835.38895
48835.40825
48863.32174
48863.34160
48863.35555
48863.36189
48863.37154
48863.40368
48863.45056
48865.25780
48865.26524
48865.29938
48865.30461
48865.34425
48865.37215
48865.38280
48865.39160
48865.39737
48865.42831
49601.29739
49630.22491
49630.34455
49630.35333
51043.28970
51043.30229
51043.38551

U

-0.178
-0.122
-0.113
-0.236
-0.121
-0.198
-0.092
-0.212
-0.265
-0.147
-0.208
-0.174
-0.201
-0.253
-0.150
-0.124
0.006
-0.265
-0.203
-0.234
-0.203
-0.269
-0.168
-0.125
-0.159
-0.247
-0.176
-0.273

B

-0.183
-0.140
0.005
-0.196
-0.184
-0.189
-0.100
-0.188
-0.157
-0.151
-0.220
-0.160
-0.151
-0.204
-0.179
-0.123
-0.046
-0.292
-0.200
-0.150
-0.183
-0.246
-0.075
-0.073
-0.174
-0.268
-0.330
-0.264

V

-0.197
-0.084
-0.019
-0.220
-0.230
-0.258
-0.194
-0.377
-0.167
-0.242
-0.184
-0.359
-0.176
-0.173
-0.218
-0.212
-0.110
-0.346
-0.151
-0.157
-0.132
-0.252
-0.060
-0.089
-0.218
-0.370
-0.441
-0.267

R

-0.150
-0.084
0.006
-0.139
-0.168
-0.143
-0.165
-0.131
-0.249
-0.208
-0.100
-0.127
-0.205
-0.130
-0.139
-0.168
-0.099
-0.393
-0.139
-0.160
-0.105
-0.167
-0.179
-0.083
-0.113
-0.137
-0.113
-0.081

I

-0.166
-0.083
0.014
-0.084
-0.084
-0.107
-0.226
-0.120
-0.263
-0.169
-0.103
-0.120
-0.164
-0.124
-0.078
-0.162
-0.089
-0.390
-0.097
-0.107
-0.215
-0.048
-0.225
-0.141
-0.072
-0.152
-0.085
-0.150

<U>

-0.427
-0.482
0.390
-0.109
-0.360
-0.015
0.334
0.312
-0.029
-0.589
-0.276
-0.439
-0.444
-0.140
-0.221
-0.082
0.482
0.092
-0.289
-0.453
-0.337
-0.312
0.351
0.892
0.855
0.197
0.203
0.371

<B>

0.661
0.605
1.428
0.994
0.705
1.065
1.390
1.390
1.126
0.636
0.774
0.764
0.773
0.923
0.835
1.018
1.515
1.184
0.862
0.722
0.847
0.684
0.112
0.609
0.585
1.357
1.346
1.437

<V>

1.108
0.957
1.804
1.341
1.056
1.477
1.811
1.811
1.555
1.040
1.117
1.177
1.161
1.203
1.125
1.411
1.902
1.559
1.242
1.105
1.230
1.060
1.794
1.305
1.289
1.707
1.714
1.799

<R>

1.132
1.071
1.855
1.454
1.212
1.653
1.980
1.973
1.702
1.195
1.303
1.215
1.229
1.274
1.224
1.501
1.956
1.640
1.354
1.233
1.315
1.194
1.486
1.827
1.811
1.774
1.754
1.788

<I>

1.236
1.133
1.708
1.428
1.199
1.570
1.864
1.862
1.652
1.188
1.321
1.089
1.123
1.111
1.086
1.316
1.679
1.470
1.271
1.186
1.235
1.162
1.042
1.466
1.455
1.606
1.534
1.630
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Таблиці періодичностей QQ Vul, визначених за сплескограмами.
T – середній момент часу активності квазіперіодіки,
P (wwz) – період, визначений за тест-функцією WWZ, тест-функція WWZ,
P (wwt) – період, визначений за тест-функцією WWT, тест-функція WWT,
P (S) – період, визначений за тест-функцією S, тест-функція S,
m – згладжений блиск системи в момент часу T, (Δ mag)
сp – кругова поляризація, <m> – усереднений за ніч блиск системи.
T
49575,2969
49575,3173
49575,3900
50726,3549
50726,3649
50726,3704
50726,3916
50726,3916
50727,2116
50727,3229
50727,3312
50958,4595
50958,4878
50958,4977
50958,5055
50958,5267
50959,4112
50959,4437
50959,4437
51043,3320
51043,3575
51043,3953
51043,4420
51043,4544
51043,4625
51043,5175
51043,5271

P(wwz)
0,00559
0,00798
0,00595
0,00674
0,00320
0,00433
0,00266
0,00266
0,00474
0,00607
0,01084
0,00716
0,00791
0,00243
0,00399
0,00200
0,00624
0,00510
0,00510
0,00442
0,00299
0,00343
0,00495
0,00316
0,00380
0,00344
0,00317

wwz
41,6
61,4
141,5
179,3
107,6
99,3
85,6
85,6
207,1
282,7
56,3
81,6
48,5
58,4
170,8
35,5
56,7
63,4
63,4
65,3
78,4
70,8
78,4
42,8
64,0
38,6
99,2

P(wwt)
0,00509
0,00747
0,00482
0,00634
0,00287
0,00389
0,00253
0,00253
0,00454
0,00567
0,01031
0,00605
0,00674
0,00234
0,00347
0,00185
0,00570
0,00437
0,00437
0,00416
0,00287
0,00317
0,00399
0,00302
0,00353
0,00324
0,00297

wwt
0,435
0,456
0,699
0,700
0,755
0,678
0,787
0,787
0,802
0,870
0,385
0,601
0,438
0,756
0,799
0,621
0,476
0,545
0,545
0,569
0,698
0,732
0,616
0,581
0,609
0,571
0,737

P(S)
0,00584
0,00832
0,00465
0,00618
0,00287
0,00385
0,00249
0,00410
0,00453
0,00745
0,01183
0,00885
0,00809
0,00240
0,00370
0,00174
0,00642
0,00383
0,00113
0,00424
0,00299
0,00273
0,00406
0,00335
0,00365
0,00253
0,00303

S
0,099
0,104
0,146
0,134
0,229
0,226
0,167
0,165
0,126
0,227
0,111
0,129
0,103
0,163
0,199
0,141
0,123
0,165
0,166
0,117
0,104
0,131
0,121
0,087
0,111
0,093
0,138

m
1,52
1,68
1,21
1,23
1,19
1,21
1,71
1,71
1,49
1,65
2,01
1,53
1,84
2,03
2,05
1,58
1,79
1,93
1,93
2,61
2,08
2,00
1,87
1,92
2,02
1,85
1,72

сp. %
-4,48
-5,42
0,37
-3,99
-4,45
-4,95
-7,95
-7,95
-7,19
-5,85
-5,77
-3,78
-5,58
-6,16
-6,12
-2,34
-4,87
-5,81
-5,81
-4,60
-5,28
-2,50
-3,23
-3,91
-3,92
-5,10
-5,04
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Параметри спалахів QQ Vul, визначені за спостереженнями ДТШ,
Δ mag від зорі порівняння.
JDbar
50959.42600
50959.43764
50959.47363
50959.48788
50959.51383
50958.45830
50958.48791
50958.51542
50726.34975
50726.35694
50726.38430
50726.39341
50727.20330
50727.21105
50727.21680
50727.22410
50727.32445
50727.33341
49575.29460
49575.31660
49575.39070
51043.36785
51043.37578
51043.38488
51043.39690
51043.46316
51043.48300
51043.52676

m
-0.262
-0.290
-0.215
-0.206
-0.204
-0.188
-0.200
-0.275
-0.171
-0.180
-0.186
-0.220
-0.153
-0.132
-0.178
-0.139
-0.234
-0.317
-0.220
-0.260
-0.334
-0.227
-0.235
-0.256
-0.346
-0.243
-0.372
-0.244

<m>
2.040
2.180
1.396
1.500
1.714
1.549
1.844
2.040
1.301
1.231
1.467
1.893
1.614
1.498
1.458
1.514
1.721
2.082
1.489
1.684
1.235
1.897
1.847
1.863
2.039
2.032
2.586
1.725

cp, %
-6.14
-6.15
-2.44
-1.44
-2.14
-3.88
-5.44
-5.09
-4.13
-4.03
-6.78
-8.24
-12.46
-7.46
-5.18
-3.93
-5.81
-5.82
-4.52
-5.44
0.35
-5.09
-4.51
-3.59
-2.44
-4.01
-2.81
-5.21

W
0.00154
0.00154
0.00136
0.00122
0.00117
0.00102
0.00046
0.00131
0.00089
0.00304
0.00127
0.00083
0.00120
0.00140
0.00103
0.00065
0.00512
0.00323
0.00047
0.00138
0.00900
0.00140
0.00061
0.00056
0.00448
0.00266
0.00108
0.00252
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Моменти мінімумів QQ Vul.
JDmin 24…
46619.40888
46620.34311
46621.41821
46639.34066
46640.33814
47095.32528
47355.31296
47355.38177
47356.32055
47356.46804
47359.31886
47359.40180
47359.47863
47360.32229
47360.40638
47360.48139
47415.40674
47418.42734
47420.28661
47420.43977
48121.36468
48834.31272
48835.38863
48863.35933
48865.36658
49575.31312
49601.34615
49630.24271
50727.32960
50958.50225
50959.43647
51043.33671
51043.48945
51043.33639

σmin
0.00069
0.00129
0.00589
0.00253
0.00216
0.00142
0.00611
0.00146
0.00517
0.00089
0.00131
0.00173
0.00167
0.00272
0.00524
0.00101
0.00440
0.00167
0.00247
0.00030
0.00260
0.00178
0.00110
0.00135
0.00119
0.00190
0.00226
0.00169
0.00031
0.00205
0.00051
0.00048
0.00053
0.00044

Телескоп
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
КШ-500
АДТ-11
АДТ-11
АДТ-11
АДТ-11
АДТ-11
ДТШ
АДТ-11
АДТ-11
ДТШ
ДТШ
ДТШ
ДТШ
ДТШ
АДТ-11
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ДОДАТОК Б.
Списки рядів спостережень BY Cam.
ΔT – довжина ряду в добі. ΔP – довжина ряду в частках періоду.
Ряди спостережень
BY Cam на ДТШ
JD 24…
49006.27
49007.23
49069.23
49280.47
49281.48
49392.21
49393.20
49394.19
49631.41
49632.52
49751.20

ΔT
0.01
0.07
0.14
0.14
0.08
0.19
0.16
0.16
0.17
0.04
0.13

ΔP
0.09
0.52
1.01
1.02
0.59
1.36
1.17
1.15
1.22
0.30
0.97

Ряди спостережень
BY Cam на АДТ-11
JD 24…
48189.43
48573.30
48576.44
48635.46
48653.36
48930.49
49007.22
49034.19
49069.22
49280.48
49281.45
49329.40
49331.28
49332.35
49341.31
49345.35
49362.28
49367.17
49392.19
49393.19
49629.46
49631.44
49632.59
49640.47
49663.27

ΔT
0.19
0.13
0.17
0.16
0.10
0.14
0.08
0.21
0.14
0.10
0.13
0.09
0.15
0.15
0.13
0.16
0.22
0.18
0.18
0.15
0.15
0.19
0.06
0.13
0.14

ΔP
1.38
0.93
1.26
1.14
0.74
1.04
0.60
1.51
1.04
0.74
0.96
0.68
1.08
1.09
0.97
1.17
1.57
1.32
1.31
1.11
1.11
1.35
0.42
0.97
1.03
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Сплескограма для Сплескограми для BY Cam.
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ДОДАТОК Б, продовження.
Таблиці періодичностей для BY Cam, визначених за сплескограмами.
T – середній момент часу активності квазіперіодіки,
P (wwz) – період, визначений за тест-функціїєюWWZ, тест-функція WWZ,
P (wwt) – період, визначений за тест-функцією WWT, тест-функція WWT,
P (S) – період, визначений за тест-функцєю S, тест-функція S,
m – згладжений блиск системи в момент часу T, Δ mag,
сp – кругова поляризація, <m> – усереднений за ніч блиск системи.
Періодичності для BY Cam
T
49007.2317
49007.2370
49007.2587
49007.2643
49007.2702
49007.2833
49069.2750
49069.3093
49069.3150
49069.3208
49069.3437
49280.4778
49280.5069
49280.5473
49280.5704
49280.5878
49280.6082
49281.4849
49281.4912
49281.4960
49281.5080
49281.5080
49281.5218
49281.5263
49281.5430
49281.5564
49392.2740
49392.2940
49392.3402
49392.3440
49393.2038
49393.2138
49393.2371
49393.2633
49393.2668
49393.2830
49393.2900
49393.3200
49393.3240
49393.3270
49393.3487
49394.2110

P(wwz)
0.00292
0.00709
0.00110
0.00396
0.00333
0.00539
0.00302
0.00450
0.00258
0.00288
0.00433
0.00184
0.00225
0.00437
0.00135
0.00159
0.00221
0.00313
0.00277
0.00419
0.00410
0.00410
0.00258
0.00454
0.00274
0.00225
0.00526
0.00426
0.00489
0.00134
0.00308
0.00373
0.00357
0.00683
0.00734
0.00289
0.00517
0.00435
0.00687
0.00787
0.00599
0.00913

wwz
98.5
53.6
17.8
48.6
76.6
85.9
49.1
33.1
31.3
37.1
31.3
35.0
27.5
40.8
29.9
54.0
45.4
99.0
145.7
105.1
89.6
89.6
52.2
189.1
63.3
63.3
74.0
124.4
145.4
99.5
86.5
73.7
106.5
114.9
204.8
124.5
201.4
73.3
120.6
93.7
116.1
39.3

P(wwt)
0.00285
0.00679
0.00106
0.00376
0.00316
0.00505
0.00289
0.00409
0.00251
0.00261
0.00418
0.00167
0.00212
0.00390
0.00127
0.00153
0.00197
0.00286
0.00263
0.00384
0.00331
0.00331
0.00233
0.00448
0.00264
0.00215
0.00482
0.00383
0.00453
0.00128
0.00295
0.00360
0.00340
0.00535
0.00688
0.00274
0.00504
0.00396
0.00645
0.00733
0.00579
0.00864

wwt
0.898
0.635
0.841
0.747
0.847
0.788
0.798
0.635
0.782
0.760
0.652
0.646
0.551
0.466
0.682
0.761
0.773
0.745
0.830
0.784
0.682
0.682
0.653
0.811
0.676
0.725
0.560
0.740
0.740
0.880
0.720
0.720
0.730
0.760
0.730
0.800
0.790
0.670
0.640
0.520
0.685
0.292

P(S)
0.00308
0.00677
0.00113
0.00376
0.00319
0.00460
0.00283
0.00400
0.00248
0.00235
0.00441
0.00167
0.00228
0.00414
0.00138
0.00157
0.00292
0.00263
0.00251
0.00394
0.00310
0.00722
0.00252
0.00454
0.00275
0.00229
0.00488
0.00470
0.00489
0.00133
0.00307
0.00339
0.00350
0.00479
0.00776
0.00267
0.00522
0.00332
0.00692
0.00753
0.00572
0.00871

S
0.164
0.194
0.078
0.140
0.145
0.144
0.247
0.158
0.161
0.453
0.040
0.139
0.097
0.108
0.119
0.164
0.181
0.211
0.211
0.153
0.147
0.177
0.105
0.147
0.111
0.104
0.139
0.155
0.146
0.137
0.129
0.117
0.149
0.175
0.163
0.194
0.215
0.131
0.191
0.137
0.200
0.082

m
2.17
2.10
1.66
1.62
1.60
1.51
2.33
2.94
3.13
3.17
2.97
2.92
2.82
2.65
2.13
2.07
2.79
2.15
2.05
1.85
1.40
1.40
1.27
1.31
1.58
1.73
0.69
0.30
0.07
0.12
0.32
0.41
0.29
-0.01
-0.03
-0.06
-0.06
0.19
0.22
0.24
0.47
0.52

сp, %
-5.10
-6.85
-10.40
-9.86
-8.69
-4.81
-4.97
-2.76
-0.40
1.25
2.07
1.76
1.67
1.82
-4.45
-5.71
-0.33
7.03
6.95
6.32
3.64
3.64
-0.43
-1.04
0.75
6.43
7.56
7.44
4.45
4.59
1.61
0.84
1.66
1.28
1.21
-0.07
-0.63
-2.71
-3.20
-3.29
-1.73
0.29

<m>
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.76
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T
49394.2110
49394.2245
49394.2390
49394.2420
49394.2442
49394.2510
49394.2567
49394.2674
49394.2868
49394.2868
49394.3355
49394.3390
49394.3420
49631.4313
49631.4453
49631.4625
49631.4938
49631.4970
49631.5000
49631.5415
49631.5728
49632.5308
49632.5547
49632.5547
49751.2095
49751.2175
49751.2562
49751.2860
49751.2980

P(wwz)
0.00913
0.00226
0.00497
0.00640
0.00700
0.00326
0.00724
0.00244
0.00230
0.00230
0.00148
0.00487
0.00677
0.00460
0.00356
0.00245
0.00713
0.00881
0.00983
0.00699
0.00206
0.00081
0.00290
0.00290
0.00691
0.00304
0.00495
0.00378
0.00607

wwz
39.3
68.3
34.3
36.8
36.0
44.6
61.4
48.2
39.9
39.9
50.8
105.0
90.3
67.0
63.2
74.2
146.7
140.5
130.1
52.1
81.3
23.8
209.6
209.6
104.7
123.3
150.3
174.9
329.7

P(wwt)
0.00864
0.00214
0.00463
0.00581
0.00674
0.00291
0.00662
0.00220
0.00220
0.00220
0.00138
0.00453
0.00628
0.00424
0.00319
0.00235
0.00634
0.00845
0.00949
0.00644
0.00195
0.00078
0.00282
0.00282
0.00655
0.00303
0.00481
0.00366
0.00599

wwt
0.292
0.743
0.393
0.350
0.347
0.709
0.443
0.659
0.625
0.625
0.774
0.669
0.556
0.606
0.625
0.761
0.695
0.595
0.597
0.405
0.830
0.752
0.887
0.887
0.590
0.790
0.720
0.810
0.830

P(S)
0.00136
0.00213
0.00479
0.00572
0.00702
0.00543
0.00650
0.00217
0.00225
0.00627
0.00153
0.00468
0.00621
0.00489
0.00317
0.00231
0.00844
0.00848
0.01085
0.00664
0.00184
0.00087
0.00276
0.00524
0.00683
0.00334
0.00469
0.00380
0.00686

S
0.104
0.149
0.120
0.118
0.109
0.163
0.132
0.134
0.157
0.121
0.140
0.183
0.203
0.119
0.120
0.167
0.197
0.154
0.144
0.083
0.119
0.134
0.139
0.162
0.126
0.089
0.126
0.177
0.141

m
0.52
0.55
1.10
1.10
1.08
0.97
0.88
0.66
0.44
0.44
0.67
0.59
0.52
0.07
-0.30
-0.22
0.37
0.44
0.47
0.67
-0.07
-7.37
-7.84
-7.84
0.10
0.20
0.13
-0.18
-0.44

сp. %
0.29
2.62
6.43
6.65
6.70
6.65
6.84
8.33
9.56
9.56
9.74
10.06
9.67
-3.41
-0.43
-0.99
-9.19
-8.16
-6.89
-8.27
-2.62
2.62
3.24
3.24
-7.89
-7.85
-9.18
-9.77
-8.88

* Сірим кольором і окантовкою виділені структури, названі нами
“відлуннями”.

<m>
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
-

-0.50
-0.50
-0.50
-0.50
-0.50
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Параметри спалахів BY Cam, визначені за спостереженнями ДТШ.
m – зоряна величина спалаху, <m> – “фоновий” блиск об’єкта, (Δ mag)
ср – кругова поляризація, W – тривалість спалаху, дні.
JDbar
49751.20922
49751.21127
49751.21617
49751.21904
49751.23204
49751.23582
49751.24017
49751.25020
49751.25722
49751.26146
49751.26592
49751.27504
49751.28306
49751.28607
49751.28885
49751.29219
49751.29789
49751.30276
49751.31291
49751.32141
49392.21549
49392.25399
49392.25637
49392.27265
49392.27681
49392.29395
49392.30122
49392.31465
49392.34141
49392.34306
49392.34430
49392.34568
49392.35208
49392.35359
49392.35601

m
-0.211
-0.142
-0.227
-0.162
-0.189
-0.144
-0.142
-0.133
-0.228
-0.222
-0.095
-0.285
-0.171
-0.266
-0.158
-0.248
-0.147
-0.186
-0.158
-0.336
-0.225
-0.225
-0.247
-0.284
-0.301
-0.171
-0.292
-0.207
-0.333
-0.186
-0.150
-0.109
-0.322
-0.309
-0.197

<m> cp. %
W
0.091 -7.91 0.00148
0.122 -7.80 0.00058
0.187 -7.79 0.00138
0.208 -7.97 0.00100
0.189 -9.12 0.00067
0.162 -9.31 0.00052
0.138 -9.34 0.00042
0.137 -9.14 0.00062
0.128 -9.22 0.00056
0.092 -9.40 0.00129
0.005 -9.67 0.00077
-0.135 -10.17 0.00061
-0.159 -9.98 0.00048
-0.184 -9.77 0.00220
-0.222 -9.56 0.00123
-0.302 -9.32 0.00063
-0.443 -8.89 0.00425
-0.462 -8.47 0.00123
-0.273 -8.16 0.00152
-0.124 -8.64 0.00100
0.330 6.96 0.00085
0.832 3.21 0.00090
0.814 4.01 0.00091
0.703 7.48 0.00067
0.655 7.65 0.00138
0.305 7.44 0.00219
0.272 7.25 0.00123
0.324 5.75 0.00095
0.083 4.48 0.00062
0.106 4.55 0.00090
0.130 4.60 0.00095
0.162 4.67 0.00090
0.375 5.03 0.00095
0.421 5.16 0.00085
0.483 5.37 0.00099
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JDbar
49392.36342
49392.37183
49392.37596
49392.38577
49393.20227
49393.21813
49393.22333
49393.23279
49393.23723
49393.24097
49393.25472
49393.26617
49393.27298
49393.28365
49393.28615
49393.29027
49393.32352
49393.33858
49393.34777
49393.35236
49393.36050
49394.20915
49394.21583
49394.22381
49394.22991
49394.25090
49394.26314
49394.28460
49394.28746
49394.30900
49394.31699
49394.32495
49394.32608
49394.33670
49394.34161
49394.34370
49006.27743
49007.23289
49007.24002
49007.26256

m
-0.225
-0.206
-0.169
-0.209
-0.285
-0.306
-0.188
-0.276
-0.143
-0.306
-0.273
-0.210
-0.353
-0.270
-0.428
-0.240
-0.497
-0.282
-0.170
-0.503
-0.312
-0.302
-0.354
-0.302
-0.163
-0.384
-0.359
-0.297
-0.120
-0.332
-0.261
-0.431
-0.451
-0.178
-0.356
-0.234
-0.220
-0.305
-0.316
-0.122

<m> cp. %
0.613 5.67
0.701 5.05
0.725 4.48
0.707 3.02
0.340 1.82
0.518 0.85
0.580 1.02
0.437 1.50
0.281 1.66
0.166 1.67
0.023 1.32
-0.030 1.23
-0.067 0.98
-0.060 -0.13
-0.062 -0.34
-0.060 -0.65
0.217 -3.15
0.362 -2.64
0.458 -1.78
0.507 -1.58
0.568 -1.46
0.607 0.35
0.355 0.59
0.511 2.38
0.834 4.55
0.976 6.65
0.761 7.72
0.430 9.72
0.447 9.49
0.893 5.70
0.962 6.04
0.898 7.51
0.878 7.75
0.640 9.91
0.527 9.76
0.476 9.15
2.475 -8.43
2.164 -5.48
2.009 -7.83
1.629 -10.09

W
0.00118
0.00144
0.00144
0.00133
0.00113
0.00092
0.00053
0.00139
0.00244
0.00076
0.00044
0.00464
0.00105
0.00192
0.00259
0.00110
0.00102
0.00111
0.00096
0.00101
0.00072
0.00124
0.00074
0.00133
0.00039
0.00137
0.00078
0.00083
0.00109
0.00103
0.00142
0.00108
0.00079
0.00103
0.00055
0.00122
0.00258
0.00212
0.00095
0.00294
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JDbar
49007.26643
49007.27037
49007.28417
49007.29111
49007.29832
49007.30149
49069.23942
49069.26074
49069.27391
49069.30823
49069.31963
49069.32314
49631.40776
49631.41133
49631.41583
49631.42635
49631.42825
49631.44561
49631.45912
49631.46339
49631.49509
49631.53824
49631.54603
49631.55404
49631.55783
49631.56073
49631.56605
49631.57232
49632.52529
49632.52628
49632.52823
49632.53146
49632.54114
49632.55761
49632.56037
49632.56274
49280.47706
49280.48617
49280.48901
49280.51648

m
-0.225
-0.222
-0.185
-0.215
-0.179
-0.186
-0.414
-0.246
-0.371
-0.338
-0.332
-0.306
-0.318
-0.272
-0.204
-0.185
-0.329
-0.262
-0.215
-0.171
-0.404
-0.302
-0.235
-0.340
-0.131
-0.126
-0.364
-0.178
-0.148
-0.247
-0.266
-0.264
-0.356
-0.265
-0.198
-0.267
-0.335
-0.213
-0.197
-0.252

<m>
1.612
1.597
1.507
1.478
1.500
1.519
2.817
2.480
2.323
2.895
3.184
3.146
0.849
0.971
0.938
0.321
0.222
-0.305
-0.334
-0.201
0.402
0.603
0.698
0.623
0.533
0.444
0.241
-0.049
-7.393
-7.373
-7.354
-7.376
-7.664
-7.823
-7.822
-7.823
2.913
2.958
2.957
2.734

cp. %
-9.50
-8.67
-4.52
-1.96
0.86
2.01
4.93
-1.88
-4.83
-3.17
0.94
1.83
-8.28
-8.18
-7.30
-4.65
-4.17
-0.38
1.06
0.95
-8.82
-8.21
-7.75
-6.24
-5.42
-4.80
-3.69
-2.68
1.67
1.94
2.32
2.68
3.17
3.21
3.18
3.14
1.88
1.26
1.21
2.72

W
0.00093
0.00204
0.00165
0.00176
0.00141
0.00082
0.00070
0.00128
0.00258
0.00081
0.00234
0.00188
0.00099
0.00104
0.00090
0.00081
0.00080
0.00047
0.00095
0.00080
0.00171
0.00086
0.00085
0.00052
0.00076
0.00047
0.00077
0.00124
0.00043
0.00100
0.00067
0.00081
0.00086
0.00091
0.00091
0.00114
0.00086
0.00085
0.00106
0.00052
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JDbar
49280.53950
49280.54131
49280.54807
49280.55305
49280.55519
49280.56367
49280.56961
49280.57312
49281.48388
49281.49031
49281.49936
49281.50312
49281.52196
49281.52415
49281.53900
49281.54437
49281.54623
49281.55916
49281.56288

m
-0.258
-0.259
-0.272
-0.155
-0.272
-0.300
-0.288
-0.274
-0.323
-0.286
-0.206
-0.239
-0.243
-0.354
-0.210
-0.309
-0.323
-0.419
-0.190

<m>
2.666
2.665
2.643
2.597
2.558
2.327
2.144
2.082
2.146
2.078
1.693
1.548
1.270
1.285
1.533
1.594
1.609
1.774
1.869

cp. %
3.50
3.19
1.63
0.30
-0.32
-2.94
-4.30
-4.92
6.89
7.04
5.71
4.90
-0.46
-0.80
-0.29
1.18
1.83
7.75
9.19

W
0.00028
0.00048
0.00048
0.00076
0.00079
0.00048
0.00047
0.00047
0.00220
0.00153
0.00076
0.00063
0.00067
0.00071
0.00104
0.00062
0.00095
0.00066
0.00085
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UBVRI розподіл власного блиску спалахів для BY Cam,
за результатами АДТ11.
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Параметри фотометричної активності BY Cam за індивідуальні ночі
спостережень на АДТ-11.
ΔU. ΔB. ... – амплітуди у відповідному фільтрі. Δ mag; U. B. ... – середній за
ніч блиск у відповідних фільтрах. mag.
JD24…
48189
48573
48576
48635
48653
48930
49007
49034
49069
49280
49281
49329
49331
49332
49345
49362
49367
49392
49393
49629
49631
49640
49663

ΔU
0.58
0.28
1.67
0.62
0.26
0.53
0.16
0.53
0.42
0.42
0.58
0.33
1.10
0.39
0.25
0.77
0.43
0.41
0.36
0.55
1.24
0.57
0.31

ΔB
0.63
0.50
1.86
0.76
0.36
0.41
0.19
0.69
0.36
0.23
0.83
0.27
1.18
0.49
0.43
0.80
0.48
0.41
0.32
0.74
1.18
0.70
0.30

ΔV
0.82
0.72
1.90
0.99
0.82
0.60
0.63
1.13
0.78
0.51
1.41
0.68
1.18
0.82
0.75
1.12
0.75
0.63
0.52
0.90
1.37
0.90
0.86

ΔR
1.19
0.90
1.63
1.16
0.95
0.80
0.77
1.22
0.97
0.58
1.49
0.74
1.23
0.80
0.82
1.12
0.80
0.84
0.72
1.17
1.18
0.97
0.93

ΔI
1.43
1.09
1.72
1.23
0.89
0.88
0.74
1.25
1.03
0.54
1.11
0.67
1.21
0.71
0.85
1.00
0.81
0.90
0.70
1.23
1.87
0.98
0.94

U
14.40
14.78
14.82
14.36
14.04
14.33
13.77
14.57
14.59
14.73
14.08
14.14
14.06
14.30
13.96
14.52
14.29
14.46
14.14
14.26
14.63
14.52
14.48

B
15.35
15.73
15.84
15.33
15.07
15.32
14.80
15.55
15.59
15.59
15.00
15.02
14.98
15.19
14.85
15.41
15.18
15.33
15.07
15.09
15.31
15.36
15.25

V
15.21
15.62
15.75
15.14
14.87
15.30
14.64
15.58
15.62
15.39
14.71
14.73
14.61
14.84
14.61
15.18
14.80
15.12
14.86
14.81
15.03
15.00
14.92

R
14.71
15.09
15.21
14.55
14.15
14.80
14.00
15.06
15.10
14.54
13.78
13.83
13.71
13.92
13.69
14.21
13.86
14.34
13.96
13.88
14.06
14.07
14.00

I
14.33
14.70
14.78
14.20
13.75
14.39
13.63
14.67
14.73
13.87
13.25
13.36
13.23
13.41
13.19
13.59
13.39
13.87
13.47
13.43
13.72
13.62
13.62

Параметри спалахів BY Cam, визначені за спостереженнями АДТ-11.
JDbar – момент спалаху. U. B. V. R. I – блиск спалаху. <U>. <B>. <V>. <R>.
<I> – «фоновий” блиск.
JDbar. 24…
48189.52469
48189.53519
48576.45962
48576.46939
48576.47666
48576.50902
48576.51382
48576.53510
48576.55206
48576.56289
48576.57731
48576.58476
48653.37801
48653.39097

U
-0.168
-0.233
-0.129
-0.137
-0.182
-0.194
-0.331
-0.301
-0.312
-0.483
-0.752
-0.334
-0.357
-0.200

B
-0.252
-0.322
-0.145
-0.134
-0.414
-0.294
-0.459
-0.217
-0.237
-0.382
-0.579
-0.338
-0.309
-0.172

V
-0.447
-0.435
-0.334
-0.290
-0.552
-0.400
-0.544
-0.489
-0.215
-0.549
-0.705
-0.576
-0.296
-0.098

R
-0.280
-0.390
-0.298
-0.454
-0.465
-0.476
-0.424
-0.366
-0.340
-0.459
-0.713
-0.398
-0.223
-0.088

I
-0.367
-0.348
-0.371
-0.475
-0.543
-0.492
-0.481
-0.381
-0.317
-0.477
-0.598
-0.326
-0.157
-0.099

<U>
14.461
14.506
14.600
14.626
14.599
14.409
14.444
14.717
14.791
14.875
15.121
15.363
14.093
14.081

<B>
15.362
15.400
15.716
15.683
15.604
15.336
15.396
15.794
15.860
15.903
16.058
16.296
15.048
14.979

<V>
15.117
15.260
15.798
15.597
15.391
15.097
15.204
15.893
15.941
15.903
15.883
16.075
14.713
14.561

<R>
14.797
14.793
15.330
15.024
14.766
14.592
14.708
15.416
15.429
15.388
15.318
15.458
14.013
13.833

<I>
14.471
14.414
14.887
14.539
14.269
14.178
14.288
14.908
14.972
14.987
14.948
15.112
13.650
13.467
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JDbar. 24…
48653.42003
48653.42498
48635.46859
48635.57512
48930.57942
48930.58903
48930.60228
48930.62544
49007.22610
49007.22916
49007.23627
49007.26287
49007.26637
49007.27247
49007.28060
49007.29477
49007.29781
49061.23759
49061.23628
49061.24413
49069.27442
49281.45329
49281.45764
49281.47201
49281.48342
49281.49273
49281.51790
49281.52212
49281.54198
49281.56409
49329.41998
49329.42976
49329.45408
49329.45829
49329.48783
49329.48957
49329.49554
49331.28129
49331.28618
49331.29354
49331.30599
49331.31291
49331.36831
49331.39433
49331.41665
49332.35795
49332.36951
49332.39509
49332.45646
49332.46677
49341.33431
49341.34283
49341.43848

U
-0.233
-0.308
-0.082
-0.353
-0.156
-0.066
-0.197
-0.175
-0.186
-0.214
-0.133
-0.137
-0.208
-0.263
-0.179
-0.225
-0.098
-0.219
-0.219
-0.265
-0.183
-0.180
-0.241
-0.414
-0.388
-0.605
-0.167
-0.331
-0.160
-0.274
-0.192
-0.203
-0.172
-0.125
-0.193
-0.288
-0.281
-0.455
-0.300
-0.418
-0.181
-0.488
-0.361
-0.252
-0.343
-0.593
-0.363
-0.321
-0.291
-0.248
-0.203
-0.289
-0.415

B
-0.256
-0.319
-0.209
-0.337
-0.206
-0.094
-0.174
-0.239
-0.228
-0.273
-0.179
-0.135
-0.323
-0.363
-0.243
-0.148
-0.172
-0.301
-0.346
-0.305
-0.217
-0.166
-0.175
-0.370
-0.291
-0.558
-0.320
-0.332
-0.237
-0.275
-0.218
-0.150
-0.238
-0.153
-0.169
-0.286
-0.251
-0.474
-0.367
-0.476
-0.273
-0.504
-0.329
-0.266
-0.409
-0.498
-0.378
-0.276
-0.178
-0.293
-0.241
-0.314
-0.423

V
-0.212
-0.225
-0.391
-0.430
-0.405
-0.358
-0.283
-0.449
-0.243
-0.239
-0.190
-0.173
-0.320
-0.313
-0.262
-0.213
-0.293
-0.512
-0.359
-0.458
-0.428
-0.220
-0.276
-0.409
-0.234
-0.329
-0.312
-0.402
-0.535
-0.329
-0.314
-0.238
-0.296
-0.139
-0.267
-0.192
-0.257
-0.610
-0.491
-0.591
-0.393
-0.547
-0.355
-0.210
-0.415
-0.464
-0.371
-0.330
-0.078
-0.342
-0.268
-0.290
-0.395

R
-0.158
-0.166
-0.291
-0.379
-0.365
-0.202
-0.232
-0.385
-0.236
-0.160
-0.203
-0.131
-0.181
-0.189
-0.215
-0.163
-0.252
-0.471
-0.335
-0.446
-0.344
-0.021
-0.124
-0.276
-0.243
-0.258
-0.343
-0.226
-0.361
-0.221
-0.301
-0.143
-0.198
-0.182
-0.213
-0.270
-0.185
-0.407
-0.255
-0.440
-0.356
-0.306
-0.198
-0.172
-0.211
-0.373
-0.178
-0.150
-0.098
-0.178
-0.153
-0.181
-0.237

I
-0.177
-0.174
-0.254
-0.330
-0.356
-0.146
-0.344
-0.302
-0.273
-0.075
-0.260
-0.124
-0.106
-0.141
-0.200
-0.129
-0.226
-0.382
-0.226
-0.384
-0.266
-0.086
-0.094
-0.183
-0.186
-0.229
-0.310
-0.244
-0.255
-0.144
-0.282
-0.209
-0.232
-0.192
-0.166
-0.255
-0.124
-0.384
-0.248
-0.420
-0.242
-0.276
-0.181
-0.195
-0.203
-0.332
-0.165
-0.175
-0.051
-0.145
-0.123
-0.247
-0.127

<U>
14.047
14.032
14.153
14.312
14.054
14.074
14.236
14.572
13.693
13.686
13.698
13.838
13.842
13.836
13.814
13.748
13.717
14.489
14.491
14.534
14.554
14.178
14.112
13.990
14.019
14.081
14.069
14.044
13.966
14.080
14.066
14.090
14.130
14.130
14.275
14.274
14.258
14.541
14.465
14.416
14.361
14.344
13.855
13.803
13.559
14.267
14.443
14.237
14.296
14.267
14.285
14.328
14.106

<B>
14.997
15.040
15.086
15.235
15.134
15.141
15.304
15.533
14.887
14.882
14.869
14.747
14.735
14.721
14.726
14.776
14.778
15.381
15.378
15.418
15.438
15.085
14.979
14.779
14.808
14.895
14.997
14.990
14.980
15.099
15.122
15.103
14.894
14.867
14.999
14.996
14.976
15.501
15.416
15.379
15.370
15.365
14.694
14.610
14.451
15.033
15.195
15.203
15.111
15.075
15.335
15.400
15.056

<V>
14.696
14.800
14.830
14.985
15.121
15.120
15.366
15.477
14.961
14.935
14.858
14.463
14.435
14.406
14.410
14.495
14.515
15.202
15.200
15.213
15.252
14.724
14.564
14.286
14.339
14.458
14.652
14.674
14.854
15.069
15.028
14.927
14.453
14.401
14.541
14.545
14.554
14.911
14.843
14.815
14.935
15.066
14.261
14.183
14.074
14.528
14.662
14.999
14.623
14.584
15.233
15.303
14.769

<R>
13.896
14.001
14.167
14.285
14.492
14.496
14.840
15.005
14.432
14.397
14.286
13.824
13.784
13.725
13.686
13.747
13.779
14.291
14.277
14.374
14.711
13.876
13.702
13.363
13.429
13.578
13.645
13.659
13.904
14.123
14.149
14.023
13.539
13.482
13.607
13.626
13.691
13.868
13.830
13.834
14.012
14.170
13.369
13.276
13.178
13.609
13.721
14.107
13.696
13.657
14.492
14.533
13.946

<I>
13.479
13.572
13.808
13.934
14.050
14.042
14.376
14.607
14.022
13.992
13.901
13.498
13.448
13.367
13.301
13.343
13.371
13.727
13.715
13.806
14.356
13.412
13.229
12.871
12.915
13.056
13.163
13.172
13.328
13.540
13.640
13.516
13.118
13.067
13.165
13.187
13.263
13.305
13.284
13.301
13.475
13.634
12.942
12.824
12.732
13.121
13.221
13.613
13.218
13.181
13.969
14.009
13.441
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49345.35510
49345.38874
49345.44178
49345.47086
49362.29196
49362.31245
49362.41212
49362.46005
49367.18226
49367.19188
49367.22565
49367.22995
49367.24090
49367.24637
49367.26271
49367.34417
49392.25990
49392.29528
49392.33356
49392.34432
49392.35645
49393.22558
49393.23798
49393.24265
49393.25902
49393.26604
49393.28312
49393.29116
49393.31667
49393.33146
49629.49016
49629.50902
49632.62463
49663.29250
49663.32497
49663.40745

U
-0.395
-0.130
-0.213
-0.174
-0.402
-0.471
-0.291
-0.311
-0.259
-0.442
-0.379
-0.402
-0.313
-0.344
-0.320
-0.263
-0.112
-0.314
-0.340
-0.360
-0.269
-0.347
-0.220
-0.263
-0.364
-0.245
-0.394
-0.335
-0.516
-0.286
-0.207
-0.253
-0.355
-0.183
-0.268
-0.481

B
-0.341
-0.194
-0.187
-0.133
-0.344
-0.461
-0.295
-0.241
-0.207
-0.435
-0.395
-0.427
-0.178
-0.377
-0.320
-0.304
-0.055
-0.264
-0.341
-0.266
-0.249
-0.313
-0.257
-0.312
-0.371
-0.289
-0.358
-0.364
-0.495
-0.339
-0.152
-0.255
-0.406
-0.298
-0.327
-0.519

V
-0.303
-0.195
-0.168
-0.204
-0.285
-0.420
-0.295
-0.226
-0.166
-0.439
-0.387
-0.360
-0.085
-0.354
-0.167
-0.266
-0.262
-0.290
-0.392
-0.282
-0.254
-0.479
-0.348
-0.196
-0.283
-0.326
-0.272
-0.355
-0.436
-0.273
-0.119
-0.189
-0.402
-0.260
-0.193
-0.548

R
-0.218
-0.184
-0.237
-0.222
-0.181
-0.311
-0.283
-0.188
0.009
-0.440
-0.222
-0.285
-0.058
-0.229
-0.106
-0.235
-0.274
-0.164
-0.307
-0.156
-0.148
-0.165
-0.220
-0.113
-0.148
-0.267
-0.197
-0.329
-0.264
-0.246
-0.114
-0.184
-0.247
-0.212
-0.233
-0.417

I
-0.233
-0.185
-0.268
-0.136
-0.144
-0.274
-0.152
-0.126
0.052
-0.458
-0.173
-0.301
-0.087
-0.184
-0.064
-0.158
-0.273
-0.137
-0.225
-0.143
-0.124
-0.163
-0.222
-0.129
-0.142
-0.238
-0.186
-0.336
-0.203
-0.161
-0.161
-0.129
-0.225
-0.219
-0.301
-0.350

<U>
13.846
13.894
13.918
14.043
14.139
14.402
14.496
14.559
14.174
14.261
14.371
14.342
14.339
14.357
14.318
14.307
14.592
14.554
14.306
14.417
14.503
14.272
14.203
14.203
14.293
14.259
14.114
14.097
13.945
13.990
14.434
14.226
13.974
14.365
14.375
14.616

<B>
14.719
14.691
14.890
15.048
14.983
15.189
15.434
15.393
15.126
15.153
15.183
15.154
15.165
15.201
15.224
15.089
15.531
15.323
15.142
15.234
15.344
15.229
15.077
15.038
15.061
15.055
15.051
15.071
14.934
14.992
15.317
14.954
14.839
15.077
15.276
15.255

<V>
14.476
14.314
14.875
14.935
14.568
14.798
15.220
15.129
14.809
14.777
14.684
14.649
14.667
14.726
14.896
14.595
15.419
14.977
14.822
14.940
15.140
15.078
14.763
14.682
14.668
14.680
14.761
14.812
14.777
14.923
14.990
14.494
14.427
14.692
15.200
14.629

<R>
13.637
13.337
14.070
13.978
13.642
13.862
14.136
14.122
13.966
13.886
13.651
13.625
13.683
13.750
13.903
13.588
14.654
14.184
13.955
14.086
14.364
14.208
13.800
13.701
13.670
13.669
13.707
13.756
13.921
14.161
14.030
13.535
13.531
13.765
14.348
13.705

<I>
13.171
12.818
13.603
13.422
13.197
13.329
13.449
13.458
13.510
13.386
13.195
13.178
13.239
13.298
13.415
13.092
14.143
13.760
13.457
13.570
13.865
13.691
13.302
13.214
13.219
13.221
13.214
13.229
13.451
13.691
13.574
13.049
13.003
13.441
13.932
13.314
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