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Wstęp

Większość gwiazd o masach powyżej 1.5M� znajduje się w układach podwójnych lub wielokrotnych
(np., Duchêne & Kraus, 2013), dlatego ich szczegółowe badanie ma istotne znaczenie w rozwoju
współczesnej astrofizyki. Duży procent gwiazd średnio masywnych oraz masywnych, które gru-
pują się w układy gwiazdowe (więcej niż około 50-60%, Duchêne & Kraus, 2013) sugeruje, że wiele
obserwowanych zjawisk astrofizycznych może być tłumaczone właśnie podwójnością. Na przykład,
tylko ewolucja w układach podwójnych tłumaczy pewne obserwowane charakterystyki gwiazd LBV
(z ang. Luminous blue variable, np. Smith & Tombleson, 2015) oraz supernowych Ib i Ic (np. Pod-
siadlowski i in., 1992; Smith i in., 2011). Ważną podgrupę układów podwójnych stanowią układy
zaćmieniowe, w widmach których widać linie pochodzące od obu składników (układy typu SB2).
Dla takich układów, dzięki prostym relacjom wynikającym z pierwszych zasad, możliwe jest obser-
wacyjne wyznaczenie wartości mas i promieni składników z bardzo dużą dokładnością. Ponieważ
tempo ewolucji gwiazd zależy w głównej mierze właśnie od ich masy, prześledzenie ewolucji pro-
mieni umożliwia wyznaczanie wieku takich układów.

Duża różnorodność zjawisk fizycznych zachodzących pomiędzy składnikami w układach staje
się wyzwaniem podczas modelowania ewolucyjnego. Wymiana masy, utrata momentu pędu czy
mechanizmy akrecji materii to tylko kilka procesów, które należy uwzględnić podczas liczenia
ewolucji układów podwójnych. Jednym ze współczesnych kodów ewolucyjnych, który pozwala na
uwzględnienie wielu zjawisk fizycznych zachodzących w takich układach jest MESA (Paxton i in.,
2011, 2013, 2015, 2018, 2019). Na tym kodzie bazuje zdecydowana większość obliczeń ewolucyjnych
przeprowadzonych na potrzeby tej rozprawy.

Szczególnie interesujące są zaćmieniowe układy podwójne typu SB2 zawierające składniki pul-
sujące, np. gwiazdy typu β Cephei czy δ Scuti. Za zmienność tych gwiazd, która polega na okre-
sowych zmianach jasności i/lub prędkości radialnych, odpowiadają pulsacje gwiazdowe, będące
konsekwencją rozchodzących się w ich wnętrzach fal akustycznych lub wypornościowych. Badanie
własności tych fal pozwala na wnioskowanie na temat warunków fizycznych panujących wewnątrz
gwiazdy. Gałąź astrofizyki, która zajmuje się badaniem gwiazd pulsujących nazywa się asterose-
ismologią.

O ile same gwiazdy typu β Cephei czy δ Scuti są obiektami dosyć dobrze przebadanymi, to jak
dotąd nikt nie przeanalizował wpływu podwójności na własności pulsacyjne tych gwiazd. Wyjąt-
kiem mogą być niedawno odkryte skośne pulsatory znajdujące się w ciasnych układach podwójnych
(Handler i in., 2020; Fuller i in., 2020). W gwiazdach typu β Cephei czy δ Scuti pulsacje są sa-
mowzbudzane na skutek działającego klasycznego mechanizmu κ. W przypadku gwiazd β Cephei
mechanizm ten zachodzi na głębokości odpowiadającej T ≈ 200 000K, w obszarze lokalnego mak-
simum nieprzezroczystości wywołanego przez metale należące do grupy żelaza, tak zwany Z-bump.
W gwiazdach δ Scuti mechanizm nieprzezroczystości działa w obszarze drugiej jonizacji helu, tj.
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w temperaturze T ≈ 50 000K.
Przepływ masy w układzie podwójnym może zmieniać warunki fizyczne na różnych głęboko-

ściach w zewnętrznych obszarach gwiazdy i istotnie modyfikować modele równowagowe. W takim
przypadku własności pulsacyjne modeli będą inne od odpowiadających im modeli pochodzących
z ewolucji pojedynczej.

Poniższa rozprawa doktorska ma na celu przebadanie zaćmieniowych układów podwójnych za-
wierających gwiazdy typu widmowego B oraz A. Zdecydowaną większość spośród analizowanych
tu układów stanowią szerokie układy podwójne, których składniki ewoluują jak izolowane gwiazdy
pojedyncze. Te obiekty stanowią idealną próbkę do wyznaczenia ich wieku. W pracy wyznaczono
wiek układów podwójnych ze składnikami typu widmowego B. W dalszej części rozprawy, w celu
przebadania wpływu podwójności oraz oddziaływania pomiędzy składnikami na pulsacyjne wła-
ściwości gwiazd, wybrano trzy układy zawierające składniki pulsujące. Pierwszy z tych układów,
V381Carinae, zawiera gwiazdę typu β Cephei i jest układem rozdzielonym. Dwa kolejne układy za-
wierają po jednej gwieździe pulsującej typu δ Scuti. KIC 10661783 jest układem po etapie wymiany
masy pomiędzy składnikami, natomiast ABCassiopeiae jest układem półrozdzielonym, w którym
transfer masy wciąż trwa.

Prezentowana rozprawa ma następującą strukturę. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe
równania budowy wewnętrznej gwiazd i krótki opis ewolucji gwiazd pojedynczych oraz gwiazd
w układach podwójnych. Dodatkowo, w rozdziale tym zawarto opis kodów ewolucyjnych Warsaw
– New Jersey oraz MESA, za pomocą których wyliczono modele na potrzeby prezentowanej pracy.
Drugi rozdział zawiera opis liniowej teorii pulsacji gwiazdowych, zastosowane metody identyfika-
cji modów oraz opis gwiazd zmiennych typu β Cephei i δ Scuti. Wspomniane rozdziały stanowią
krótkie wprowadzenie teoretyczne do pracy. Rozdział trzeci oraz czwarty dotyczą wyników ana-
lizy układów podwójnych składających się z gwiazd typu widmowego B. Pierwszy z nich dotyczy
wyznaczania wieku dla 38 zaćmieniowych układów podwójnych zawierających gwiazdy typu wid-
mowego B i jest jedynym, w którym uwzględniono modele ewolucyjne wyliczone za pomocą kodu
ewolucyjnego Warsaw – New Jersey. Rozdział czwarty dotyczy analizy układu zaćmieniowego
V381Carinae, w którego skład wchodzi gwiazda pulsująca typu β Cephei. Rozdziały piąty i szósty
przedstawiają wyniki analizy układów podwójnych zawierających składniki główne typu widmo-
wego A. Są to odpowiednio KIC 10661783, dla którego wyniki analizy zawiera rozdział piąty, oraz
ABCas, który przedstawiony został w rozdziale szóstym. W układach tych składnikiem głównym
jest gwiazda pulsująca typu δ Scuti. Rozdziały czwarty, piaty i szósty przedstawiają kompleksową
analizę układów, która składa się z wymodelowania zaćmieniowych krzywych blasku, wyliczenia
ewolucji układu za pomocą kodu MESA oraz modelowania pulsacyjnego składnika głównego. Pracę
kończy podsumowanie.
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Abstract

Binary systems are one of the most important objects in the Universe. Most of the stars with masses
larger than 1.5 M� are members of multiple or binary systems (e.g., Duchêne & Kraus, 2013),
therefore understanding how stars evolve in such systems is crucial for the development of modern
astrophysics. Eclipsing binaries that show lines from both components in their spectra enable the
determination of their physical parameters, especially masses and radii, with outstanding accuracy.
This, in turn, allows for the determination of the current evolutionary stage of the components
and the system age.

The presented doctoral thesis aims to study binary systems that contain stars of spectral types
B and A. Most of the selected systems are wide and detached, therefore the evolution of their
components can be treated as isolated single stars. These objects are an ideal sample for age
determination. Two of the selected systems, on the other hand, are close binary systems that
have undergone mass transfer at some point. These are KIC 10661783 and ABCas. The first
system, i.e., KIC 10661783 is a post-mass transfer binary, while the latter, i.e., ABCas, is a semi-
detached system, in which the mass transfer is still taking place. Because of the wide variety
of binary interactions altering the evolution of both components the evolutionary modelling of
binary systems is not a straightforward task. Nevertheless, proper binary evolution modelling is
indispensable to understanding how close binaries evolve. Three of the selected systems contain
pulsating components. The first one, V381Car, contains a β Cephei star and is a wide, detached
system. The other two systems, i.e., KIC 10661783 and ABCas, contain δ Scuti pulsating primaries.
In the case of the last two systems, the effect of binary evolution on pulsational properties was
investigated.

The presented dissertation has the following structure. The first chapter is an introduction
to the theory of stellar structure and evolution. In addition, it contains a description of the
evolutionary codes used in this PhD dissertation, i.e., Warsaw – New Jersey and MESA. The second
chapter gives the basics of the linear nonadiabatic theory of stellar pulsations. Moreover, the
methods of the mode identification and the description of the β Cephei and δ Scuti pulsators were
provided.

Chapter 3 describes the method and the results of age determination for a sample of 38 detached
eclipsing binaries with B-type stars. All of these binaries are of SB2 type, hence the accurate
determination of masses and radii were available. By using the R − log t diagrams the age for
33 out of 38 binaries was determined. Only the solutions reproducing the observed masses, radii,
effective temperatures and luminosities of the components were accepted. In addition, the ranges
of metallicity and overshooting parameter for which the age determination was possible were
determined.

Chapter 4 presents the detached binary V381Car with β Cephei component, whereas chapters 5
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and 6 describe binaries with δ Scuti stars, the KIC 10661783 and the ABCas systems, respectively.
These chapters contain a complex and multifaceted analysis of the selected binaries. In each case,
the modelling of the eclipsing light curve, the search for pulsating frequencies, the evolutionary
modelling of the system and the pulsational analysis for the pulsating components were performed.
Chapter 4 describes the analysis of the SB1 type binary V381Car. In this chapter, the mode
identification for four frequencies found in the Strömgren photometry was made. Using the zonal
dipole mode and the relations between two prograde quadruple modes it was possible to build a
seismic model of the star. In particular, constraints on the mass of the pulsating component were
obtained. The age of this system was determined to be 11.25± 0.25 Myr.

In chapters 5 and 6, the most important results of binary evolution modelling were summarised.
In particular, the effect of binary evolution on the pulsational properties of the main components
was studied. Equilibrium models were computed using the MESA-binary code and then pulsations
were calculated for such models. In the case of the KIC 10661783 binary, the accretion of mass
on the δ Scuti star altered its hydrogen and helium abundance profiles, which show significant
differences compared to the profiles from a single evolution. This, in turn, had an impact on the
instabilities of the high-radial order g modes and low-radial order p modes in the pulsational model
of KIC 10661783 primary. To cover the observed range of frequencies with unstable pulsational
modes the opacity modifications near log T ≈ 4.69 and log T ≈ 5.06 were indispensable. In this
chapter, the constraints on free parameters, such as the mass transfer conservativity rate, the
overshooting from the convective core and the mixing length parameters were obtained. These
are, respectively, β = 0.05, fov = 0.02 and αMLT = 1.3. The age of the system was obtained
to be 6.39 Gyr. In the case of the ABCas system, the effect of the binary evolution on the
radial mode frequencies changes during the main sequence phase was checked for the first time.
In addition, the lines of constant frequencies of radial modes for models calculated from binary
evolution were determined. The nature of these lines is significantly different from those calculated
for the single-evolution models The obtained constraints for free parameters are: β = 0.04− 0.28,
fov = 0.010 − 0.018 and αMLT = 1.2 − 1.5. The age of this system determined from the seismic
models is about 3Gyr.
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Część I

Wprowadzenie teoretyczne
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Rozdział 1

Ewolucja gwiazd

Ewolucja gwiazd to proces ciągłych przemian fizycznych i zmian składu chemicznego we wnętrzach
gwiazd, będących bezpośrednią konsekwencją zachodzących reakcji jądrowych.

Niniejszy rozdział zawiera opis ewolucji gwiazd, zarówno pojedynczych jak i tych znajdujących
się w układach podwójnych. Przytoczone tu równania budowy wewnętrznej służą jako fundament
dzisiejszego zrozumienia zagadnienia ewolucji. Równania te, rozwiązywane są numerycznie przez
wiele programów ewolucyjnych, jak np. MESA czy Warsaw – New Jersey, i pozwalają na badanie
ewolucji dla gwiazd o różnych masach, składzie chemicznym czy prędkości rotacji.

1.1 Równania budowy wewnętrznej

W celu wyliczenia warunków panujących we wnętrzu gwiazdy, konieczne jest rozwiązanie zestawu
równań różniczkowych. Wyprowadzenia poszczególnych równań zostały tu pominięte, jako że mogą
one zostać znalezione w standardowych podręcznikach do budowy i ewolucji gwiazd (np. Kippen-
hahn & Weigert, 1990; Kippenhahn i in., 2012; Christensen-Dalsgaard, 2008, czy w wykładach
Profesora Bohdana Paczyńskiego). Równania budowy wewnętrznej gwiazdy mogą zostać przed-
stawione w dwóch równoważnych opisach: za pomocą opisu Eulera, gdzie zmiennymi niezależnymi
są promień r i czas t, oraz Lagrange’a, gdzie zmiennymi niezależnymi są masa m i czas. W przy-
padku opisu gwiazdy, często bardziej przydatny jest opis Lagrange’a, ponieważ promień gwiazdy
zmienia się w trakcie ewolucji, natomiast masa, w dobrym przybliżeniu, często pozostaje taka
sama. Przedstawione poniżej równania zakładają symetrię sferyczną gwiazd oraz pomijają efekty
rotacji, pola magnetycznego czy efekty pływowe.

Pierwszym z równań opisujących budowę i ewolucję gwiazd jest równanie wiążące promień
r z masą m oraz gęstością ρ:

∂r

∂m
=

1

4πr2ρ
. (1.1)

Drugim równaniem, jest równanie równowagi hydrostatycznej. Równanie to otrzymujemy przy za-
łożeniu, że siła grawitacji równoważona jest przez siły wynikające z gradientu ciśnienia. Równanie
to ma postać:

∂P

∂m
= − Gm

4πr4
, (1.2)
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gdzie P to ciśnienie a G to stała grawitacyjna. W przypadku gdy w gwieździe równowaga hydro-
statyczna nie jest spełniona, równanie 1.2 przyjmuje postać równania ruchu:

∂P

∂m
= − Gm

4πr4
− ∂2r

∂t2
1

4πr2
. (1.3)

Wynikające z zasady zachowania energii równanie

∂Lr
∂m

= εn − εν + εg (1.4)

opisuje bilans energetyczny gwiazdy. Tu, przez Lr zdefiniowana jest energia przechodząca przez
warstwę gwiazdy o promieniu r ku powierzchni w jednostce czasu. Zależna ona jest od tempa
produkcji energii na jednostkę masy i czasu, εn, w wyniku zachodzących we wnętrzu reakcji jądro-
wych. Straty energetyczne, powstające w wyniku unoszenia energii przez nieoddziałujące z materią
neutrina uwzględnione są w członie εν . Ostatni człon równania, związany z energią wewnętrzną
i grawitacyjną, εg, ma postać

εg = −cpT
(

1

T

∂T

∂t
− ∇ad

P

∂P

∂t

)
, (1.5)

gdzie T jest temperaturą, cp to ciepło właściwe gazu w przemianie izobarycznej a ∇ad to gradient
adiabatyczny,

∇ad =

(
∂ lnT

∂ lnP

)
ad

. (1.6)

W momencie, gdy podczas ewolucji gwiazdy w jądrze zachodzą reakcje termojądrowe, człon εn ma
dominujący wkład. W przeciwnym przypadku εn << εg.

Powyższe równania (1.1, 1.2, 1.4) muszą być uzupełnione równaniem opisującym transport
energii w gwieździe. W zależności od panujących warunków w danym obszarze gwiazdy, energia
może być transportowana poprzez promieniowanie, konwekcję lub poprzez przewodnictwo cieplne.
Równanie na gradient temperatury ma następującą postać:

∂T

∂m
= − GmT

4πr4P
∇, (1.7)

gdzie

∇ =
d lnT

d lnP
. (1.8)

Ponieważ średnia droga swobodna fotonów w gwiazdach jest bardzo mała w porównaniu z pro-
mieniem gwiazdy, transport promienisty można opisać za pomocą przybliżenia dyfyzujnego. W tym
przypadku, gradient wyrażony w równaniu 1.8 przyjmuje postać ∇ = ∇rad, gdzie

∇rad =
3

16πacG

κLrP

mT 4
. (1.9)

W równaniu tym a to stała promieniowania, c to prędkość światła, natomiast κ to średnia nieprze-
zroczystość Rosselanda zdefiniowana jako

1

κ
=

π

acT 3

∫ ∞
0

1

κν

∂B

∂T
dν. (1.10)
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W przypadku transportu promienistego, równanie 1.7 przyjmuje postać

∂T

∂m
= − 3

64π2ac

κLr
r4T 3

. (1.11)

W momencie, gdy głównym nośnikiem energii są cząsteczki gazu, a nie fotony, dochodzi do
transportu na drodze przewodnictwa cieplnego. Transport ten jest bardzo wydajny w zdegenero-
wanych jądrach wyewoluowanych gwiazd lub w białych karłach. W tym przypadku równanie na
gradient temperatury (równanie 1.7) sprowadza się do zmodyfikowanego współczynnika nieprze-
zroczystości, tj:

1

κ
=

1

κrad

+
1

κcond

, (1.12)

gdzie κrad jest nieprzezroczystością promienistą, natomiast κcond jest nieprzezroczystością wynika-
jącą z przewodnictwa cieplnego.

By zachodził transport na drodze promienistej, we wnętrzu gwiazdy konieczne jest występo-
wanie gradientu temperatury. Im więcej energii gwiazda ma do efektywnego przetransportowania,
tym większy ten gradient powinien być. Istnieje jednak granica, po przekroczeniu której gaz staje
się niestabilny. Ta niestabilność, zwana konwekcją, prowadzi do unoszenia gorącego gazu w dyna-
micznej skali czasu ku górze oraz grawitacyjnego osiadania gazu chłodniejszego. W konwekcyjnych
jądrach gwiazd, gdzie konwekcja jest bardzo wydajna, gradient wyrażony równaniem1.8 można
wyrazić za pomocą gradientu adiabatycznego, tj. ∇ = ∇ad (równanie 1.6). Inaczej dzieje się w kon-
wekcyjnych otoczkach, w których występuje superadiabatyczny gradient temperatury (∇ > ∇ad),
a gradient ∇ należy wyliczyć w oparciu, na przykład, o teorię drogi mieszania. Warunek na
niestabilność konwekcyjną Ledoux ma postać:

∇rad > ∇ad +
ϕ

δ
∇µ, (1.13)

gdzie

ϕ := −
(
∂ ln ρ

∂ lnµ

)
P,T

, δ := −
(
∂ ln ρ

∂ lnT

)
P,µ

, (1.14)

natomiast ∇µ oznacza gradient składu chemicznego:

∇µ =
d lnµ

d lnP
. (1.15)

W przypadku jednorodnej chemicznie warstwy gazu, tj. ∇µ = 0, równanie 1.13 redukuje się do
kryterium niestabilności Schwarzschilda, tj. ∇rad > ∇ad.

Przedstawione powyżej równania mają wspólną cechę – są niezależne od czasu. Czas znajduje
się w równaniach na tempa zmian obfitości danego pierwiastka Xi, uwzględniających wartości temp
reakcji jądrowych:

∂Xi

∂t
=
mi

ρ

(∑
j

rji −
∑
k

rik

)
, i = 1, . . . , N, (1.16)

gdzie rji jest tempem tworzenia a rik jest tempem niszczenia danych izotopów. Ostatecznie,
równania 1.1, 1.2, 1.4, 1.7 oraz 1.16 tworzą układ 4 + N równań na 4 + N niewiadomych:
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r, P, Lr, T,X1, . . . , XN . Równania te mogą zostać jednoznacznie rozwiązane po uzupełnieniu od-
powiednimi warunkami brzegowymi. W centrum gwiazdy (m = 0) warunki mają prostą postać:

r = 0, (1.17)
Lr = 0. (1.18)

Na powierzchni gwiazdy (m = M), w celu uzyskania warunków brzegowych, wykorzystuje się
odpowiednie parametry fotosferyczne. Dobrym przybliżeniem na wartość powierzchniowej tempe-
ratury jest przybliżenie Eddingtona. W przybliżeniu tym, temperatura szacowana jest za pomocą
relacji

T 4(τ) =
3

4
(

L

4πR2σ
)

(
τ +

2

3

)
, (1.19)

gdzie τ jest głębokością optyczną a σ jest stałą Stefana-Boltzmanna. Wartość ciśnienia można
natomiast oszacować korzystając z alternatywnej postaci równania równowagi hydrostatycznej:

dP

dτ
=
g

κ
, (1.20)

całkując je od τ = 0 do τ = 2/3 przy założeniu P (τ = 0) = 0. Oszacowanie warunków zewnętrz-
nych może również pochodzić z modeli atmosfer gwiazdowych.

1.2 Przebieg ewolucji

Wiele faktów obserwacyjnych wskazuje na to, że gwiazdy powstają z gęstych obłoków gazu, w tak
zwanych obłokach molekularnych. Początkowa ewolucja nowo powstałych obiektów jest procesem
dynamicznym, a ciągły wzrost temperatury centralnej powodowany uwalnianiem się energii gra-
witacyjnej protogwiazdy prowadzi do rozpoczęcia pierwszych rekacji termojądrowych i osiągnięcia
przez gwiazdę etapu ZAMS (z ang., zero-age main sequence).

Zapoczątkowanie reakcji przemiany wodoru w hel we wnętrzu gwiazdy oznacza wejście przez
gwiazdę w najdłuższy etap jej ewolucji – fazę ciągu głównego (MS, z ang. main sequence), trwającą
około 90% całego cyklu życia gwiazdy. W tym momencie ciśnienie równoważy grawitację gwiazdy
co kończy proces kolapsu grawitacyjnego. Od tego momentu ewolucja przebiega w nuklearnej skali
czasowej. Ewolucja gwiazdy zależy przede wszystkim od jej masy. Im bardziej masywna gwiazda,
tym większą osiąga temperaturę centralną, co z kolei zwiększa tempo zachodzących we wnętrzu
reakcji jądrowych. W konsekwencji, masywne gwiazdy ewoluują znacznie szybciej niż gwiazdy
mało masywne. Czas, jaki spędzają na ciągu głównym, rzędu 10 milionów lat dla M = 15 M�,
jest o kilka rzędów krótszy niż dla gwiazd o masach porównywalnych do masy Słońca, dla których
czas spędzony na MS wynosi około 109 − 1010 lat. Z kolei obiekty o masach poniżej 0.08 M�,
zwane brązowymi karłami, nigdy nie osiągną wystarczającej temperatury do rozpoczęcia reakcji
jądrowych.

Budowa wewnętrzna gwiazd oraz mechanizmy odpowiadające za transport energii również róż-
nią się w zależności od masy obiektu. Gwiazdy ciągu głównego o masach pomiędzy 0.5 M� a 1.2 M�
posiadają promieniste jądro i otoczkę konwekcyjną, podczas gdy gwiazdy masywniejsze niż 1.2 M�
mają konwekcyjne jądro i promienistą otoczkę. Z kolei gwiazdy o masach poniżej 0.5 M� są całko-
wicie konwekcyjne. W wyniku zachodzących reakcji w jądrze zawartość wodoru powoli się obniża i
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zaczyna pojawiać się gradient składu chemicznego. W momencie całkowitego wyczerpania wodoru
w jądrze gwiazda osiąga etap TAMSu (z ang., terminal-age main sequence). Gwiazdy o masach
mniejszych niż 1.2 M�, po wyczerpaniu wodoru w jądrze, przechodzą płynnie do etapu palenia
wodoru w warstwie wokół jądra a następnie do etapu czerwonego olbrzyma, RG (z ang., Red
Giant). W przypadku gwiazd o masach większych niż 1.2 M�, wodór na etapie MS wyczerpy-
wany jest równomiernie w całym jądrze. Gdy reakcje palenia wodoru w jądrze ustają, równowaga
termiczna gwiazdy zostaje zaburzona i następuje jej kontrakcja. To z kolei powoduje podgrzanie
gazu do temperatury wystarczającej do zapalenia wodoru znajdującego się w otoczce. Gwiazdy
o masach z przedziału od około 1.5M� do 7M� osiągają w swoich jądrach granicę Schönberga -
Chandrasekhara - maksymalną masę izotermicznego jądra zdolnego utrzymać zewnętrzne warstwy.
Po jej przekroczeniu następuje gwałtowna kontrakcja, a powstająca w otoczce energia pochodząca
z reakcji syntezy powoduje rozszerzanie się zewnętrznych części gwiazdy, w których pojawia się
konwekcja. W gwiazdach o masach mniejszych niż około 1.5M� jądro ulega degeneracji zanim
osiągnie granicę Schönberga - Chandrasekhara, natomiast gwiazdy o masach powyżej około 7M�
opuszczają MS z masami jąder większymi od wspomnianej granicy. W takich gwiazdach jądro nie
staje się izotermiczne przed zapaleniem helu.

Dalsza ewolucja gwiazdy jest bardzo silnie uzależniona od jej masy. Odpowiednio masywne
gwiazdy będą w stanie wytworzyć na tyle wysokie temperatury centralne, by rozpocząć palenie
coraz to cięższych pierwiastków, aż do osiągnięcia jądra żelazowego. Ponieważ fuzja żelaza jest
reakcją endoenergetyczną, zostaje zaburzona równowaga termiczna i gwiazda nie jest w stanie
podtrzymać grawitacyjnego naporu zewnętrznych warstw, które gwałtownie opadają na jądro pro-
wadząc do wybuchu w procesie supernowej. Z kolei, gwiazdy o masach mniejszych od około 9M�,
które nie wybuchną w procesie supernowej, kończą swoją ewolucję jako białe karły.

W przypadku gwiazd znajdujących się w układach podwójnych, ich ewolucja może przebiegać
w różny sposób. W układach dostatecznie szerokich, gdzie gwiazdy można traktować jak izolowane,
ewolucja składników podąża standardowym dla gwiazd pojedynczych schematem i zależy głównie
od ich masy, składu chemicznego oraz rotacji. Pływowe oddziaływania pomiędzy składnikami,
jakkolwiek małe i nie mające bezpośredniego wpływu na ewolucję poszczególnych składników,
dosyć efektywnie wpływają na synchronizację ruchu gwiazd oraz na cyrkularyzację ich orbit (np.
Siess i in., 2013). Inaczej jest natomiast w układach ciasnych, gdzie ewolucja składników będzie
mocno uzależniona od towarzysza. W takich przypadkach grawitacja pochodząca od składników
nie tylko wymusza zmianę geometrii orbit, ale powoduje zmniejszenie efektywnej grawitacji (geff) na
powierzchni gwiazd co powoduje ich odkształcenie. W przypadku silnego oddziaływania pomiędzy
składnikami, wartość geff na powierzchni jednego z nich osiąga wartość zero, co powoduje przesył
materii z zewnętrznych warstw na gwiazdę towarzyszącą. Możliwy jest również scenariusz, gdzie
obie gwiazdy znajdują się na tyle blisko siebie, że łączą się w jeden obiekt.

Bez względu na warunki początkowe układu, definiowane przez skład chemiczny gwiazd, ich
masy, rozmiary czy geometrię orbitalną (wartość okresu orbitalnego/półosi wielkiej, ekscentrycz-
ność), podstawową wielkością definiowaną dla takiego układu jest dynamika jego składników opi-
sywana III prawem Keplera. Prawo to łączy wartości półosi wielkich składników z ich okresem
obiegu dookoła wspólnego środka masy. Z prawa tego wynika również bardzo ważna zależność,
zwana funkcją mas :

f1 =
M3

2 sin3 i

(M1 +M2)2
= 1.038 · 10−7K3

1P (1− e2)3/2, (1.21)

opisywana masami poszczególnych składników M1,2, kątem nachylenia orbity i, amplitudą prędko-
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ści radialnej K, okresem orbitalnym P oraz mimośrodem e. W przypadku układów typu SB2, w
widmach których widać linie pochodzące od obu składników, możliwe jest wyznaczenie prędkości
radialnych, a co za tym idzie – stosunku mas składników, q = M2/M1. W takich przypadkach
można wyznaczyć minimalne masy składników.

W układach podwójnych rozkład potencjału grawitacyjnego opisuje się za pomocą modelu
Roche’a. Opis ten opiera się na kilku założeniach, spośród których najważniejszym jest traktowanie
mas składników jako punktowych. W układzie takim, całkowity potencjał grawitacyjny działający
na cząstkę m w dowolnym miejscu w płaszczyźnie orbit wynosi:

Ψ = −GM1

s1

− GM2

s2

− 1

2
ω2r2, (1.22)

gdzie si jest odległością próbnej masy m od środka masy Mi, r jest odległością od środka masy
układu a ω to prędkość kątowa układu. Model Roche’a przewiduje istnienie punktów libracyjnych
oraz powierzchni ekwipotencjalnych. Pierwsze, zwane punktami Lagrange’a, określają miejsca
w przestrzeni będące punktami stacjonarnymi równania 1.22, co oznacza że efektywna siła grawi-
tacyjna wynosi 0. Wyróżniamy pięć takich punktów, a ich położenie względem składników układu
przedstawione zostało na Rys. 1.1. Punkty L1, L2 oraz L3 znajdują się na prostej przechodzącej
przez obie gwiazdy: punkt L1 znajduje się pomiędzy składnikami układu, natomiast punkty L2

oraz L3 leżą odpowiednio za ciałem o mniejszej oraz o większej masie. Punkty L4 oraz L5 two-
rzą trójkąty równoboczne ze składnikami układu. Występujące w modelu Roche’a powierzchnie
ekwipotencjalne wyznaczają miejsca w przestrzeni o jednakowej wartości potencjału (równanie
1.22). Powierzchnie te blisko środka każdej gwiazdy są w przybliżeniu sferyczne, a im dalej od
centrum gwiazd tym bardziej są odkształcane. Krytyczne powierzchnie Roche’a wyznaczają strefy
dominacji grawitacyjnej każdej z gwiazd i łączą się ze sobą w punkcie libracyjnym L1. Tak długo
jak gwiazdy znajdują się całkowicie wewnątrz swoich stref Roche’a, ewoluują pojedynczo. W mo-
mencie, gdy podczas ewolucji którakolwiek z gwiazd zaczyna wypełniać swoją strefę Roche’a,
jej zewnętrzne warstwy zaczynają być coraz bardziej podatne na siły zewnętrzne i mogą zostać
oderwane ze swojej gwiazdy macierzystej (donora). W takim przypadku przepływająca materia
tworzy wokół towarzysza (akceptora) dysk akrecyjny, z którego materia systematycznie opada na
gwiazdę. Takie zjawiska są bardzo ciekawe z punktu widzenie ewolucji, gdyż odwracają stosunek
masy składników poprzez napływ materii. Opisany scenariusz wymiany masy tłumaczy tzw. pa-
radoks Algola – sytuację w której mniej masywny składnik wydaje się być bardziej wyewoluowany
od gwiazdy masywniejszej.

W zależności od stopnia wypełniania sfer Roche’a przez składniki możemy wyróżnić następujące
konfiguracje układów:

1. Obie gwiazdy znajdują się wewnątrz swoich powierzchni krytycznych. W takim przypadku
ich ewolucja nie jest uzależniona od gwiazdy towarzyszącej. Takie układy nazywamy ukła-
dami rozdzielonymi.

2. Jedna z gwiazd wypełnia całkowicie swoją krytyczną powierzchnię Roche’a, natomiast drugi
ze składników jest wewnątrz swojej strefy Roche’a. W przypadku pierwszej z gwiazd, równo-
waga hydrostatyczna nie może być podtrzymana w pobliżu punktu libracyjnego L1 i materia
zaczyna przepływać w kierunku gwiazdy towarzyszącej. Taki przepływ masy, często okre-
ślany akronimem RLOF (z ang., Roche lobe overflow) jest charakterystyczny dla układów
półrozdzielonych.
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Rysunek 1.1: Schemat przedsta-
wiający układ w płaszczyźnie or-
bity. Na rysunku zaznaczono
przykładowe powierzchnie o sta-
łych wartościach potencjału wraz
z punktami Lagrange’a, Li. Czar-
nymi kształtami zaznaczono po-
wierzchnie gwiazd o masach Mi.
Punkt CM wskazuje środek cięż-
kości układu. Osie są wyrażone
w jednostkach promieni słonecz-
nych. Źródło: Barblan i in.
(1998).

3. Obie gwiazdy wypełniają swoje krytyczne powierzchnie Roche’a przez co łączą się w punkcie
L1. Najczęściej posiadają wspólną otoczkę. Takie układy nazywamy układami kontaktowymi.

Wszystkie układy podwójne rozpoczynają swoją ewolucję jako układy rozdzielone. W miarę
czasu, na skutek ewolucji gwiazda bardziej masywna zaczyna wcześniej wypełniać swoją strefę
Roche’a, a jej promień zaczyna zbliżać się do wartości promienia Roche’a, RRL. Promień taki
określany jest jako promień sfery o objętości równej sferze Roche’a. W przypadku orbit koło-
wych można go przybliżyć wyrażeniem zależnym wyłącznie od stosunku mas składników oraz ich
wzajemnej odległości a (Eggleton, 1983):

RRL,j =
0.49q

2/3
j

0.6q
2/3
j + ln(1 + q

1/3
j )

a, (1.23)

gdzie indeks j oznacza kolejno składnik główny (bardziej masywny, q1 = M1/M2) oraz wtórny
(mniej masywny, q2 = M2/M1).

Tempo transferu masy (MT, z ang. mass transfer) uzależnione jest bezpośrednio od stabilności
transferu, w szczególności od tego jak promień donora oraz jego sfera Roche’a reagują na zmianę
masy. Standardowo, zmianę promienia z masą oznacza się przez (Soberman i in., 1997; Tout i in.,
1997):

ζ =
d lnR1

d lnM1

. (1.24)

Analogicznie, dla promienia Roche’a definiuje się:

ζRL =
d lnRRL,1

d lnM1

. (1.25)
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Od wartości ζ oraz przyjętych warunków, w których zachodzi MT, zależeć będzie ilość utraconej
przez donora materii. W przypadku nagłej utraty masy, równowaga hydrostatyczna oraz ter-
miczna donora zostają zaburzone a ich przywrócenie odbywa się każdorazowo poprzez zmianę
promienia. Ponieważ przywrócenie równowagi hydrostatycznej odbywa się w dynamicznej skali
czasu, początkowa reakcja promienia na utratę masy będzie zachodzić prawie adiabatycznie, tj.
(δR1/R1)ad = ζad(δM1/M1), gdzie

ζad =

(
d lnR1

d lnM1

)
ad

. (1.26)

Dalsze dostosowanie promienia do nowej masy gwiazdy M ′
1 = M1 − δM1, by odzyskać równowagę

termiczną, odbywa się w skali czasowej Kelvina – Helmholtza, tj. (δR1/R1)eq = ζeq(δM1/M1),

ζeq =

(
d lnR1

d lnM1

)
eq

. (1.27)

Stabilny transfer masy zachodzi gdy ζRL ≤ min(ζad, ζeq). W takim przypadku donor pozo-
staje w równowadze termicznej, a ciągły MT jest napędzany ewolucyjnymi zmianami promienia
lub kurczeniem się orbity na skutek utraty orbitalnego momentu pędu. Stabilny transfer masy
zachodzi zatem w nuklearnej skali czasu lub w skali czasu związanej z utratą orbitalnego mo-
mentu pędu, w zależności od tego, która skala czasowa jest krótsza. W przypadku pośrednim, tj.
ζad ≥ ζRL > ζeq, tempo transferu masy początkowo będzie gwałtowne, wskazując na niestabilny
transfer, jednakże następnie stabilizuje się do wartości uzależnionej od termicznej skali czasowej
donora,

Ṁ = −M1/τKH,1. (1.28)

Promień donora będzie podążał za zmianami jego promienia Roche’a, jednakże zachowana będzie
relacja R1 < Req. Pomimo początkowej, niestabilnej fazy, przypadek ten jest stabilny: mniej-
sza wartość Ṁ umożliwiałaby donorowi na zwiększanie swojego promienia, co prowadziłoby do
zwiększenia tempa transferu masy. Z drugiej strony, większa wartość Ṁ spowodowałaby adiaba-
tyczne kurczenie się gwiazdy. Niestabilny transfer masy występuje w przypadku, gdy ζRL > ζad,
gdzie adiabatyczne kurczenie się donora nie jest w stanie utrzymać go wewnątrz swojej krytycznej
powierzchni Roche’a. Ciągle narastające tempo transferu najprawdopodobniej prowadzi do fazy
wspólnej otoczki.

W zależności od etapu ewolucyjnego, na którym znajduje się donor podczas gdy rozpoczyna
się transfer masy, wyróżnia się kilka jego typów. Transfer typu A zachodzi jeszcze na etapie
MS, transfer typu B zachodzi, gdy donor opuści już ciąg główny, ale jest przed zapaleniem helu
w jądrze. Ostatni typ transferu masy, typ C zachodzi na etapie ewolucji po wyczerpaniu helu
w jądrze. Na Rys. 1.2 przedstawiono dwa schematy transferu masy: transfer typu A (lewy panel)
oraz transfer masy typu B (prawy panel). Ścieżki ewolucyjne donora pokazane zostały za pomocą
czerwonych linii, natomiast akceptora – niebieskimi. Punkt A każdorazowo wskazuje moment
ZAMSu (zaznaczonego również szarą przerywaną linią). Transfer masy zaczyna się w punkcie
wskazanym literą B.

Transfer masy typu A występuje w krótkookresowych układach podwójnych, w których donor
zaczyna wypełniać swoją strefę Roche’a będąc wciąż na ciągu głównym. Początkowa faza transferu
masy na akceptora (pokazana literą B na lewym panely Rys. 1.2) odbywa się w termicznej skali
czasowej natomiast z czasem coraz bardziej się stabilizuje. Pomimo, że donor na początku nie jest
w równowadze termicznej, szybko ją odzyskuje (punkt C) a tempo MT zaczyna być regulowane
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Typ A Typ B

Rysunek 1.2: Różne typy transferów masy. Czerwoną oraz niebieską linią zaznaczono ścieżki ewo-
lucyjne odpowiednio donora oraz akceptora. Lewy panel przedstawia typ A, gdy donor podczas
rozpoczęcia MT znajduje się na ciągu głównym. Model ten wyliczony został dla początkowej masy
donora Mdon,ini = 10 M� oraz akceptora Macc,ini = 8.9 M�, dla początkowego okresu orbitalnego
Porb,ini = 2.2 d. Typ B, gdy donor przy rozpoczęciu MT znajduje się po ciągu głównym, pokazany
został na panelu prawym. Model ten wyliczony został dla następujących parametrów początko-
wych: Mdon,ini = 10 M�, Macc,ini = 8.9 M� oraz Porb,ini = 2.2 d. Źródło: wykłady prof. Onno Polsa,
https://www.astro.ru.nl/∼onnop/.

wzrostem jego promienia w wyniku ewolucji. Do tego momentu nastąpiło odwrócenie stosunku
mas w układzie, a donor zaczął być gwiazdą mniej masywną. Dalej zachodzący MT odbywa się
w nuklearnej skali czasu aż do momentu, gdy donor nie wyczerpie wodoru w swoim jądrze (punkt
D). W momencie, gdy akceptor zaczyna akreować masę traci równowagę termiczną – zaczyna być
zbyt jasny na skutek opadania na jego powierzchnię masy. Po odzyskaniu równowagi w punkcie
C kontynuuje swoją ewolucję jako gwiazda ciągu głównego wciąż nabierając masy i zwiększając
swój promień. Ewolucja akceptora następnie będzie przebiegać podobnie do ewolucji gwiazdy
pojedynczej. Natomiast, dla donora możliwe są dwa scenariusze:

1. Donor jako gwiazda pozbawiona większości otoczki wodorowej będzie ewoluować w kierunku
gałęzi chłodzenia helowych białych karłów,

2. Donor, który zachował swoją otoczkę wodorową będzie mógł wspiąć się na gałąź RGB.

Scenariusz uzależniony będzie od tempa utraty masy oraz od tego, jaka część otoczki pozostała po
przesyle materii na obecnym etapie ewolucji. Niezależnie od scenariusza, donor będzie zmierzał w
kierunku niestabilnego palenia wodoru w warstwie w cyklu CNO.

Powyżej opisany schemat jest typowy dla wielu układów pół-rozdzielonych, często nazywa-
nych układami typu Algola. Układami takimi, opisanymi na potrzeby tej rozprawy, są układy
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KIC10661783 oraz ABCas. Ich szczegółowa analiza przedstawiona będzie w Części III, poświęco-
nej gwiazdom typu widmowego A/F.

Transfer masy typu B, zachodzący po ciągu głównym ale przed zapaleniem helu w jądrze
donora, charakterystyczny jest dla układów podwójnych o dłuższych początkowych okresach orbi-
talnych, rzędu 10 – 100 dni. Początkowe fazy przebiegają podobnie do typu A, gdzie transfer masy
przebiega w termicznej skali czasowej, aż do momentu odwrócenia stosunku mas. Ważną różnicę
stanowi tu jednak większy rozmiar donora i jego krótsza termiczna skala w porównaniu z typem
A. Powoduje to, że tempo przesyłu masy jest znacznie większe, i sięga nawet Ṁ ≈ 10−3 M�/rok
w porównaniu z Ṁ ≈ 10−6 M�/rok dla MT typu A. W przypadku tego typu transferu tempo
utraty masy przez donora utrzymuje się na w miarę podobnym poziomie przez całą fazę wymiany
materii. Zapalenie helu w jądrze donora (punkt D na prawym panelu Rys. 1.2) kończy proces
transferu masy, jako że donor odzyskuje równowagę termiczną.

Niezależnie od typu transferu, przepływająca przez punkt libracyjny L1 masa unosi znaczą część
momentu pędu donora, która po akrecji na gwiazdę towarzyszącą doprowadziła by do szybkiego
przekroczenia prędkości krytycznej (Packet, 1981) akceptora. Ponieważ dla większości układów
po transferze masy tak duże prędkości rotacji nie są obserwowane, donor najprawdopodobniej
traci część swojego momentu pędu jeszcze zanim wejdzie w fazę MT. Uzyskane może to zostać na
przykład poprzez pływowe oddziaływania pomiędzy składnikami, które efektywnie przekształcają
część obrotowego momentu pędu w orbitalny. Kolejną możliwością jest utrata masy z gwiazdy
poprzez intensywne wiatry gwiazdowe. Moment pędu może być również odprowadzony z układu
wraz z masą podczas niekonserwatywnego transferu masy. Niestety, zbyt wiele niepewności wyni-
kających z uwzględniania tego typu efektów w modelowaniu ewolucyjnym układów uniemożliwia
uzyskanie jednoznacznych wyników. Z tego też powodu, w poniższej pracy pominięto wpływ rotacji
składników w układach podwójnych na ich ewolucję.

1.3 Kod ewolucyjny Warsaw – New Jersey

Kod Warsaw – New Jersey (WNJ) to jednowymiarowy kod ewolucyjny napisany przez prof. Boh-
dana Paczyńskiego (Paczyński, 1969, 1970), rozwijany przez, m. in., R. Sienkiewicza, A. A. Pa-
myatnykha i W. Dziembowskiego (np. Pamyatnykh, 1999; Dziembowski & Pamyatnykh, 2008).

Kod bazuje na równaniu stanu OPAL (np. Iglesias & Rogers, 1996; Rogers & Nayfonov, 2002)
i umożliwia wykorzystanie różnych tablic nieprzezroczystości, takich jak OPAL (Iglesias & Rogers,
1996), OP (Seaton, 2005) oraz OPLIB (Colgan i in., 2013, 2015). Każdorazowo, dla temperatur
poniżej log T < 3.95, wartości nieprzezroczystości uzupełniane są tablicami pochodzącymi z pracy
Fergusona i in. (2005). Tempa reakcji jądrowych pochodzą z pracy Bahcalla, Pinsonneaulta i Was-
serburga (1995). Program opiera się na przybliżeniu sztywnej rotacji, uwzględniając średnie efekty
siły odśrodkowej oraz zakładając iż gwiazda zachowuje swój całkowity moment pędu w trakcie
ewolucji. Nie uwzględnia się utraty masy na skutek wiatrów gwiazdowych oraz procesów dyfuzji
atomowych pierwiastków. Opis konwekcji zaimplementowany jest z wykorzystaniem standardowej
teorii drogi mieszania (MLT, z ang. mixing-length theory). Pomija się procesy mieszania zwią-
zane z półkonwekcją. Używana wersja kodu pozwala na liczenie modeli wyłącznie do momentu
zapalenia helu w jądrze.

W wykorzystywanej wersji kodu, przestrzeliwanie z jądra konwekcyjnego zaimplementowane
zostało według opisu przestawionego przez Dziembowskiego i Pamyatnykha (2008). W warstwie
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rozciągającej się od granicy jądra konwekcyjnego o zmiennej masowej qc, do odległości dov =
αovHp(qc), gdzie

HP = − dr

d lnP
=
P

ρg
, (1.29)

jest ciśnieniową skalą wysokości, zmiana obfitości wodoru opisywana jest poprzez:

X(q) = Xc + (q − qc)γ[a+ b(q − qc)] · (1.30)

Powyższa formuła zależna jest od dwóch wolnych parametrów: αov skalującego zasięg strefy do-
datkowego mieszania oraz wykładnika potęgi, γ. W poniższej rozprawie przyjęto wartość γ = 8.
Dodatkowe zmienne a i b wyliczane są z parametrów wejściowych i zapewniają ciągłość gradientu
X(q) oraz jego pochodnej.

Pomimo wszystkich zastosowanych w kodzie WNJ uproszczeń, kod ten jest dobrze przetestowany
i ciągle rozwijany od ponad 50 lat. Wyniki uzyskane za jego pośrednictwem stanowią doskonały
punkt wyjścia do porównania z nowoczesnymi kodami ewolucyjnymi.

W prezentowanej pracy doktorskiej, kod Warsaw – New Jersey wykorzystany został wyłącznie
w rozdziale 3, dotyczącym wyznaczania wieku układów podwójnych zawierających gwiazdy typu
widmowego B.

1.4 Kod ewolucyjny MESA

1.4.1 Wprowadzenie do MESA-star

Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA, Paxton i in., 2011, 2013, 2015, 2018, 2019)
to jednowymiarowy, nowoczesny kod ewolucyjny typu „open source”, przeznaczony do szerokiego
zakresu zastosowań w obliczeniowej astrofizyce gwiazd. Jednym z głównych atutów programu,
jest jego otwartość. Ciągle rosnąca rzesza użytkowników reprezentująca różne gałęzie astrofizyki
wpływa na jego szybki i ciągły rozwój, czego przykładem są ciągle dodawane ulepszenia oraz nowe
funkcjonalności w kolejnych wydawanych wersjach kodu. Z tego też względu podany poniżej opis
jest aktualny dla wersji kodu MESA r12115, która została wykorzystana w celu wyliczenia modeli
ewolucyjnych na potrzeby poniższej pracy.

Równanie stanu

W kodzie MESA, za dostarczenie prawidłowego równania stanu odpowiada moduł eos. W celu po-
krycia różnych przedziałów gęstości ρ oraz temperatury T , które wykorzystywane są w kodzie jako
zmienne niezależne, MESA łączy równania stanu pochodzące z różnych źródeł (Rys. 1.3). Podstawo-
wym równaniem stanu w kodzie MESA są tablice OPAL/SCVH pochodzące z uaktualnionych w 2005
roku tablic projektu OPAL (Rogers & Nayfonov, 2002), uzupełnione o równanie stanu SCVH (Sau-
mon i in., 1995) w niższych wartościach temperatury i gęstości. Tablice OPAL dostępne są dla
różnych mieszanek chemicznych, zawierających trzy wartości metaliczności, Z = (0.0, 0.02, 0.04),
oraz sześć obfitości wodoru, X = (0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0). Tablice SCVH opisują gaz złożony
wyłącznie z mieszanki H/He, i zależą tylko od X. Niższe zakresy gęstości (do 10−18 g cm−3) po-
krywa równanie stanu PTEH (Pols i in., 1995). PTEH może opisywać również znacznie szerszy
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Rysunek 1.3: Pokrycie zakresu parametrów ρ−T równaniami stanu, wykorzystywanymi w ramach
modułu eos. Niebieska linia pokazuje przebieg profilu T (ρ) gwiazdy o masie 25M�, która osią-
gnęła prędkość opadania żelazowego jądra równą 1000 km s−1. Fioletowa ścieżka przedstawia profil
ewolucji białego karła o masie 0.8 M�. Źródło: Paxton i in. (2019).

zakres metaliczności, do Z = 1. Podobny do tablic OPAL zakres parametrów, pokrywa równa-
nie stanu FreeEOS1. Równanie to bazuje na przeskalowanym, słonecznym składzie chemicznym
i dostępne jest dla dowolnej mieszanki X/Z, dla metaliczności Z ≤ 1. Zakres wysokich gęstości
(ρ > 104 g cm−3) oraz temperatur (T > 108 K) pokrywają dane pochodzące z projektów HELM
(Z < 1, Timmes & Swesty, 2000) i PC (Z=1 Potekhin & Chabrier, 2010) uzyskane dla gazu całkowi-
cie zjonizowanego. Obszar pomiędzy równaniami stanu SCVH oraz PC, przedstawiony na Rys. 1.3
jako „here be dragons”, jest szczególnie problematyczny z punktu opisu fizycznego i numerycznej
implementacji, stąd obecnie w tym rejonie stosowane jest równanie stanu dla gazu doskonałego.

Nieprzezroczystość

W obliczeniach numerycznych, kod MESA, podobnie jak kod Warsaw – New Jersey, wykorzystuje
wyliczone tablice nieprzezroczystości, za których dostarczenie odpowiada moduł kap. Podobnie jak
w przypadku równania stanu, MESA pozwala użyć tablic nieprzezroczystości pochodzących z różnych
projektów oraz wyliczonych dla różnych mieszanek chemicznych: GN93 (Grevesse & Noels, 1993),
GS98 (Grevesse & Sauval, 1998) oraz AGSS09 (Asplund i in., 2009). W przypadku przewodnictwa,

1Alan W. Irwin, http://freeeos.sourceforge.net

24



nieprzezroczystości pochodzą z rozszerzonych tablic Cassisi i in. (2007) uwzględniających zakres
temperaturowy 3 ≤ log T ≤ 10 oraz gęstości w przedziale −6 ≤ log ρ ≤ 11.5. Nieprzezroczystości
promieniste dla niskich zakresów temperatur (2.7 ≤ log T ≤ 4.5) oraz gęstości w zakresie −8 ≤
logR ≤ 1, gdzie logR = log ρ− 3 log T + 18, pochodzą z tablic Fergusona i in. (2005). Tablice te
uwzględniają wpływ molekuł oraz pyłu na nieprzezroczystość. Znacznie szersze zakresy, tj. 1.88 ≤
log T ≤ 4.5 oraz −8 ≤ logR ≤ 9, ujęte zostały w tablicach Freedmana i in. (2008). Dodatkowo,
w zakresie niskich temperatur dostępne są tablice ÆSOPUS (Marigo & Aringer, 2009), które
zawierają różne mieszanki izotopów CNO. Wyższe zakresy temperatur oferują wybór pomiędzy
tablicami pochodzącymi z projektów OPAL (Iglesias & Rogers, 1996) oraz OP (Seaton, 2005).
Tablice OPAL występują w dwóch wariantach. Standardowe tablice OPAL (Type 1) obliczone
zostały dla ustalonych obfitości pierwiastków i dostępne są dla szerokiego zakresu obfitości wodoru
oraz metali, 0.0 ≤ X ≤ 1 − Z oraz 0.0 ≤ Z ≤ 0.1. Type 2 to tablice szczególnie użyteczne
w trakcie palenia helu, uwzględniające różne mieszanki C oraz O. Tablice OPAL Type 2 dostępne
są w zakresach 0.0 ≤ X ≤ 0.7 oraz 0.0 ≤ Z ≤ 0.1. Obszary graniczne wszystkich dostępnych
tablic są zszywane oraz numerycznie wygładzane w celu zapewnienia gładkiego przejścia. Zakres
zszywania tablic może być dodatkowo kontrolowany w kodzie. Rys. 1.4 przedstawia obszary na
płaszczyźnie ρ− T , w których MESA wykorzystuje opisane powyżej tablice nieprzezroczystości.

Reakcje jądrowe

Rozwiązywanie równań na obfitości poszczególnych pierwiastków (równania 1.16) wymagają infor-
macji na temat tempa reakcji termojądrowych. Za dostarczenie takich tablic odpowiada moduł
rates. Użytkownik sam może wybrać z jakich bibliotek kod MESA ma korzystać. Domyślnie, mo-
duł rates opiera się na bibliotece JINA REACLIB (Cyburt i in., 2010), jednakże wzbogacony
jest o informacje potrzebne do wyliczenia temp dla oddziaływań słabych, pochodzących z prac
Fullera i in. (1985), Ody i in (1994) oraz Langanke & Martínez-Pinedo (2000). JINA zawiera
dane dla około 82 000 reakcji dla ponad 8 000 różnych izotopów. Dodaktkowo, użytkownik kodu
ma do wyboru reakcje pochodzące z biblioteki NACRE (Angulo i in., 1999) uzupełnionej CF88
(Caughlan & Fowler, 1988). Biblioteki te zawierają informacje na temat tempa dla ponad 350
reakcji. W szczególności są to dane reakcji, jak emisja pozytonów czy wychwyt elektronów.

Konwekcja i mechanizmy mieszania

Kod MESA uwzględnia wpływ procesów mieszania na obfitości masowe izotopów Xi za pomocą
równania dyfuzji (Heger i in., 2000),(
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gdzie D jest sumarycznym współczynnikiem dyfuzyjnym, do którego wkład mają poszczególne
procesy mieszające materię. Pierwszy człon równania,
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Rysunek 1.4: Obszary na płaszczyźnie ρ− T , w których MESA wykorzystuje różne tablice nieprze-
zroczystości. Pomarańczowymi liniami pokazano zakresy parametrów, dla których istnieją tablice
nieprzezroczystości, natomiast czarne linie wskazują obszary, w których MESA wykorzystuje odpo-
wiednie algorytmy do wyliczenia całkowitej nieprzezroczystości. Nieprzezroczystość w obszarze na
prawo od przerywanej niebieskiej linii jest zdominowana przez przewodnictwo elektronowe. Po-
wyżej przerywanej, czerwonej linii liczba produkowanych par elektronów i pozytonów przekracza
ilość elektronów pochodzących z jonizacji i jest uwzględniana przy określaniu nieprzezroczystości.
Zielone linie pokazują profile gwiazd na ciągu głównym o masach M = 0.1, 1.0, 100 M� oraz profil
brązowego karła o masie M = 0.01 M�. Źródło: Paxton i in. (2011).

MESA, w ramach modułu mlt, traktuje konwekcję jako proces dyfuzyjny. Współczynnik dyfuzji,
wyliczany dla konwekcji w ramach teorii drogi mieszania w ujęciu Coxa i Giuliego (1968), ma
postać (Vitense, 1953; Böhm-Vitense, 1958):

Dconv = αMLT
HPvconv

3
. (1.33)

W opisie tym vconv określa prędkość ruchów konwekcyjnych, natomiast parametr αmlt jest wolnym
parametrem drogi mieszania. Parametr ten określa wydajność konwekcji w zewnętrznych war-
stwach gwiazd, tj. jaką drogę w ciśnieniowej skali wysokości przebędzie komórka zanim rozpłynie
się w otaczającej ją materii. Wartość αmlt = 1.8 jest parametrem przyjmowanym dla Słońca (np.,
Christensen-Dalsgaard, 1997). W przypadku gwiazd masywnych, typowo przyjmowaną wartością
jest αmlt = 0.5.
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Moduł mlt, oblicza oraz dostarcza do kodu konwekcyjny współczynnik dyfuzji oraz gradienty
temperatury i składu chemicznego. MESA domyślnie używa kryterium niestabilności konwekcyjnej
Schwarzschilda, ale możliwe jest także wykorzystanie kryterium Ledoux. Gradient składu chemicz-
nego wyraża się wzorem

∇µ = − 1

χT

N−1∑
i=1

(
∂ lnP

∂ lnXi

)
ρ,T,{Xj 6=i}

d lnXi

d lnP
, (1.34)

gdzie

χT =

(
∂ lnP

∂ lnT

)
ρ

. (1.35)

Kod MESA wylicza gradient składu chemicznego korzystając z postaci dającej większą gładkość:

∇µ = − 1

χT
lim

δ lnP→0

lnP (ρ, T,X + (dX/d lnP )δ lnP )− lnP (ρ, T,X)

δ lnP
. (1.36)

Oprócz opisu Coxa i Giuliego (1968), MESA umożliwia wykorzystanie metody Henyeya (Henyey
i in., 1965). Metoda ta, w odróżnieniu od standardowego opisu MLT, umożliwia uwzględnienie
zmiennej wydajności konwekcji wraz ze zmienną nieprzezroczystością. Efekt ten jest szczególnie
istotny w opisie stref konwekcyjnych znajdujących się w pobliżu zewnętrznych warstw gwiazd.
Opis konwekcji w ujęciu Henyeya zastosowany został w prezentowanej rozprawie w obliczeniach
modeli ewolucyjnych.

W obszarach niestabilnych według kryterium Schwarzschilda a stabilnych według kryterium Le-
doux, tj. ∇ad < ∇ < ∇ad +∇µ, występuje mieszanie półkonwekcyjne. W obszarach takich, które
powstają na skutek cofających się stref palenia pierwiastków, występujący gradient składu che-
micznego stabilizuje ruchy konwekcyjne (Stothers, 1970). Mieszanie półkonwekcyjne jest znacznie
mniej efektywne i wolniejsze niż wspomniana konwekcja – odbywa się w termicznej skali czasowej.
Współczynnik dyfuzji dla mieszania półkonwekcyjnego ma postać (Langer i in., 1985):

DSC = αSC

(
2acT 3

9κcPρ2

)
∇−∇ad

∇ad +∇µ −∇
. (1.37)

Podobnie jak w przypadku αMLT parametr αSC jest bezwymiarowym parametrem ustalanym przez
użytkownika kodu. Jego zwykle przyjmowana wartość jest mniejsza od jedności, tj. αSC ≤ 1.0
(Langer, 1991). W modelach liczonych na potrzeby poniższej pracy wartość tego parametru zawsze
wynosiła αSC = 0.01.

Dużo mniej istotnym od mieszania konwekcyjnego oraz półkonwekcyjnego jest proces mieszania
termohalinowego. Proces ten występuje w ośrodkach, w których zachodzi inwersja średniego ciężaru
cząsteczkowego. W przypadku gwiazd pojedynczych charakterystyczny jest wyłącznie dla późnych
etapów ewolucyjnych, gdzie palenie pierwiastków odbywa się poza jądrem. W odniesieniu do
tej rozprawy, proces ten szczególnie ważny jest w kontekście mieszania materiału napływającego
podczas wymiany masy pomiędzy składnikami układów podwójnych. Współczynnik dyfuzyjny dla
mieszania termohalinowego ma postać:

DTH = αTH

(
2acT 3

κcPρ2

)
∇µ

∇+∇ad

. (1.38)

27



Ponownie, αTH jest bezwymiarowym, wolnym parametrem. W literaturze, jego wartość zwykle
zawiera się w przedziale 1 ≤ αTH ≤ 667 (np., Kippenhahn i in., 1980; Cantiello & Langer, 2010;
Wachlin i in., 2011).

Istotnym z punktu widzenia mieszania na granicach stref konwekcyjnych i promienistych jest
proces przestrzeliwania konwekcyjnego. Elementy masy, podlegające ruchom konwekcyjnym na
granicy stref konwekcyjnych, ze względu na swój pęd i bezwładność nie zatrzymują się nagle po
przekroczeniu granicy określonej według wybranego kryterium, ale penetrują na określonej głębo-
kości obszar promienisty. W efekcie, prowadzi to do dodatkowego mieszania. W kodzie MESA-star
proces ten uwzględniony został z wykorzystaniem opisu Herwiga (2000) w formie eksponencjalnego
zaniku, ze współczynnikiem mieszania:

DOV = Dconv,0 exp

(
− 2z

fovHP

)
. (1.39)

W powyższym równaniu współczynnik Dconv,0 jest współczynnikiem mieszania konwekcyjnego wy-
liczanym w pobliżu granicy konwekcyjnej, z jest odległością od granicy obszaru konwekcyjnego,
a fov jest wolnym parametrem, który określa zasięg obszaru objętego procesem przestrzeliwania.
Parametr ten łączy się z wykorzystywanym w Rozdziale 1.3 parametrem αov za pomocą przybliżo-
nej formuły αov ≈ 10fov.

W przypadku gwiazd rotujących, dodatkowe mechanizmy mieszające pojawiają się na sku-
tek powstałych niestabilności rotacyjnych. Niestabilnościami tymi są: dynamiczna niestabilność
typu „shear” (DSI), dynamiczna niestabilność Solberga-Høilanda (SHI), niestabilność wiekowa typu
„shear” (SSI), cyrkulacje południkowe Eddingtona-Sweeta (ESI) oraz niestabilność Goldreicha-
Schuberta-Fricke’a (GSF). Trzy ostatnie niestabilności zachodzą w termicznej skali czasowej. Po-
stać wspomnianych rotacyjnych współczynników mieszania wraz z warunkami które muszą zostać
spełnione by dana niestabilność się pojawiła, opisane zostały w pracy Hegera i in. (2000).

Sumaryczny współczynnik dyfuzyjny, wchodzący w skład równania 1.31, składa się z następu-
jących komponentów:

D = Dnon−rot + fcDrot. (1.40)

Pierwszy człon, Dnon−rot, jest sumą współczynników mieszania nie związanych z rotacją, tj.

Dnon−rot = Dconv +DSC +DTH +DOV, (1.41)

natomiast człon Drot łączy w sobie niestabilności powstałe na skutek rotacji, tj.

Drot = DDSI +DSHI +DSSI +DESI +DGSF. (1.42)

Człon odpowiadający mieszaniu rotacyjnemu jest dodatkowo zależny od dwóch parametrów: fc
oraz fµ. Pierwszy z nich jest stosunkiem współczynnika dyfuzji do turbulentnej lepkości, fc = D/ν,
natomiast drugi opisuje czułość mieszania rotacyjnego względem gradientu składu chemicznego.
W przypadku uwzględniania rotacji, w każdym ze współczynników mieszania rotacyjnego gradient
∇µ zastąpiony zostaje poprzez fµ∇µ.

Oprócz wymienionych powyżej wielkoskalowych mechanizmów mieszania materii, MESA uwzględ-
nia również procesy dyfuzji atomowej pierwiastków, takie jak dyfuzja termiczna, osiadanie grawi-
tacyjne oraz lewitacja promienista. Liczenie dyfuzji odbywa się poprzez rozwiązywanie równań
Burgersa korzystając z metod oraz współczynników podanych przez Thoul i in. (1994). W przy-
padku lewitacji promienistej, MESA wykorzystuje metodę opisaną w pracy Hu i in. (2011).
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1.4.2 Pakiet MESA-binary

Od 2015 roku (Paxton i in., 2015), kod MESA umożliwia modelowanie ewolucji układów podwójnych,
uwzględniając przy tym wiele procesów zachodzących pomiędzy składnikami. Odpowiedzialny
za to moduł MESA-binary wykorzystuje moduł MESA-star do ewolucji poszczególnych składni-
ków. MESA-binary daje użytkownikowi kilka możliwości ewolucji układu, w zależności od tego, na
czym użytkownikowi kodu najbardziej zależy. Najprostszy, a zarazem najszybszy wariant ewolucji
układu zakłada liczenie ewolucji jednego ze składników będącego w układzie podwójnym z gwiazdą,
której masa jest traktowana punktowo. Każdorazowo masą punktową jest akceptor, czyli gwiazda
akreująca materię. Wolniejszy, lecz dokładniejszy wariant ewolucji zakłada liczenie ewolucji obu
gwiazd. Ten sposób został wykorzystany podczas liczenia modeli pakietem MESA-binary w pre-
zentowanej pracy doktorskiej. W pracy założono zerową ekscentryczność orbit, stąd przedstawione
tu równania prawdziwe są w przybliżeniu orbit kołowych.

1.4.2.1 Ewolucja orbity

Parametrami początkowymi, wymaganymi do rozpoczęcia liczenia ewolucji pakietem MESA-binary
są początkowe masy składników, M1 i M2, oraz początkowy okres orbitalny, Porb. Okres orbitalny
może być zastąpiony odpowiadającą mu wartością półosi wielkiej układu, a. Obie wielkości mogą
być łatwo ze sobą powiązane za pomocą trzeciego prawa Keplera.

W pierwszym kroku MESA-binary wylicza orbitalny moment pędu dany wzorem:

Jorb = M1M2

√
Ga

M1 +M2

. (1.43)

Następnie, uwzględniając zmiany w M1, M2 oraz Jorb, na podstawie powyższego równania szaco-
wana jest odległość między składnikami. Masy składników, wchodzące do powyższego równania,
w trakcie ewolucji modyfikowane są z uwzględnieniem strat i zysków wywołanych wiatrami gwiaz-
dowymi (Ṁi,w) oraz transferem masy (ṀRLOF):

Ṁ1 = Ṁ1,w + ṀRLOF, Ṁ2 = Ṁ2,w − fmtṀRLOF. (1.44)

Tutaj, M1 oznacza masę donora, czyli gwiazdy tracącej masę na skutek transferu. M2 to masa
akceptora, zyskującego masę w trakcie ewolucji układu. Czynnik fmt opisuje wydajność akrecji
masy.

1.4.2.2 Ewolucja orbitalnego momentu pędu

W celu wyliczenia wartości orbitalnego momentu pędu MESA uwzględnia straty pochodzące od
różnych procesów: fal grawitacyjnych J̇gr, utraty masy J̇ml, hamowania magnetycznego J̇mb oraz
od sprzężenia spin-orbita J̇ls:

J̇orb = J̇gr + J̇ml + J̇mb + J̇ls. (1.45)

W przypadku braku uwzględniania efektów rotacji składników, co ma miejsce w poniższej rozprawie
doktorskiej, człon J̇ls zostaje pominięty.
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Wypromieniowywanie fal grawitacyjnych

Ostatnie obserwacje koalescencji czarnych dziur oraz gwiazd neutronowych, potwierdzają istnienie
fal grawitacyjnych. Jak dotąd, potrafimy rejestrować fale pochodzące od zlania się bardzo ma-
sywnych obiektów, jednakże w ogólności każdy układ gwiazd krążących dookoła wspólnego środka
masy produkuje fale grawitacyjne. Zmiana momentu pędu powodowana przez fale grawitacyjne
wynosi:

J̇gr = − 32

5c5

(
2πG

Porb

)7/3
(M1M2)2

(M1 +M2)2/3
. (1.46)

Utrata masy

Masa, która opuszcza gwiazdę pod postacią wiatru gwiazdowego, unosi część orbitalnego momentu
pędu. W przypadku transferu masy, unoszony J̇orb wynosi (Soberman i in., 1997):

J̇ml =
[
(Ṁ1,w + αṀRLOF)M2

1

+ (Ṁ2,w + βṀRLOF)M2
2

] a2

(M1 +M2)2

2π

Porb

+ γδṀRLOF

√
G(M1 +M2)a. (1.47)

We wzorze tym, człony α oraz β opisują utraty masy w postaci szybkiego wiatru odpowiednio
z donora oraz akceptora. Człon δ opisuje utraty masy z dysku akrecyjnego, o promieniu równym
γ2a (Tauris & van den Heuvel, 2006). Wydajność akrecji wynosi fmt = 1−α−β−γ. Zarówno α, β, δ
oraz γ są parametrami wolnymi. W prezentowanej pracy, jedynym rozpatrywanym parametrem
opisującym utratę masy jest parametr β.

Hamowanie magnetyczne

W przypadku układów podwójnych, hamowanie magnetyczne może istotnie wpływać na utratę
orbitalnego momentu pędu (np. Mestel, 1968). W kodzie MESA, proces ten zaimplementowany
został z wykorzystaniem opisu Rappaporta i in. (1983) oraz Venbunta i Zwaana (1981):

J̇mb = −6.82× 1034

(
M

M�

)(
R

R�

)4(
1

Porb

)3

. (1.48)

Mechanizm działa wyłącznie w przypadku gdy dana gwiazda posiada promieniste jądro oraz kon-
wekcyjną otoczkę, gdyż zakłada się że może wtedy zachodzić efekt dynama produkujący pole
magnetyczne.

1.4.2.3 Transfer masy

W celu oszacowania stopnia wypełnienia przez daną gwiazdę swojej sfery Roche’a, MESA-binary
wylicza promień Roche’a korzystając z równania 1.23. W momencie, gdy promień gwiazdy prze-
kroczy promień Roche’a, gwiazda zaczyna tracić część swojej masy w wyniku przepływu przez
punkt Lagrange’a L1.
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W module MESA-binary, przy zachodzącym transferze masy istnieje możliwość wyboru opisu
transferu z dwóch zaimplementowanych schematów: Rittera (Ritter, 1988) oraz Kolba (Kolb &
Ritter, 1990). Schemat Rittera, odpowiedni jest dla gwiazd z rozbudowanymi atmosferami, dla
których transfer masy może zachodzić nawet w przypadku R < RRL. Wtedy, tempo zachodzącego
transferu masy dane jest wzorem:

ṀRLOF = −Ṁ0 exp

(
R1 −RRL,1

HP,1/γ(q2)

)
, (1.49)

gdzie HP,1 to ciśnieniowa skala wysokości na poziomie fotosfery donora, oraz

Ṁ0 =
2π

exp(1/2)
F1(q2)

R3
RL,1

GM1

(
kBTeff

mpµph

)3/2

ρph, (1.50)

gdzie mp to masa protonu, a µph i ρph to średni ciężar cząsteczkowy oraz gęstość na poziomie
fotosfery donora. Funkcje F1(q2) oraz γ(q2) zależą od stosunku mas q2 = M2/M1 i dane są wzorami

F1(q2) = 1.23 + 0.5 log q2, (1.51)

oraz

γ(q2) =

{
0.954 + 0.025 log q2 − 0.038(log q2)2, dla 0.04 ≤ q2 ≤ 1

0.954 + 0.039 log q2 + 0.114(log q2)2, dla 1 ≤ q2 ≤ 20.
(1.52)

Schemat Kolba rozszerza schemat Rittera o przypadek, w którym R > RRL. W przypadku
tego schematu tempo transferu masy wyrażone jest poprzez

ṀRLOF = −Ṁ0 − 2πF1(q2)
R3

RL,1

GM1

∫ PRL

Pph

Γ
1/2
1

(
2

Γ1 + 1

)(Γ1+1)/(2Γ1−2)(
kBT

mpµ

)1/2

dP, (1.53)

gdzie Pph oraz PRL to odpowiednio ciśnienia na poziomie fotosfery oraz na poziomie promienia
Roche’a, natomiast Γ1 jest wykładnikiem adiabaty,

Γ1 =

(
∂ lnP

∂ ln ρ

)
ad

. (1.54)
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Rozdział 2

Pulsacje gwiazdowe

Pulsacje gwiazdowe to zjawisko, którego obserwacyjnym przejawem są zmiany jasności lub/i pro-
fili linii widmowych. Zmiany te spowodowane są rozchodzeniem we wnętrzach gwiazdowych fal
hydrodynamicznych, które ze względu na pochodzenie można podzielić na wypornościowe oraz
ciśnieniowe. W pierwszym przypadku siłą przywracającą jest siła grawitacji, w drugim ciśnie-
nie. Ponieważ fale propagują się w różnych obszarach, szczegółowa analiza własności tych fal daje
możliwość poznania warunków panujących we wnętrzach gwiazdowych. Dziedzina astronomii, wy-
korzystująca pulsacje do badania wnętrz gwiazdowych nazywa się asterosejsmologią.

2.1 Charakterystyka modów pulsacji

Jednym z podstawowych pojęć w teorii pulsacji gwiazdowych jest mod pulsacji, definiowany jako
drganie odpowiadające częstotliwościom własnym gwiazdy. Każdy mod określony jest przez często-
tliwość kołową ωn`m oraz trzy liczby całkowite: `, m oraz n. Liczbę ` nazywamy stopniem modu.
Wartość ta opisuje całkowitą ilość płaszczyzn węzłowych na powierzchni gwiazdy, ` = 0, 1, 2, . . . .
Liczba m, którą nazywamy rzędem azymutalnym, definiuje ilość płaszczyzn południkowych i za-
wiera się w przedziale |m| ≤ `. Ostatnia z liczb n oznacza radialny rząd modu i opisuje liczbę wę-
złów fali w kierunku radialnym, tworzących koncentryczne sfery wewnątrz gwiazdy, n = 0, 1, 2, . . . .
Geometryczna reprezentacja modów przedstawiona została na Rys. 2.1, na którym pokazano kon-
tury gwiazd pochylonych pod kątem odpowiadającym inklinacji i = 45◦. Obszary zaznaczone
ciągłymi liniami wskazują części gwiazdy podlegające rozszerzaniu, natomiast obszary kurczące
się zaznaczone zostały za pomocą linii przerywanych.

Przedstawione poniżej równania oraz własności pulsacyjne dotyczą tzw. modów normalnych,
to znaczy takich, które możemy opisać w ramach teorii linowej. Dzięki temu, każdy mod może być
badany niezależnie od innych, jako iż mody o różnych wartościach `, m i n nie oddziałują ze sobą.
Przedstawiony opis bazuje również na założeniu braku rotacji oraz pola magnetycznego, które
wprowadzają dodatkowe człony do rozpatrywanych wzorów. W takim przypadku, z racji braku
wyróżnionej osi symetrii (rotacji lub magnetycznej), mody normalne są (2`+1) krotnie zdegenero-
wane. W przypadku uwzględnienia rotacji lub pola magnetycznego, następuje wyróżnienie dodat-
kowej osi symetrii, która znosi degenerację i prowadzi do rozszczepienia częstotliwości własnych na
2` + 1 wartości, różniących się między sobą rzędem azymutalnym m. Znak rzędu azymutalnego
m informuje o kierunku rozchodzenia się pulsacji na gwieździe. Jeśli zależność czasowa dana jest
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Rysunek 2.1: Geometria modów pulsacji o różnych wartościach (`,m). Sektory drgające w przeciw-
nych fazach zaznaczone zostały różnymi konturami; o ciągłych oraz przerywanych liniach. Rysunki
zostały przedstawione pod kątem odpowiadającym i = 45◦. Biegun zaznaczono gwiazdką a równik
za pomocą plusów. Kolejne przypadki od góry, od lewej do prawej strony, ilustrują mody: a) (1,0),
b) (1,1), c) (2,0), d) (2,1), e) (2,2), f) (3,0), g) (3,1), h) (3,2), i) (3,3), j) (5,5), k) (10,5), l) (10,
10). Źródło: wykłady prof. J. Christensena – Dalsgaarda.
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poprzez exp(−iωn`mt), to mody o m > 0 nazywamy współbieżnymi (z ang., prograde modes), to
znaczy modami poruszającymi się zgodnie z rotacją gwiazdy, natomiast mody o m < 0 nazywane
są przeciwbieżnymi (z ang., retrograde modes) i poruszają się przeciwnie do rotacji gwiazdy. Mody
o wartościm = 0 nazywamy strefowymi (z ang., zonal modes) lub osiowosymetrycznymi, natomiast
mody o ` = |m| to mody sektoralne.

Poniżej przedstawiony opis pulsacji opiera się o dwa główne założenia: zarówno w stanie nie-
zaburzonym oraz zaburzonym gwiazda zachowuje symetrię sferyczną a amplitudy jej pulsacji są
niewielkie. Założenia te wydają się być rozsądne i w pełni spełnione w przypadku analizowanych w
tej pracy gwiazd. Ze względu na kształt gwiazd zbliżony do kulistego, pulsacje najwygodniej jest
opisywać w układzie współrzędnych sferycznych (r, θ, φ), w którym r oznacza odległość punktu
od środka masy, a θ, φ to odpowiednio szerokość oraz długość asterograficzna. W układzie takim,
zaburzenie dowolnego parametru skalarnego, X, dla pojedynczego modu pulsacji można zapisać
w postaci:

δX/X = fn(r)Y m
` (θ, φ)e−iωn`mt, (2.1)

gdzie fn(r) to radialna funkcja własna a harmonika sferyczna Y m
` (θ, φ) opisuje zależności kątowe

i zdefiniowana jest następująco:

Y m
` (θ, φ) = Nm

` P
m
` (cos θ)eimφ. (2.2)

W powyższym równaniu, Nm
` jest czynnikiem normalizującym:

Nm
` =

√
(`− |m|)!
(`+ |m|)!

2`+ 1

4π
, (2.3)

a Pm
` (cos θ) jest stowarzyszoną funkcją Legendre’a wyrażoną jako:

Pm
` (µ) = (−1)

m+|m|
2

1

2``!
(1− µ2)

|m|
2
d`+|m|

dµ`+|m|
(µ2 − 1)`, gdzie µ = cos θ. (2.4)

Czynnik normalizujący, Nm
` , dobrany został tak, by dla danego ` i m harmoniki sferyczne tworzyły

bazę ortonormalną, tj, ∫
Ω

Y m
` (θ, φ)Y m′

`′ (θ, φ) sin θdΩ = δ`,`′δm,m′ . (2.5)

Spośród wszystkich możliwych modów pulsacyjnych, najprostszymi są mody radialne (` = 0),
które są szczególnym przypadkiem pulsacji nieradialnych. Ich podstawowy mod, zwany fundamen-
talnym (n = 1), powoduje cykliczne rozszerzanie i kurczenie się gwiazdy, zachowując jej symetrię
sferyczną. Każdorazowo, stowarzyszona ze zmianą promienia jest okresowa zmiana temperatury
gwiazdy, której maksimum w przybliżeniu adiabatycznym przypada na moment, w którym pro-
mień osiąga swoją minimalną wartość. W przypadku tego modu, węzeł znajduje się w centrum
gwiazdy, której powierzchnia pełni rolę antywęzła. Oznacza to, że cała gwiazda jednocześnie ulega
ekspansji a następnie kurczeniu z amplitudą prędkości rosnącą w kierunku powierzchni. W przy-
padku pulsacji radialnych w pierwszym i kolejnych owertonach, we wnętrzu gwiazdy znajdują się
sfery pełniące rolę węzłów. Ponieważ mody radialne powodują jedynie przemieszczanie się gazu
w kierunku radialnym, węzły te stanowią granicę pomiędzy częściami gwiazdy poruszającymi się
w przeciwnych kierunkach. Obszary te pulsują w antyfazie.
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W przeciwieństwie do pulsacji radialnych, gwiazdy pulsujące nieradialnie nie zachowują lokal-
nej symetrii sferycznej. W ich przypadku, oprócz powierzchni węzłowych występujących wewnątrz
gwiazdy, węzły występują również w postaci przecinających gwiazdę płaszczyzn, zarówno połu-
dnikowych jak i równoleżnikowych. Najprostszym przykładem jest mod dipolowy, dla którego
płaszczyzna węzłowa przecina równik (` = 1, m = 0) lub dowolny południk (` = 1, |m| = 1).

W gwiazdach możemy rozróżnić dwa główne rodzaje modów: mody ciśnieniowe oraz grawita-
cyjne. Pierwsze z nich, powstają na skutek rozchodzenia się fal akustycznych we wnętrzu gwiazdy,
gdzie siłą przywracającą jest ciśnienie. Stąd też mody ciśnieniowe zwyczajowo określa się mo-
dami p (z ang., pressure modes). Mody te powodują przemieszczanie się gazu głównie w kierunku
radialnym. Mody grawitacyjne, lub mody g (z ang., gravity modes), powstają na skutek rozcho-
dzenia się fal wypornościowych, których dominująca składowa ruchu jest skierowana w kierunku
horyzontalnym. Ze względu na fakt, że siła grawitacji dla pulsacji radialnych nie może pełnić
funkcji siły przywracającej, mody radialne mogą być wyłącznie ciśnieniowymi. Należy podkreślić,
że rozróżnienie pomiędzy modami p oraz g nie zawsze jest oczywiste, ponieważ podczas ewolucji
gwiazd pojawiają się mody mające własności zarówno modów grawitacyjnych i ciśnieniowych, tak
zwane mody mieszane.

Lokalne własności modów pulsacyjnych oraz możliwość ich propagacji w gwieździe determino-
wane są przez dwie charakterystyczne częstotliwości. Pierwszą z nich jest częstotliwość Lamba,
zależna od stopnia modu `:

L2
` =

`(`+ 1)c2
s

r2
, (2.6)

gdzie cs jest lokalną prędkością dźwięku. Drugą częstotliwością jest częstotliwość Brunta-Väisälä,
która opisuje oscylacje elementu gazu wokół położenia równowagi pod wpływem siły grawitacji:

N2 = g

(
1

Γ1

d lnP0

dr
− d ln ρ0

dr

)
. (2.7)

Dla pulsacji o wysokich częstotliwościach, przewyższających zarówno częstotliwość Lamba oraz
częstotliwość Brunta-Väisälä (ω2 > L2

` ∧ ω2 > N2), mody pulsacji mają charakter fal akustycznych.
Dla niższych częstotliwości (ω2 < L2

` ∧ ω2 < N2) mody mają charakter fal wypornościowych. Dla
przypadków pośrednich, tj. gdy (ω2 > L2

` ∧ ω2 < N2) ∨ (ω2 < L2
` ∧ ω2 > N2) występuje obszar

unoszenia pulsacji, w którym dochodzi do eksponencjalnego zanikania amplitudy pulsacji.

2.2 Równania pulsacyjne

W poniższej pracy doktorskiej wykorzystano nieadiabatyczną, liniową teorię pulsacji gwiazdowych.
W przybliżeniu liniowym, pulsacje są traktowane jako niewielkie zaburzenia stanu równowagowego
gwiazdy, a mody pulsacji związane z tymi zaburzeniami nie oddziałują ze sobą. W celu uzyska-
nia równań pulsacyjnych, należy wyjść od podstawowych równań hydrodynamiki, jak równanie
ciągłości w postaci:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0, (2.8)

równanie ruchu (Naviera-Stokesa):

ρ

(
∂

∂t
+ v · ∇

)
v = ρf −∇P − ρ∇Φ + divτ, (2.9)
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oraz równanie zachowania energii:

ρT

(
∂

∂t
+ v · ∇

)
S = ρε−∇ · FR · (2.10)

W powyższych wzorach (2.8 - 2.10), ∇ jest operatorem nabla, ρ gęstością, P ciśnieniem, T tem-
peraturą, v polem prędkości, f wektorem sił, Φ potencjałem grawitacyjnym, τ tensorem lepkości,
S entropią, ε tempem produkcji energii, a FR wektorem strumienia promieniowania. Powyższe
równania są uzupełnione równaniem Poissona:

∇2Φ = 4πρG, (2.11)

gdzie ∇2 jest operatorem Laplace’a. Strumień promienisty jest wyrażony za pomocą przybliżenia
dyfuzyjnego, opisującego transport energii na dużych głębokościach optycznych:

FR = − 4ac

3κρ
T 3∇T, (2.12)

gdzie a jest stałą promienistą a κ jest średnią nieprzezroczystością Rosselanda.
W celu uzyskania liniowych nieadiabatycznych równań pulsacyjnych, do powyższych równań

wprowadza się małe zaburzenia a następnie się je linearyzuje zakładając, że istotne są jedynie
wyrazy pierwszego rzędu. Na tym etapie warto wspomnieć o dwóch różnych podejściach opisu
zaburzeń: Eulera oraz Lagrange’a. Zaburzenie eulerowskie definiowane jest jako perturbacja do-
wolnej wielkości fizycznej w danym miejscu przestrzenii:

f ′(r, t) = f(r, t)− f0(r). (2.13)

Opis Lagrange’a wyraża zaburzenie w danym elemencie masy:

δf(r, t) = f(r, t)− f0(r0). (2.14)

Oba typy zaburzeń związane są ze sobą następującą relacją:

δf(r, t) = f ′(r, t) + ~ξ · ∇f0(r), (2.15)

gdzie ~ξ opisuje przesunięcie elementu, tj: ~ξ = r− r0. Dodatkowo, związek pomiędzy pochodnymi
czasowymi występującymi w opisie Eulera (∂/∂t) i w opisie Lagrange’a (d/dt) jest następujący:

d

dt
=

∂

∂t
+ v · ∇, gdzie v =

dr

dt
. (2.16)

Pełne wyprowadzenie równań na funkcje własne ξ(r), P ′(r), Φ′(r), T ′(r), F ′r(r) i δS(r) można
znaleźć, na przykład, w podręczniku Unno i in. (1989). Zapisując wartości równowagowe z pomi-
nięciem indeksu „0”, równania te mają postać:

1

ρ

dP ′

dr
+

g

ρc2
s

P ′ + (N2 − ω2)ξr +
dΦ′

dr
= g∇ad

ρT

P
δS, (2.17)

1

r2

d

dr
(r2ξr) +

P

c2
sρ

d lnP

dr
ξr +

(
1− L2

`

ω2

)
P ′

ρc2
s

− `(`+ 1)

ω2r2
Φ′ = ∇ad

ρT

P
δS, (2.18)
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1

r2

d

dr

(
r2 dΦ′

dr

)
− `(`+ 1)

r2
Φ′ − 4πGρ

(
P ′

ρc2
s

+
N2

g
ξr

)
= −4πG∇ad

ρ2T

P
δS, (2.19)

iωρTδS = (ρε)′ − 1

r2

d(r2F ′r)

dr
− `(`+ 1)

r2
KT ′, (2.20)

δS = cp

(
δT

T
−∇ad

δP

P

)
· (2.21)

F ′r = −K dT ′

dr
−K ′dT

dr
, (2.22)

gdzieK = 4ac
3κρ
T 3, cs to prędkość dźwięku, cp to ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu. F ′r(r) opisuje

zaburzenie radialnej składowej strumienia, natomiast ξr jest radialną składową przesunięcia

~ξ =

[
ξr(r), ξh(r)

∂

∂θ
, ξh(r)

∂

sin θ∂φ

]
Y m
` (θ, φ)e−iωn`mt, (2.23)

którego horyzontalna składowa równa się

ξh =
1

ω2r

(
P ′

ρ
+ Φ′

)
· (2.24)

Wewnętrzne warunki brzegowe mają postać:

δS = 0, (2.25)

dΦ′

dr
− `Φ′

r
= 0, (2.26)

ξr −
`

ω2r

(
P ′

ρ
+ Φ′

)
= 0. (2.27)

Natomiast powierzchniowe warunki brzegowe zapisujemy następująco:

δP = 0, (2.28)

ξr =
P ′

gρ
, (2.29)

dΦ′

dr
+
`+ 1

r
Φ′ = 0. (2.30)

2.3 Kod pulsacyjny

W poniższej rozprawie doktorskiej, obliczenia pulsacyjne zostały przeprowadzone wykorzystując
liniowy, nieadiabatyczny kod pulsacyjny autorstwa profesora Wojciecha Dziembowskiego (1977).
Kod rozwiązuje równania pulsacyjne w zmodyfikowanej formie, z wykorzystaniem bezwymiarowych
zmiennych (Dziembowski, 1971, 1977). Taka forma równań jest lepiej dostosowana do obliczeń
numerycznych, jako iż unika się w ten sposób dużych zakresów wartości zmiennych. Zmienne
bezwymiarowe zdefiniowane są następująco:
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y1 =
ξr
r
, (2.31)

y2 =
1

gr

(
P ′

ρ
+ Φ′

)
, (2.32)

y3 =
1

gr
Φ′, (2.33)

y4 =
1

g

dΦ′

dr
, (2.34)

y5 =
δS

cp
, (2.35)

y6 =
δLR
LR

, (2.36)

gdzie LR jest jasnością promienistą. Wykorzystując powyższe zmienne, równania pulsacyjne za-
prezentowane w Rozdziale 2.2 mają postać:

dy1

d ln r
= (Vg − 3)y1 +

[
`(`+ 1)

c1ω2
− Vg

]
y2 + Vgy3 + vTy5, (2.37)

dy2

d ln r
= (c1ω

2 − A?)y1 + (A? − U + 1)y2 − A?y3 + vTy5, (2.38)

dy3

d ln r
= (1− U)y3 + y4, (2.39)

dy4

d ln r
= UA?y1 + UVgy2 + [`(`+ 1)− UVg] y3 − Uy4 − UvTy5, (2.40)

dy5

d ln r
= V

[
∇ad(U − c1ω

2)− 4(∇ad −∇) + c2

]
y1

+ V

[
`(`+ 1)

c1ω2
(∇ad −∇)− c2

]
y2 + V c2y3 + V∇ady4

+ V∇(4− κS)y5 − V∇y6, (2.41)
dy6

d ln r
=

[
`(`+ 1)

∇ad −∇
∇

− εadc3V

]
y1 +

[
εadc3V − `(`+ 1)

(
∇ad

∇
+

c3

c1ω2

)]
y2

+

[
`(`+ 1)

∇ad

∇
− εadc3V

]
y3 +

[
c3εS −

`(`+ 1)

V∇
− iωc4

]
y5 −

d lnLR
d ln r

y6. (2.42)
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Wielkości występujące w równaniach 2.37 – 2.42 są następujące:

V = −d lnP

d ln r
, (2.43)

Vg =
gr

c2
s

, (2.44)

U =
d lnm

d ln r
=

4πr3ρ

m
, (2.45)

A? = r
N2

g
, (2.46)

c1 =
( r
R

)3 (m
M

)
, (2.47)

c2 = (κad − 4∇ad)V∇+∇ad

(
d ln∇ad

d ln r
+ V

)
, (2.48)

c3 =
4πr3ρεN
LR

, (2.49)

c4 =
4πr3ρTcp

LR

(
GM

R3

)1/2

, (2.50)

vT = −
(
∂ ln ρ

∂ lnT

)
P

, (2.51)

εad =

(
∂ ln εN
∂ lnP

)
S

, (2.52)

κad =

(
∂ lnκ

∂ lnP

)
S

, (2.53)

κS = cp

(
∂ lnκ

∂S

)
P

. (2.54)

Wewnętrzne warunki brzegowe wykorzystujące zmienne bezwymiarowe (równania 2.31 – 2.36)
przyjmują postać:

y1 =
`

c1σ2
y2, (2.55)

y4 = `y3, (2.56)
y5 = 0, (2.57)

natomiast powierzchniowe warunki brzegowe można zapisać w formie:

y1

[
1 +

`(`+ 1)

σ2
− 4− σ2

V

]
− y2 + y3

{
1 +

[
`(`+ 1)

σ2
− `− 1

]
1

V

}
= 0, (2.58)

(`+ 1)y3 + y4 = 0 (2.59)
oraz

(2− 4∇adV )y1 + 4∇adV (y2 − y3) + 4y5 − y6 = 0 · (2.60)
W celu uzyskania częstotliwości własnych i radialnych funkcji własnych, kod pulsacyjny całkuje

numerycznie równania 2.17 – 2.22. Współczynniki wykorzystywane przez kod pochodzą z modelu
równowagowego.
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2.4 Wzbudzanie pulsacji

Wykorzystywanie w obliczeniach nieadiabatycznego kodu pulsacyjnego daje możliwość badania za-
gadnienia jakim jest wzbudzanie modów pulsacji. Ze względu na zachodzące w gwiazdach i ukła-
dach podwójnych procesy prowadzące do wzbudzenia modów pulsacyjnych rozróżniamy samo-
wzbudzanie oraz wzbudzanie poprzez zewnętrzne siły jak turbulentna konwekcja czy oddziaływanie
pływowe pomiędzy składnikami.

2.4.1 Samowzbudzanie

W przypadku gwiazd analizowanych w prezentowanej pracy, jednym z najważniejszych procesów
prowadzących do wzbudzenia pulsacji jest mechanizm oparty o nieprzezroczystość materii. Mecha-
nizm ten działa w obszarach związanych w występowaniem lokalnego maksimum współczynnika
nieprzezroczystości, κ.

Zależność oscylacji od czasu można wyrazić jako

∼ cos(ωRet) exp(ωImt), (2.61)

gdzie znak ωIm informuje o tym czy mod jest liniowo niestabilny a jego amplituda narasta (ωIm ≥ 0)
czy mod jest tłumiony (ωIm < 0). Wartość ωIm można oszacować korzystając z zasady wariacyjnej:

ωIm '
1

2ω2
Re

∫
V
δρ∗

ρ
(Γ3 − 1)δ(ρε−∇ · F) dV∫

V
ρ|δr|2 dV

· (2.62)

Wnioski wynikające z powyższego równania są następujące: niestabilność zachodzi gdy δρ∗, gdzie „∗ ”
oznacza sprzężenie zespolone, oraz δ(ρε−∇·F) są w fazie, a dodatni wkład do napędzania pochodzi
od tych warstw, które pobierają ciepło w fazie maksymalnego sprężenia.

W celu rozpatrzenia całkowitej energii netto uzyskanej przez dany mod w czasie jednego cyklu
oscylacji można przeanalizować następującą całkę pracy:

W =

∮
dE

dt
dt =

∮
dt

∫ M

0

[
δT

T
δεN −

δT

T
δ

(
1

ρ
(∇ · F)

)]
dm · (2.63)

Gdy W > 0, energia modu rośnie i pulsacje są napędzane. W przeciwnym przypadku pulsacje są
tłumione.

W równaniu 2.63 bilans energetyczny zależy od zaburzeń tempa reakcji jądrowych, εN , oraz
od zaburzeń strumienia energii. Pierwszy człon równania opisuje napędzanie pulsacji poprzez
mechanizm ε i jest uzależniony od temperatury, gęstości i tempa reakcji jądrowych. Jego działanie
zawsze prowadzi do stopniowego wzrostu amplitudy zaburzeń, jednakże jest to bardzo słaby efekt,
w większości przypadków pomijalny. Po zaniedbaniu tego efektu równanie 2.63 można zapisać w
postaci (Dziembowski, 1994; Pamyatnykh, 1999):

W = −
∫

d3x∇ad

∮
dt Re

[(
δP

P

)∗
δ(∇ · F)

]
· (2.64)

Przyjmując przybliżenie dyfuzyjne otrzymujemy równanie łączące gradient strumienia oraz zabu-
rzenie lokalnej mocy promieniowania:

δ(∇ · FR) =
1

4πr2

dδLr
dr

, (2.65)
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gdzie moc promieniowania Lr może zostać zapisana jako

δLr
Lr

=
dr

d lnT

d

dr

(
δT

T

)
− δκ

κ
+ 4

(
δT

T
+
δr

r

)
· (2.66)

Pierwszy człon równania 2.66 opisuje straty promieniste, które mają ujemny wkład do całki pracy
i zawsze prowadzą do stabilizacji rozchodzących się w gwieździe zaburzeń. Ostatni człon zależny
od δr

r
, w przypadku pulsacji radialnych zawsze wnosi dodatni wkład do niestabilności modów,

jako że w trakcie kontrakcji efektywna powierzchnia gwiazdy się zmniejsza. Efekt ten nosi nazwę
mechanizmu r (z ang. radius mechanism, Baker, 1966). Natomiast człon zależny od δT

T
opisuje

mechanizm γ – bezpośredni wpływ temperatury na zmiany jasności.
Najistotniejszy efekt na napędzanie pulsacji ma drugi człon równania 2.66. Mechanizm κ działa

tam, gdzie δκ/κ zmienia się szybko z promieniem. Obszary, w których κT + κρ/(Γ3 − 1) rośnie
w kierunku powierzchni gwiazdy mają dodatni wkład do wzbudzania pulsacji. Tu, κT oraz κρ są
kolejno pochodnymi nieprzezroczystości po temperaturze oraz po gęstości

κT =

(
∂ lnκ

∂ lnT

)
ρ

, κρ =

(
∂ lnκ

∂ ln ρ

)
T

, (2.67)

natomiast
Γ3 − 1 =

(
d lnT

d ln ρ

)
ad

· (2.68)

Ponadto, do wzbudzenia pulsacji spełnione muszą zostać dwa dodatkowe warunki. Przede wszyst-
kim, amplituda δP/P musi być względnie duża i wolno zmieniać się w obszarze napędzania. Po
drugie, termiczna skala czasowa w obszarze napędzania musi być porównywalna lub dłuższa od
okresu pulsacji. W przeciwnym wypadku, obszar pozostanie w równowadze termicznej. Ostatni
warunek oznacza, że lokalne maksimum nieprzezroczystości musi być na odpowiedniej głębokości
geometrycznej.

Wygodną miarą niestabilności modu jest wprowadzony przez Stellingwerfa (1978) parametr η,
który jest znormalizowaną po cyklu pulsacji globalną całką pracy:

η =
W∫ R

0
|dW

dr
| dr

· (2.69)

Parametr ten przyjmuje wartości z przedziału η ∈ [−1, 1]. Wartość η > 0 oznacza, że wzbudzanie
przeważa nad tłumieniem i dany mod pulsacji jest wzbudzany. Gdy η < 0 to w gwieździe przeważa
tłumienie i rozważany mod jest stabilny.

2.4.2 Wzbudzanie poprzez zewnętrzną siłę

Wzbudzanie stochastyczne

W gwiazdach posiadających podfotosferyczną warstwę konwekcyjną, stochastyczne pole prędkości
może być źródłem wzbudzania pulsacji. Komórki konwekcyjne osiągając prędkości porównywalne
z prędkością dźwięku, tj. v = cs, (Lighthill, 1952; Stein, 1967) powodują powstawanie fal dźwięko-
wych, odpowiedzialnych za oscylacje typu słonecznego (SLO, z ang. solar-like oscillations). Oscy-
lacje typu słonecznego są oscylacjami tłumionymi. Oczekuje się, że wszystkie gwiazdy posiadające
podfotosferyczną warstwę konwekcyjną będą wykazywać SLO. Na Słońcu dominują oscylacje 5-
minutowe.
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Wzbudzanie pływowe

Pierwsze doniesienia dotyczące wpływu obecności innych gwiazd w układach wielokrotnych na
występujące na nich pulsacje sięgają pracy Cowlinga (1941). Od tego czasu temat pływowo wzbu-
dzanych oscylacji w różnych układach omawiany był przez wielu autorów, np. przez Zahna (1975),
Rathore’a (2005) czy Fullera (2017). Wnioski z przytoczonych prac jasno wskazują, że występowa-
nie odpowiednich rezonansów umożliwiających pływowe wzbudzanie modów pulsacyjnych zależy
głównie od charakterystyki orbit układów, tj. ich okresów orbitalnych oraz ekscentryczności, ale
również od fizycznych parametrów składników. Wyróżniającymi się układami są układy EEV
(z ang., Eccentric Ellipsoidal Variables) zwyczajowo zwane układami „heartbeat”, dla których
często krzywe blasku blisko momentu przejścia przez peryastron przypominają zapis elektrokar-
diogramu. Dzieje się tak na skutek działających efektów zmienności elipsoidalnej, efektów odbicia
oraz doppler booming/boosting. W układach tych rezonanse modów własnych z harmonikami czę-
stości orbitalnej powodują pływowe wzbudzanie modów, których częstotliwości są całkowitymi
wielokrotnościami częstotliwości orbitalnej.

Reakcję jednej z gwiazd układu na zmienny w czasie potencjał pływowy pochodzący od to-
warzysza można rozłożyć na dwa typy oddziaływań pływowych: pływ równowagowy oraz pływ
dynamiczny. Pływ równowagowy to trwała deformacja jednej z gwiazd spowodowana obecno-
ścią drugiego składnika oddziałującego grawitacyjnie. Pływ taki powstaje niezależnie od układu
oraz jego dynamiki, jednakże najbardziej znaczący jest blisko momentu przejścia przez peryastron.
Pływ dynamiczny natomiast odpowiedzialny jest za rezonansowe wzbudzanie oscylacji wymusza-
nych, widocznych podczas całego ruchu orbitalnego.

2.5 Identyfikacja modów pulsacji

Podstawowymi danymi, na których opiera się asterosejsmologia są częstotliwości pulsacji. Zanim
jednak częstotliwości będą mogły posłużyć do szczegółowego modelowania sejsmicznego, konieczne
jest poznanie, jaki mod pulsacji jest związany z daną częstotliwością. Identyfikacja modów pul-
sacji polega na przypisaniu danej częstotliwości wartości dyskretnych liczb kwantowych n, ` oraz
m. W przypadku modów pulsacji wysokiego rzędu radialnego dyspersyjne relacje asymptotyczne
przewidują równoodstępność w częstotliwościach dla modów p oraz w okresach dla modów g. Re-
lacje te pozwalają na identyfikację stopnia oraz rzędu radialnego. W przypadku braku regularności
w widmach częstotliwości, identyfikacja musi odbywać się z wykorzystaniem innych metod. Istnieje
kilka różnych metod identyfikacji opartych na wykorzystaniu danych fotometrycznych i spektro-
skopowych. Te metody pozwalają na identyfikację stopnia ` i/lub rzędu m. Są to między innymi
metoda wykorzystująca fotometryczne amplitudy i fazy (np., Daszyńska-Daszkiewicz i in., 2002),
metoda momentów linii widmowych (np., Balona, 1986a,b; Aerts i in., 1992), metoda dopasowania
amplitud i faz wzdłuż profilów linii widmowych (np., Telting & Schrijvers, 1997), metoda oparta na
mapowaniu zaćmień (np., Gamarova i in., 2003). Identyfikacja rzędu radialnego n odbywa się pod-
czas modelowania pulsacyjnego. Dwie spośród wyżej wymienionych technik znalazło zastosowanie
w prezentowanej rozprawie. Techniki te zostały szczegółowo opisane poniżej.
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2.5.1 Identyfikacja stopnia ` z fotometrii

Zakładając, iż rotacja ma pomijalny wpływ na pulsacje gwiazdy, wyrażenie na monochromatyczną,
zespoloną amplitudę zmian jasności gwiazdy pulsującej z częstotliwością ω, w modzie o stopniu `
i rzędzie azymutalnym m, ma postać (np. Daszyńska-Daszkiewicz i in., 2002)

Aλ(i) = −1.086εY m
` (i, 0)bλ`

(
Dλ

1,`f +D2,` +Dλ
3,`

)
, (2.70)

gdzie

Dλ
1,` =

1

4

∂ log(Fλ|bλ` |)
∂ log Teff

, (2.71)

D2,` = (2 + `)(1− `), (2.72)

Dλ
3,` = −

(
2 +

ω2R3

GM

)
∂ log(Fλ|bλ` |)
∂ log geff

. (2.73)

W równaniu 2.70, ε jest swoistą amplitudą modu, Y m
` (i, 0) to harmonika sferyczna zależna od

kąta inklinacji i oraz rzędu azymutalnego modu, m. Człon Dλ
1,` oraz człon Dλ

3,` opisują kolejno
efekty temperaturowe oraz ciśnienia. Ich wartości uzależnione są od pochodnych strumienia w
konkretnym paśmie, Fλ, oraz od czynnika bλ` opisującego efekty uśredniania po tarczy gwiazdy.
Czynnik ten wyrażony jest poprzez formułę:

bλ` =

∫ 1

0

h0
λ(µ)µP`(µ)dµ, (2.74)

w której h0
λ(µ) jest pociemnieniem brzegowym, P`(µ) jest wielomianem Legendre’a natomiast

µ = cos θ, gdzie θ to kąt pomiędzy kierunkiem do obserwatora a kierunkiem, pod którym pro-
mieniowanie opuszcza gwiazdę. Człon D2,` odpowiedzialny jest za efekty geometryczne. Parametr
f , występujący w członie temperaturowym, to pochodzący z rozwiązania liniowych, nieadiabatycz-
nych równań pulsacyjnych, zespolony parametr opisujący stosunek względnych zmian strumienia
promieniowania do przesunięcia radialnego na poziomie fotosfery:

δFbol

Fbol

= <{εfY m
` (θ, ϕ) exp(−iωt)} . (2.75)

Pochodne strumienia Fλ po log Teff i log g w równaniu 2.71 i 2.73 oraz pociemnienie brzegowe
liczymy z modeli atmosfer. Z kolei amplituda swoista modu ε jest niewyznaczalna w ramach
liniowej teorii pulsacji. Przy zaniedbaniu wpływu rotacji na pulsacje, stosunki amplitud oraz
różnice faz są niezależne od ε, kąta inklinacji i oraz rzędu azymutalnego m.

Jedna z metod identyfikacji stopnia ` polega na porównywaniu obserwowanych i teoretycznych
ilorazów amplitud oraz różnic faz w różnych pasmach fotometrycznych. Wielkości te można przed-
stawić na fotometrycznym diagramie diagnostycznym, na którym mody danego stopnia ` zajmują
określone obszary (np. Balona & Stobie, 1979; Stamford & Watson, 1981; Watson, 1988; Cugier
i in., 1994). Wyznaczenie najbardziej prawdopodobnego stopnia ` dla danego modu odbywa się
z wykorzystaniem wyróżnika, np. w postaci zaproponowanej przez Daszyńską-Daszkiewicz i Wal-
czaka (2009):

χ2
T =

1

2(N − 1)

N−1∑
i=1

(Xo
i −X t

i )
2

σ2
i

. (2.76)
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W powyższym równaniu, N określa ilość użytych do identyfikacji pasm fotometrycznych, Xo
i oraz

X t
i to kolejno obserwowane i teoretyczne wartości rozpatrywanych wielkości (Aj/Ai oraz ϕj − ϕi)

a σi to błąd wyznaczenia. Zakładając, że błędy we wszystkich pasmach są niezależne, błąd liczony
dla stosunku amplitud wynosi:

σ2 =

(
Aj
Ai

)2 [
σ2(Aj)

A2
j

+
σ2(Ai)

A2
i

]
, (2.77)

podczas gdy dla różnicy amplitud jego wartość obliczana jest na podstawie wzoru:

σ2(ϕj − ϕi) = σ2(ϕj) + σ2(ϕi). (2.78)

Druga, półempiryczna, metoda identyfikacji ` z fotometrii polega na jednoczesnym wyznaczaniu
`, ε i f z obserwacji, rozwiązując układ równań 2.70. Metoda ta opiera się na minimalizacji
dyskryminanta χ2

E (Daszyńska-Daszkiewicz & Walczak, 2009):

χ2
E =

1

2N −M

N∑
i=1

|Aoλi −A
t
λi
|2

|σλi |2
. (2.79)

dla założonego stopnia `. W powyższym wzorze N jest ilością pasm fotometrycznych plus prędkość
radialna, M to liczba wyznaczanych parametrów, Aoλi oraz A

t
λi

to obserwacyjne oraz teoretyczne
amplitudy mierzone w paśmie λi natomiast σλi to błędy obserwacyjne.

2.5.2 Identyfikacja rzędu m ze spektroskopii

Istnieje kilka metod spektroskopowej identyfikacji modów pulsacji, jednakże większość z nich nie
daje jednoznacznego rozwiązania z powodu dużej liczby dopasowywanych parametrów. Jest tak
w przypadku bezpośredniego dopasowania teoretycznych profili linii widmowych do obserwacyjnych
(np. Osaki, 1971; Smith, 1977; Kubiak, 1978) oraz w przypadku metody momentów (np. Balona,
1986a,b; Aerts i in., 1992). Moment profili linii n-tego rzędu definiujemy jako całkę z unormowanego
strumienia ważonego prędkością w postaci:

mn =

∫
(v − v0)n(1− F (v))dv. (2.80)

Momenty o n > 1 normujemy przez moment zerowy:

Mn = mn/m0, gdzie n ≥ 1, (2.81)

Moment zerowy jest odpowiednikiem szerokości równoważnej linii podczas gdy moment pierwszy,
M1, jest równoważny prędkości radialnej. Moment drugi oraz trzeci są kolejno szerokością połów-
kową linii widmowej oraz jej skośnością. Metoda momentów polega na porównaniu momentów
teoretycznych i wyznaczonych z obserwacji.

Szczególnie wartą wspomnienia jest metoda identyfikacji oparta na monochromatycznych dia-
gramach amplitud i faz (diagramy IPS, z ang. Intensity Period Search, np., Telting & Schrijvers,
1997). Metoda ta polega na wyznaczeniu amplitudy i fazy dla danych długości fali wzdłuż pro-
filu wybranej linii widmowej. Poprzez analizę diagramów, porównując obserwacyjne i teoretyczne
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przebiegi można zidentyfikować zestaw parametrów opisujących geometrię modu. Dokonuje się
tego minimalizując wartość dyskryminanta w postaci:

χ2
T =

1

2nλ − np

nλ∑
i=1

[
(AoR,i − AtR,i)2

σ2
R,i

−
(AoI,i − AtI,i)2

σ2
I,i

]
. (2.82)

W powyższym wzorze AR = Aλ cosϕλ oraz AI = Aλ sinϕλ, nλ oznacza ilość punktów w λ a np
to ilość dopasowywanych parametrów, np. `,m, i. Obserwowane oraz teoretyczne wartości to
odpowiednio Ao i At. Błędy liczone są jako

σ2
R = σ2(Aλ) cos2 ϕλ + σ2(ϕ)A2

λ sin2 ϕλ, (2.83)

σ2
I = σ2(Aλ) sin2 ϕλ + σ2(ϕ)A2

λ cos2 ϕλ. (2.84)

Analizując samą zmianę fazy można szybko dojść do kilku wniosków. Jeśli faza jednostajnie
rośnie lub maleje wzdłuż profilu linii, to mod jest odpowiednio przeciwbieżny lub współbieżny do
kierunku rotacji gwiazdy. Jeśli faza skokowo zmienia swoją wartość o π w centrum linii, a w do-
datku amplituda w centrum profilu linii jest zerowa, wtedy analizowany mod ma rząd m = 0.
Metoda identyfikacji oparta na diagramach IPS jest najefektywniejszą metodą wyznaczania za-
równo stopnia ` jak i m z obserwacji spektroskopowych.

2.6 Gwiazdy pulsujące typu β Cephei i δ Scuti

Pulsacje gwiazdowe są zjawiskiem powszechnym i występują w gwiazdach o różnych masach, tem-
peraturach efektywnych oraz na różnych etapach ewolucyjnych. Rys. 2.2 przedstawia diagram
Hertzsprunga-Russella (diagram HR) z zaznaczonymi różnymi typami gwiazd pulsujących. Pre-
zentowana praca doktorska dotyczy gwiazd typu β Cephei oraz δ Scuti, które zostały pokrótce
opisane poniżej.

Gwiazdy typu β Cephei (β Cep) to wielomodalne gorące gwiazdy pulsujące. Prototyp klasy od-
kryty został ponad sto lat temu, gdy w Frost (1902) odkrył w β Cep zmienność prędkości radialnej,
jednakże nie utożsamił jej wtedy ze zmiennością pulsacyjną. Od tego czasu, obiekty te były inten-
sywnie badane przez wielu astronomów. Gwiazdy β Cep to przeważnie gwiazdy ciągu głównego, o
masach z przedziału około 8− 18 M�. Ich zmienność powodowana jest wzbudzaniem modów p i g
niskiego rzędu, które odpowiadają częstotliwościom z zakresu około 3−15 d−1. Odpowiedzialny za
wzbudzanie mechanizm κ zachodzi w obszarze Z-bumpu, lokalnego maksimum nieprzezroczystości
wywołanego przez metale z grupy żelaza (głównie Fe, Ni, Mn, Cr), na głębokościach odpowiada-
jącym T ≈ 200 000K.

Gwiazdy typu δ Scuti (δ Sct) są średnio masywnymi obiektami pulsujące głównie w modach ci-
śnieniowych. Ich masy zwyczajowo zawierają się w przedziale 1.5 – 2.5 M�, co razem z ich typem
widmowym A0 – F5 przekłada się na położenie w dolnej części klasycznego pasa niestabilności
(Aerts i in., 2010; Rodríguez i in., 2000; Liakos & Niarchos, 2017; Dupret i in., 2005) na diagramie
HR. W gwiazdach δ Sct pulsacje wzbudzane są poprzez mechanizm κ-γ w strefie drugiej jonizacji
helu na głębokości odpowiadającej T ≈ 50 000K. Dodatkowo, turbulentne ciśnienie w strefie joni-
zacji wodoru może odgrywać znaczną rolę we wzbudzania modów p wyższego rzędu Antoci i in.
(2014).
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Rysunek 2.2: Położenie gwiazd zmiennych różnych typów na diagramie HR. Źródło: (Aerts i in.,
2010)

Obecnie, w czasach obserwacji satelitarnych, zarówno w gwiazdach typu β Cep oraz δ Sct,
wykrywane są mody g wysokiego rzędu (np. Grigahcène i in., 2010; Balona i in., 2015; Antoci i in.,
2019; Pamyatnykh i in., 2004; Jerzykiewicz i in., 2005). Mody te nie są wzbudzane w modelach
policzonych ze standardowymi tablicami nieprzezroczystości.
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Część II

Analiza układów podwójnych
zawierających gwiazdy typu

widmowego B
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Rozdział 3

Wyznaczanie wieku gwiazd typu
widmowego B w zaćmieniowych układach
podwójnych

Znajomość wieku gwiazd ma istotne znaczenie w wielu gałęziach astrofizyki. Jego wyznaczanie
jest ważne nie tylko w badaniu ewolucji gwiazd ale również, między innymi, w badaniu ewolucji
i dynamiki galaktyk oraz w badaniach poświęconych powstawaniu układów planetarnych. Niestety,
dokładny wiek znamy tylko w przypadku Słońca, dla którego precyzyjne ograniczenia uzyskano
poprzez badanie meteorytów oraz dzięki heliosejsmologii. W przypadku każdej innej gwiazdy, przy
szacowaniu wieku konieczne jest korzystanie z modeli ewolucyjnych.

Wyznaczanie wieku gwiazd obarczone jest dodatkową niepewnością spowodowaną brakiem ści-
słej definicji czasu, który można uznać jako „wiek zero”. Jedną z propozycji jest moment rozpoczęcia
palenia deuteru w gwiazdach znajdujących się przed ciągiem głównym (Stahler, 1988), innym okre-
śleniem wieku zero może być czas rozpoczęcia palenia wodoru w centrum gwiazdy. W przypadku
gwiazd znajdujących się na dalszych etapach ewolucji popularne jest określanie wieku zerowego
przypadającego na moment błysku helowego lub w momencie przejścia gwiazdy na gałąź chło-
dzenia białych karłów. W przypadku prezentowanej pracy, w której rozpatrywano gwiazdy ciągu
głównego, jako czas zerowy przyjęto moment rozpoczęcia palenia wodoru, czyli osiągnięcie przez
gwiazdy ZAMSu. Zastosowana tu metoda oraz uzyskane wyniki zostały opublikowane w pracy
Daszyńska-Daszkiewicz & Miszuda (2019).

W większości przypadków opisanych w literaturze, wyznaczanie wieku gwiazd opiera się na
wyliczeniu modeli ewolucyjnych odtwarzających obserwowane własności gwiazd, jak masa oraz
promień. Bezpośrednie wyznaczanie tych parametrów ogranicza się wyłącznie do przypadków za-
ćmieniowych układów podwójnych typu SB2, w widmach których widoczne są linie absorpcyjne
pochodzące od dwóch składników. O ile na podstawie samej fotometrii można otrzymać podsta-
wowe informacje dotyczące charakterystyki orbity wraz ze względnymi rozmiarami składników,
o tyle obserwacyjne wyznaczanie mas wymaga również pomiarów prędkości radialnych. W zależ-
ności od jakości obserwacji, dokładność wyznaczania mas i promieni może sięgać nawet 1% (np.
Torres i in., 2010; Eker i in., 2014). Tak mały błąd przekłada się na większą dokładność wyzna-
czenia wieku (np. Daszyńska-Daszkiewicz & Miszuda, 2019) oraz uzyskanie lepszych ograniczeń na
wolne parametry, np. zasięg przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego.
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3.1 Próbka analizowanych układów

W celu wyznaczenia wieku galaktycznych gwiazd typu B wybrano 38 zaćmieniowych układów po-
dwójnych typu SB2. Układy te oraz ich parametry zostały zaczerpnięte z prac Torresa (2010) oraz
Ekera (2014). W każdej ze wspomnianych prac autorzy uzyskali wyznaczenia parametrów ukła-
dów na podstawie analizy danych fotometrycznych oraz pomiarów prędkości radialnych. Wybrane
układy są układami rozdzielonymi, stąd ewolucja ich składników może być z dobrym przybliże-
niem traktowana jak ewolucja gwiazd pojedynczych. Chociaż w większość układów widać wpływ
składników na ruch orbitalny, widoczny np. poprzez krótkie okresy orbitalne oraz kołowe orbity,
to duże stosunki masM2/M1 ∈ [0.5, 1.0] świadczą o raczej osobnej ewolucji każdego ze składników.
Zdecydowana większość wybranych układów posiada wyznaczone masy oraz promienie składników
z dokładnością lepszą niż 3% (29 spośród 38 układów). Wyselekcjonowana próbka układów za-
wiera gwiazdy, których masy mieszą się w zakresie M ∈ [2.5, 16] M�. Ich typy widmowe zaczynają
się od wczesnych typów B0 a kończą na późnych B9.5. Zdecydowana większość zaklasyfikowana
jest jako gwiazdy ciągu głównego, ale kilka obiektów jest bardziej wyewoluowanych, jak np. V380
Cyg czy V346 Cen. Większość ma małe prędkości rotacji, jednakże w przypadku układu AH Cep,
w widmie widoczne są szerokie linie absorpcyjne, spowodowane dużą rotacją składników (powyżej
185 km s−1). Siedem układów posiada wyznaczenia metaliczności [Fe/H], natomiast w przypadku
układu V906 Sco w literaturze występują dwie wartości, tj. [Fe/H]= 0.14(6) oraz [Fe/H]= 0.03(2).

Parametry układów oraz ich składników przedstawione zostały w Tabeli 3.1. W poszczegól-
nych kolumnach wypisano typy widmowe składników, okresy orbitalne układu wraz z jego jasno-
ścią maksymalną w filtrze V , masy, promienie, temperatury efektywne, moce promieniowania,
metaliczność, rzutowane prędkości rotacji, oszacowane prędkości synchroniczne oraz odnośniki do
literatury. Układy takie jak AH Cep czy V380 Cyg posiadają kilka niezależnych wyznaczeń mas
i promieni, stąd parametry podane są dwukrotnie (AH Cep: Torres i in. 2010; Martins i in. 2017,
oraz V380 Cyg: Pavlovski & Southworth 2009; Tkachenko i in. 2014). Moce promieniowania
zawarte w Tabeli 3.1 wyliczone zostały z formuły

log(L/L�) = log
[(
Teff/T

�
eff

)4
(R/R�)2

]
. (3.1)

Położenia wszystkich składników rozpatrywanych układów wraz z błędami 1σ pokazano na dia-
gramie HR, na Rys. 3.1. Na diagramie naniesiono ścieżki ewolucyjne policzone od momentu ZAMSu
do momentu wyczerpania wodoru w jądrze dla mas 3, 5, 9, 15M�. W obliczeniach założono po-
czątkową obfitość wodoru X0 = 0.70 oraz metaliczność Z = 0.014; wykorzystano tablice OPAL
oraz mieszankę AGSS09. Ścieżki wyliczone zostały dla dwóch stosunków prędkości rotacji do jej
wartości krytycznej, tj. Vrot/V

crit
rot = 0.0, Vrot/V

crit
rot = 0.4, gdzie V crit

rot ≈
√
GM/R oznacza prędkość

krytyczną gwiazdy, oraz dla dwóch wartości przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego, αov = 0.0 oraz
αov = 0.2. Zależności promień-masa (R−M) oraz jasność-masa (logL−M) przedstawione zostały
na Rys. 3.2. Czarnymi liniami zaznaczono linie ZAMS i TAMS (odpowiednio dolna i górna linia).
Dodatkowo, dla relacji R −M czerwonymi liniami zaznaczono izochrony wyliczone w przedziale
log(t/rok) ∈ [6, 8] z krokiem ∆ log(t/rok) = 0.2. Izochrony te wyliczono przy założeniu braku rota-
cji oraz braku przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego. Jak widać, zdecydowana większość gwiazd
spełnia liniowe relacje R−M oraz logL−M . Jedna gwiazda natomiast wyraźnie odstaje – jest to
składnik główny układu V380Cyg, którego etap ewolucyjny nie jest jasny. Rozkład parametrów
takich jak stosunek mas, okres orbitalny, ekscentryczność oraz inklinacja zostały przedstawione za
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pomocą histogramów na Rys. 3.3. Większość z rozważanych 38 układów podwójnych ma krótkie
okresowy orbitalne (Porb < 4 d) i znajduje się na orbitach o małych mimośrodach (e < 0.3). Tylko
cztery układy mają e > 0.3; są to HI Mon, V799 Cas, DI Her oraz NY Cep. Układ NY Cep, oprócz
dużej wartości ekscentryczności (e ≈ 0.5) posiada również długi okres orbitalny, tj. Porb ≈ 15d.
Fakt, iż każdy z tych układów jest zaćmieniowy narzuca ograniczenia na kąt inklinacji, który dla
większości układów jest większy niż 75o. Wszystkie z rozważanych 38 układów podwójnych mają
duże stosunki mas, q = M2/M1 > 0.5, co może sugerować że w ich przeszłości nie dochodziło do
transferu masy, który istotnie wpłynąłby na ewolucje ich składników.

3.2 Metoda wyznaczania wieku

Przyjęta metoda wyznaczania wieku układów bazuje na wykresach przedstawiających ewolucję
promienia w czasie (diagramy R − log t, np. Higl & Weiss, 2017; Daszyńska-Daszkiewicz & Mi-
szuda, 2019). W celu wyznaczenia wieku układu, wyrysowywana jest ewolucja promienia dla
obserwowanego zakresu mas obu składników. Przecięcie linii R(log t) z obserwowanym zakresem
promieni R ± 3σ daje dozwolony przedział wieku dla każdego składnika osobno. Następnie, jako
wiek układu przyjmuje się część wspólną.

Układy gwiazd, w których składniki są dobrze rozdzielone i nie wpływają bezpośrednio na swoją
ewolucję mogą być traktowane jako układy, w których gwiazdy ewoluują jak gwiazdy pojedyncze.
Ze względu na to, że nowo powstający układ podwójny tworzy się z jednego obłoku materii, jego
składniki powinny mieć wspólny wiek oraz taki sam początkowy skład chemiczny. Każda gwiazda
może posiadać różną prędkość rotacji a w jej wnętrzu mogą zachodzić różne procesy mieszania cha-
rakteryzujące się różną efektywnością. Procesy mieszania zależą jednak od panujących wewnątrz
warunków, w głównej mierze od masy gwiazdy i etapu jej ewolucji.

Poniższy rozdział jest jedynym, w którym wykorzystano obliczenia wykonane kodem ewolucyj-
nym Warsaw-New Jersey (Rozdział 1.3). Kod ten pomija utratę masy, jednakże jak pokazał, np.,
Krticka (2014), nawet dla najgorętszych gwiazd typów B tempo utraty masy na ciągu głównym jest
rzędu 10−9 M� rok−1. Zakładając średni czas życia na ciągu głównym ∼ 107 lat dla gwiazd wcze-
snych typów widmowych B, przekłada się to na zaniedbywalnie małą utratę masy, rzędu setnych
części masy Słońca.

Wyznaczenia wieku oparte o diagramy R − log t są zależne od wielu parametrów modeli. Po-
mijając oczywisty wpływ masy, przebieg promienia w czasie uzależniony jest np. od początkowej
obfitości wodoru X0, metaliczności Z, efektywności przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego αov

czy prędkości rotacji gwiazdy Vrot. By pokazać zależności ewolucji promienia od przyjętych para-
metrów początkowych wyliczono przykładowe ścieżki ewolucyjne dla mas równych 3, 5, 9 i 15M�.
Dla tych ścieżek następnie pokazano efekt metaliczności, obfitości wodoru, przestrzeliwania z jądra
konwekcyjnego oraz efekt rotacji na ewolucję promienia (Rys. 3.4). Przyjęto następujące parame-
try: Z = 0.014 i Z = 0.020, X0 = 0.70 i X0 = 0.75, αov = 0.0 i αov = 0.2 oraz Vrot i Vrot = 0.4V crit

rot .
Ewolucja promienia przedstawiona została do momentu wyczerpania w jądrze wodoru. Zależ-
ność R(log t) wyrysowano od momentu log(t/rok) = 5, ponieważ poniżej tego wieku promień jest
w przybliżeniu stały.

Aby oszacować niepewności w wyznaczeniu wieku wynikające z przyjętych parametrów, wy-
brano cztery modele o masach 3, 5, 9 i 15M�, wyliczonych dla parametrów referencyjnych X0 =
0.70, Z = 0.014, Vrot = 0 km s−1 oraz αov = 0. Wybrano takie wartości promieni, dla których
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Rysunek 3.1: Położenie składników analizowanych układów podwójnych wraz z błędami wyzna-
czeń 1σ na diagramie HR. Ścieżki ewolucyjne dla mas 3, 5, 9, 15 M� zostały policzone z wyko-
rzystaniem słonecznej mieszanki chemicznej AGSS09 dla początkowej obfitości wodoru X0 = 0.70,
metaliczności Z = 0.014 oraz tablic OPAL. Pokazano efekt rotacji oraz przestrzeliwania z jądra
konwekcyjnego.
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Rysunek 3.2: Diagramy przedstawiające zależności promień–masa (R − M , górny panel) oraz
jasność–masa (logL−M , dolny panel) dla składników wszystkich analizowanych układów. Czar-
nymi liniami zaznaczono linie ZAMS oraz TAMS. Na diagramie R − M dodatkowo naniesiono
izochrony wyliczone dla log(t/rok) ∈ [6, 8] z krokiem ∆ log(t/rok) = 0.2. Zarówno linie ZAMS,
TAMS jak i izochrony wyliczone zostały dla X0 = 0.70, Z = 0.014, Vrot = 0.0 oraz αov = 0.0.
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Rysunek 3.3: Histogramy dla stosunków mas, okresów orbitalnych, mimośrodów oraz inklinacji
orbit dla 38 układów zawierających składniki typu B.
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Tabela 3.1: Parametry zaćmieniowych układów podwójnych wybranych do wyznaczania wieku. Dla każdego z układów pierw-
sza linia zawiera parametry składnika głównego (1), druga linia zawiera parametry składnika wtórnego (2). Kolejne kolumny
zawierają: nazwę układu wraz z numerem HD, oznaczenie składnika, typ widmowy, okres orbitalny wraz z jasnością układu,
masę, promień, temperaturę efektywną, moc promieniowania, metaliczność, rzutowaną prędkość rotacji Vrot sin i oraz oszaco-
waną prędkość rotacji synchronicznej. Ostatnia kolumna zawiera odnośniki do literatury.

Układ Typ P [d] M R Teff logL/L� [Fe/H] Vrot sin i Vsynch Literatura
widmowy Vmax [M�] [R�] [K] [km/s] [km/s]

AH Cep 1 B0.5Vn 1.77 15.26±0.35 6.346±0.071 29900±1000 4.461±0.059 – 185±30 181 1
HD 216014 2 B0.5Vn 6.81 13.44±0.25 5.836±0.085 28600±1000 4.311±0.062 185±30 167

AH Cep 1 B0.2V 1.77 14.30±1.00 5.60±0.10 31000±3000 4.415±0.169 – 200 160 13
HD 216014 2 B2V 6.88 12.60±0.90 4.70±0.10 29000±4000 4.147±0.240 170 134

V578 Mon 1 B1V 2.41 14.54±0.08 5.41±0.04 30000±500 4.330±0.030 -0.30±0.13 117±5 109 1,14,15
HD 259135 2 B2V 8.55 10.29±0.06 4.29±0.05 25750±435 3.860±0.031 94±4 90

HI Mon 1 B0V 1.57 14.20±0.30 5.130±0.110 30000±500 4.282±0.034 – 150±25 165 2
HD 51076 2 B0.5V 9.45 12.20±0.20 4.990±0.070 29000±500 4.199±0.032 150±25 160

V453 Cyg 1 B0.4IV 3.89 13.82±0.35 8.445±0.068 27800±400 4.583±0.026 -0.25±0.05 109±3 111 1,16,17
HD 227696 2 B0.7IV 8.28 10.64±0.22 5.420±0.068 26200±500 4.094±0.035 98±5 71

V380 Cyg 1 B1.5II-III 12.43 13.13±0.24 16.22±0.26 21750±280 4.723±0.026 0.05±0.12 98±4 66 3, 7
HD 187879 2 B2V 5.68 7.78±0.10 4.060±0.084 21600±550 3.508±0.048 32±6 17

V380 Cyg 1 B1.5II-III 12.43 11.43±0.19 15.71±0.13 21700(fixed) 4.691±0.007 0.05±0.12 98±4 64 4, 7
HD 187879 2 B2V 5.68 7.00±0.14 3.819±0.048 23840±500 3.626±0.038 32±6 16

CW Cep 1 B0.5V 2.73 13.05±0.20 5.640±0.120 28300±1000 4.263±0.064 – 132 102 1, 6
HD 218066 2 B0.5V 7.59 11.91±0.20 5.140±0.120 27700±1000 4.145±0.066 138 93

NY Cep 1 B0.5V 15.28 13.0±1.0 6.800±0.700 28500±1000 4.438±0.108 – 75±10 23 2
HD 217312 2 B2V 7.43 9.0±1.0 5.400±0.500 23100±1000 3.872±0.110 125±14 18

V346 Cen 1 B1.5III 6.32 11.8±1.4 8.2±0.3 26500±1000 4.474±0.073 – 165±15 66 2
HD 101837 2 B2V 8.54 8.4±0.8 4.2±0.2 24000±1000 3.721±0.083 140±15 34

DW Car 1 B1V 1.33 11.34±0.18 4.561±0.050 27900±1000 4.054±0.063 – 182±3 174 1
HD 305543 2 B1V 9.68 10.63±0.20 4.299±0.058 26500±1000 3.913±0.066 177±3 164

V379 Cep 1 B2IV 99.76 10.56±0.23 7.909±0.120 22025±428 4.121±0.036 – – 4 2
HD 197770 2 — 6.33 6.09±0.13 3.040±0.040 20206±374 3.141±0.034 – 2

V1331 Aql 1 B1V 1.36 10.10±0.11 4.240±0.030 25400±100 3.829±0.009 – – 158 2
HD 173198 2 B1.5V 7.80 5.29±0.10 4.040±0.030 20100±140 3.379±0.014 – 150
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Układ Typ P [d] M R Teff logL/L� [Fe/H] Vrot sin i Vsynch Literatura
widmowy Vmax [M�] [R�] [K] [km/s] [km/s]

QX Car 1 B2V 4.48 9.25±0.12 4.291±0.091 23800±500 3.725±0.041 – 120±10 48 1
HD 86118 2 B2V 6.64 8.46±0.12 4.053±0.091 22600±500 3.585±0.043 110±10 46

V399 Vul 1 B3IV-V 4.90 7.57±0.08 5.820±0.030 19000±320 3.598±0.030 – 61±5 60 2
HD 194495 2 B4V 7.06 5.46±0.03 3.140±0.080 18250±520 2.992±0.054 39±7 32

V1388 Ori 1 B2.5IV-V 2.19 7.42±0.16 5.600±0.080 20500±500 3.697±0.044 – 125±10 130 1
HD 42401 2 B3V 7.40 5.16±0.06 3.760±0.060 18500±500 3.172±0.049 75±15 87

V497 Cep 1 B3V 1.20 6.89±0.46 3.690±0.030 19500±950 3.245±0.087 – – 155 5
BD+61 2213 2 B4V 8.95 5.39±0.40 2.920±0.030 17500±950 2.877±0.087 – 123

V539 Ara 1 B3V 3.17 6.240±0.066 4.516±0.084 18100±500 3.293±0.051 – 75±8 71 1
HD 161783 2 B4V 5.71 5.314±0.060 3.428±0.083 17100±500 2.955±0.055 48±5 60

CV Vel 1 B2.5V 6.89 6.086±0.044 4.089±0.036 18100±500 3.207±0.049 – 31±2 30 1
HD 77464 2 B2.5V 6.69 5.982±0.035 3.950±0.036 17900±500 3.158±0.049 19±1 29

LT CMa 1 B4V 1.76 5.59±0.20 3.590±0.070 17000±500 2.985±0.054 – 109±10 103 2
HD 53303 2 B6.5V 7.44 3.36±0.14 2.040±0.050 13140±800 2.047±0.108 67±10 59

IM Mon 1 B4V 1.19 5.50±0.24 3.150±0.040 17500±350 2.922±0.036 0.2±0.15 147±15 134 2,12
HD 44701 2 B6.5V 6.55 3.32±0.16 2.360±0.030 14500±550 2.344±0.067 90±25 100

AG Per 1 B3.4V 2.03 5.359±0.160 2.995±0.071 18200±800 2.946±0.079 – 94±23 75 1
HD 25833 2 B3.5V 6.72 4.890±0.130 2.605±0.070 17400±800 2.747±0.083 70±9 65

U Oph 1 B5V 1.68 5.273±0.091 3.484±0.021 16440±250 2.901±0.027 – 125±5 100 1
HD 156247 2 B6V 5.87 4.739±0.072 3.110±0.034 15590±250 2.710±0.029 115±5 91

DI Her 1 B5V 10.55 5.170±0.110 2.681±0.046 17000±800 2.732±0.083 – 108 13 1, 8
HD 175227 2 B5V 8.42 4.524±0.066 2.478±0.046 15100±700 2.457±0.082 116 12

EP Cru 1 B5V 11.08 5.020±0.130 3.590±0.035 15700±500 2.847±0.056 – 141±5 16 2
HD 109724 2 B5V 8.69 4.830±0.130 3.495±0.034 15400±500 2.790±0.057 138±5 16

V760 Sco 1 B4V 1.73 4.969±0.090 3.015±0.066 16900±500 2.823±0.055 – 95±10 88 1
HD 147683 2 B4V 6.99 4.609±0.073 2.641±0.066 16300±500 2.645±0.058 85±10 77

MU Cas 1 B5V 9.65 4.657±0.093 4.195±0.058 14750±800 2.874±0.095 0.22 21±2 22 1, 18
BD+59 22 2 B5V 10.80 4.575±0.088 3.670±0.057 15100±800 2.798±0.093 22±2 19

GG Lup 1 B7V 1.85 4.106±0.044 2.380±0.025 14750±450 2.382±0.054 – 97±8 65 1
HD 135876 2 B9V 5.59 2.504±0.023 1.726±0.019 11000±600 1.593±0.095 61±5 47

V615 Per 1 B7V 13.72 4.075±0.055 2.291±0.141 15000±1100 2.370±0.128 −0.3 28±5 8 5, 11
2 — 13.02 3.179±0.051 1.903±0.094 13000±1300 1.960±0.293 8±5 7
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Układ Typ P [d] M R Teff logL/L� [Fe/H] Vrot sin i Vsynch Literatura
widmowy Vmax [M�] [R�] [K] [km/s] [km/s]

BD+03_3821 1 B8V 3.66 4.040±0.110 3.770±0.030 13140±1500 2.580±0.198 – 109±2 52 2
HD 174884 2 — 7.98 2.720±0.110 2.040±0.020 12044±100 1.896±0.017 60±3 28

V1665 Aql 1 B9V 3.88 3.970±0.400 4.130±0.100 12300±350 2.545±0.054 – – 54 2
HD 175677 2 — 8.11 3.660±0.370 2.600±0.060 11650±310 2.048±0.050 – 34

ζ Phe 1 B6V 1.67 3.921±0.045 2.852±0.015 14400±800 2.497±0.097 – 85±8 86 1
HD 6882 2 B8V 3.95 2.545±0.026 1.854±0.011 12000±600 1.806±0.087 75±8 56

YY Sgr 1 B5V 2.63 3.900±0.130 2.560±0.030 14800±700 2.451±0.083 – 58±2 49 2, 10
HD 173140 2 B6V 10.17 3.480±0.090 2.330±0.050 14125±670 2.288±0.084 39±2 45

V398 Lac 1 B9V 5.41 3.830±0.350 4.890±0.180 11000±500 2.497±0.085 – 79±2 46 2
HD 210180 2 — 8.75 3.290±0.320 2.450±0.110 10900±450 1.881±0.082 19±2 23

V413 Ser 1 B8V 2.26 3.680±0.050 3.210±0.050 11100±300 2.147±0.049 – 44±5 72 2,10
HD 171491 2 B9V 7.99 3.360±0.040 2.930±0.050 10350±280 1.947±0.049 38±7 66

χ2 Hya 1 B8V 2.27 3.605±0.078 4.390±0.039 11750±190 2.518±0.029 – 112±10 98 1
HD 96314 2 B8V 5.65 2.632±0.049 2.159±0.030 11100±230 1.803±0.038 60±6 48

V906 Sco 1 B9V 2.79 3.378±0.071 4.521±0.035 10400±500 2.332±0.084 0.14±0.06 80±5 82 1,19,20
HD 162724 2 B9V 5.96 3.253±0.069 3.515±0.039 10700±500 2.163±0.082 0.03±0.02 62±8 64

η Mus 1 B8V 2.40 3.300±0.040 2.140±0.020 12700±100 2.029±0.016 – 34±2 45 2
HD 114911 2 B8V 4.78 3.290±0.040 2.130±0.040 12550±300 2.005±0.045 44±2 45

V799 Cas 1 B8V 7.70 3.080±0.400 3.230±0.140 11550±14 2.222±0.038 – – 21 2,10
HD 18915 2 B8.5V 8.82 2.970±0.400 3.200±0.140 11210±14 2.162±0.038 – 21

PV Cas 1 B9.5V 1.75 2.816±0.050 2.301±0.020 10200±250 1.711±0.043 – – 66 1
HD 240208 2 B9.5V 9.72 2.757±0.054 2.257±0.019 10190±250 1.693±0.043 – 65

1) Torres i in. (2010), 2) Eker i in. (2014), 3) Pavlovski i in. (2009), 4) Tkachenko i in. (2014), 5) Yıldız (2011), 6) Nha (1975), 7) Prugniel i in. (2011), 8) Philippov & Rafikov
(2013), 9) Mayer i in. (2016), 10) Høg i in. (2000), 11) Gonzalez & Wallerstein (2000), 12) Bakış i in. (2011), 13) Martins i in. (2017), 14) Pavlovski & Hensberge (2005), 15)
Garcia i in. (2014), 16) Pavlovski & Southworth (2009), 17) Southworth i in. (2004b), 18) Lacy i in. (2004), 19) Sestito i in. (2003), 20) Villanova i in. (2009)
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Tabela 3.2: Wyznaczenia wieku dla czterech wybranych modeli o masach i promieniach podanych
w kolumnie 1 i 2. Trzecia kolumna zawiera referencyjne wyznaczenie wieku modelu o parametrach
Z = 0.014, X0 = 0.7, αov = 0 oraz Vrot = 0 km s−1. Kolejne kolumny zawierają wyznaczenia wieku
przy zmianie jednego z parametrów.

M [M�] R [R�] log(t/rok) log(tZ/rok) log(tX/rok) log(tov/rok) log(trot/rok)
± 3%M ± 3%R ref Z = 0.020 X0 = 0.75 αov = 0.2 Vrot = 0.4Vcrit

3 2.3 8.01± 0.15 7.93± 0.19 8.13± 0.14 8.04± 0.14 7.37± 0.46

5 3.1 7.47± 0.19 7.38± 0.24 7.58± 0.18 7.50± 0.19 6.93± 0.48

9 4.4 6.97± 0.12 6.89± 0.16 7.07± 0.12 7.00± 0.12 6.65± 0.24

15 6.7 6.80± 0.07 6.76± 0.07 6.88± 0.07 6.82± 0.07 6.67± 0.09

efekt zmiany Z, X0, αov i Vrot na wyznaczenie wieku jest znaczny. Promień tych modeli wynosi
odpowiednio 2.3, 3.1, 4.4 oraz 6.7 R�. Następnie, zakładając niepewność 3% zarówno w masach
i promieniach wyznaczono wiek. W kolejnym kroku zmieniano Z, X0, αov oraz Vrot i wyznaczano
wiek dla wcześniej ustalonych wartości mas i promieni. Uzyskane wyniki przedstawione zostały
w Tabeli 3.2. Wyznaczenia wieku dla referencyjnego zestawu parametrów podano w trzeciej ko-
lumnie. W kolejnych kolumnach podano wartości wieku przy zmianie jednego z parametrów.
Kolejno jest to zmiana metaliczności na Z = 0.020, zmiana początkowej obfitości wodoru na
X0 = 0.75, dodanie przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego αov = 0.2 oraz przyjęcie początko-
wej rotacji Vrot = 0.4V crit

rot . Jak widać, zwiększenie metaliczności wpływa na zmniejszenie wieku
rozważanych modeli dla wszystkich testowanych mas. Należy nadmienić iż w przypadku modeli
znajdujących się bliżej TAMSu, relacja ta jest odwrotna: podwyższona obfitość metali daje w rezul-
tacie wyższy wiek. Podwyższenie początkowej obfitości wodoru lub dodanie efektu przestrzeliwania
każdorazowo zwiększa wiek gwiazdy. Należy również wspomnieć, iż zwiększenie początkowej obfi-
tości wodoru znacznie wydłuża czas, jaki gwiazda spędza na ciągu głównym. Największą różnicę
w wyznaczeniu wieku otrzymano pomiędzy Vrot = 0 a Vrot = 0.4V crit

rot . Podane w Tabeli 3.2 wyniki
można również traktować jako szacunkowe błędy w wyznaczeniu wieku. W zależności od przyję-
tych parametrów modelu błędy te wynoszą: ∆ log(tZ/rok) ≈ 0.04−0.08 dla zmiany metaliczności,
∆ log(tX/rok) ≈ 0.15 dla zmiany obfitości wodoru, ∆ log(tov/rok) ≈ 0.02− 0.04 przy zmianie za-
sięgu przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego oraz ∆ log(tZ/rok) ≈ 0.14−0.63 dla zmiany prędkości
rotacji.

W przypadku omawianych efektów występują pewne zależności. Zwiększenie metaliczności,
początkowej obfitości wodoru czy prędkości rotacji przesuwa ścieżki ewolucyjne w stronę niższych
temperatur efektywnych i mniejszych mocy promieniowania. W rezultacie powoduje to, że gwiazda
o ustalonej temperaturze efektywnej i mocy promieniowania wydaje się być bardziej masywna. Do-
datkowo, zwiększenie początkowej obfitości wodoru powoduje wydłużenie ciągu głównego; gwiazda
spędza na tym etapie ewolucyjnym więcej czasu. Podobnie działa dodanie przestrzeliwania z jądra
konwekcyjnego, które dodatkowo przesuwa ścieżki ewolucyjne w stronę wyższych wartości logL.
ZmianyX0 i Z dla składników układu są jednak ograniczone wymogiem jednakowego początkowego
składu chemicznego, gdzie wartości metaliczności dla galaktycznych gwiazd typu B nie powinny
znacząco się różnić od Z = 0.014 (Nieva & Przybilla, 2012).
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Rysunek 3.4: Diagramy R − log t wyliczone dla mas 3, 5, 9 i 15M�. Panele przedstawiają efekt
zmiany metaliczności (górny lewy panel), obfitości wodoru (górny prawy panel), przestrzeliwania
z jądra konwekcyjnego (lewy dolny panel) oraz efekt rotacji (panel prawy dolny).
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3.3 Wyniki

Na potrzeby tego rozdziału zbudowano siatkę modeli ewolucyjnych wyliczonych dla każdej gwiazdy.
Podczas liczenia modeli użyto tablic nieprzezroczystości OPAL (Iglesias & Rogers, 1996) oraz mie-
szanki chemicznej AGSS09 (Asplund i in., 2009). Początkowa obfitość wodoru została ustalona na
X0 = 0.70. Część układów posiada wyznaczone obfitości metali [m/H], ale każdorazowo modele
liczono dla metaliczności z przedziału Z ∈ [0.005, 0.030], z krokiem ∆Z = 0.001. W oblicze-
niach uwzględniono różne wartości parametru przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego. Wartości
wybierane były z przedziału αov ∈ [0.0, 0.5] z krokiem ∆αov = 0.1. Masy składników pocho-
dzą z Tabeli 3.1 a modele liczono przyjmując M ± 3σ. Większość składników posiada zmierzone
prędkości rotacji, stąd początkowe wartości rotacji na ZAMSie przyjmowano w taki sposób, by
bieżąca rotacja wynikająca z modelu zgadzała się obserwowaną Vrot sin i. Transformacja [m/H] do
Z wyraża się poprzez:

[m/H] = log

(
Z

X

)
− log

(
Z

X

)
�
· (3.2)

Wiek układu uznawano za wyznaczony, jeśli udało się ustalić wspólny przedział wieku dla
składników oraz gdy uzyskane z modeli wartości temperatur efektywnych i mocy promieniowania
składników zgadzały się z wartościami obserwowanymi. W momencie, gdy wyznaczenie wieku
układu było możliwe dla αov = 0.0 i Z = 0.014, wartość ta była akceptowana. Natomiast, gdy dla
αov = 0.0 i Z = 0.014 wyznaczenie wieku układu nie było możliwe, zmieniano te parametry do
momentu uzyskania zgodności z obserwowanymi wartościami parametrów.

Uzyskane wyniki zaprezentowane zostały w Tabeli 3.3. Tabela ta, oprócz przypomnienia in-
formacji na temat układów, zawiera wyznaczenia wieku dla każdego ze składników z osobna wraz
z podaniem wieku wspólnego. Dodatkowo, dla każdego składnika podano wartości centralnej ob-
fitości wodoru informującej o etapie ewolucyjnym. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości
metaliczności oraz przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego, dla których uzyskano wiek układu.
Jeśli było to możliwe, w Tabeli 3.3 podano rozwiązania uzyskane dla αov = 0.0 i Z = 0.014.
W momencie, gdy dla tych parametrów nie udało się uzyskać wieku układu przy jednoczesnym
dopasowaniu temperatur efektywnych i mocy promieniowania podano rozwiązania dla zestawu
najbliższemu (αov = 0.0, Z = 0.014), dla którego istnieje rozwiązanie. Całkowite zakresy meta-
liczności oraz przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego, dla których możliwe jest wyznaczenie wieku
układu, podane zostały w Tabeli 3.4.

3.3.1 Układy ze spójnym wyznaczeniem wieku

Dla większości układów, tj. dla 33 spośród 38, udało się wyznaczyć wspólny wiek składników oraz
uzgodnić ich położenie na diagramie HR. Układami tymi są: AH Cep, V578 Mon, V453 Cyg, V380
Cyg, CW Cep, NY Cep, V346 Cen, DW Car, V379 Cep, QX Car, V399 Vul, V497 Cep, V539
Ara, CV Vel, LT CMa, AG Per, U Oph, DI Her, EP Cru, V760 Sco, MU Cas, GG Lup, V615 Per,
BD+03 3821, V1665 Aql, ζ Phe, YY Sqr, V398 Lac, χ2 Hya, V906 Sco, η Mus, V799 Cas oraz PV
Cas. W przypadku kilku z powyższych układów konieczna była zmiana metaliczności i dodanie
przestrzeliwanie z konwekcyjnego jądra. Układy te, to V453 Cyg, V379 Cep, V398 Lac, χ2 Hya
oraz V906 Sco. Układy które wymagały zmiany metaliczności bez konieczności dodawania αov to:
DW Car, V399 Vul, LT CMa, DI Her, V615 Per, BD+03 3821, V1665 Aql, ζ Phe, η Mus i PV Cas.
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W przypadku układu V379 Cep zmiana parametrów (Z, αov) nie dawała możliwości wyznaczenia
wieku. Dla tego układu, by wyznaczyć wiek i uzgodnić pozycje składników na diagramie HR,
konieczne było podniesienie początkowej obfitości wodoru do X0 = 0.74. Część układów posiada
wyznaczone zawartości metali, jednak uwzględniając te wyznaczenia nie zawsze dało się ustalić
wiek układu i uzgodnić położenie składników na diagramie HR. Jednym z takich układów jest
MU Cas, dla którego wyznaczona obfitość metali wynosi Z = 0.025 (Lacy i in., 2004). Dla tej
wartości możliwe było wyznaczenie wieku z diagramów R − log t, jednakże ścieżki nie zgadzały
się z położeniem składników na diagramie HR. Zmniejszenie wartości metaliczności do Z = 0.014
dało zgodne wyznaczenie.

Poniżej podano opis przykładowych trzech układów, dla których udało się uzgodnić wiek.
Układy te posiadają składniki o masach około 10M�, 6M� oraz 3M�.

V578 Mon: V578 Monocerotis to układ podwójny należący do gromady NGC 2244 znaj-
dującej się w mgławicy Rozeta. Pierwsza szczegółowa analiza układu, z użyciem wielobarwnej
fotometrii wykonanej w systemie Strömgrena oraz widm échelle o wysokiej rozdzielczości pochodzi
z pracy Hensberge’a i in. (2000), w której wyznaczono wiek układu na 2.3±0.2 milionów lat. Garcia
i in. (2011, 2014) przeanalizowali wszystkie dostępne obserwacje fotometryczne układu pod kątem
ruchu linii apsyd oraz poprawili wyznaczenie ekscentryczności orbity. Uzupełniając obserwacje
nowymi widmami ze spektrografu HERMES, Garcia i in. (2014) podali nowe rozwiązanie układu
zawierające wyznaczenia mas składników z dokładnością 0.5% oraz promienie z dokładnością 1%.
Dla składnika głównego, wyznaczona masa oraz promień wynoszą odpowiednio 14.54 ± 0.08 M�,
5.41± 0.04 R�. Składnik wtórny ma masę 10.29± 0.06 M�, a promień 4.29± 0.05 R�. Wartości te
są zgodne z wcześniejszym wyznaczeniem, podanym w pracy Hensberge’a i in. (2000). Korzysta-
jąc z metody izochron oraz diagramów R− log t, Garcia i in. (2014) nie znaleźli wspólnego wieku,
a wprowadzenie dużego przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego dla składnika głównego, αov = 0.6
nie zmniejszyło rozbieżności. Higl & Weiss (2017) uzyskali podobne wyniki, jednakże pokazali
iż zwiększenie metaliczności do wartości słonecznej, redukuje różnice w wyznaczeniu wieku dla
poszczególnych składników.

Użyte w prezentowanej pracy modele policzone dla parametrów wyznaczonych przez Garcię
i in. (2014) pozwoliły na uzgodnienie wieku składników, przy jednoczesnym uzgodnieniu po-
łożenia składników na diagramie HR przez ścieżki ewolucyjne. Dla metaliczności Z = 0.011
([m/H] ≈ −0.2) uzyskany wiek wynosi 3.89 miliona lat, jednakże dla składnika bardziej masyw-
nego należało podnieść parametr przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego do wartości αov = 0.3.
Ścieżki ewolucyjne, policzone dla tej metaliczności, które zgadzają się z położeniem składników
oraz dają możliwość wyznaczenia wieku układu, zostały pokazane na Rys. 3.5. Na górnym i środ-
kowym panelu pokazano ewolucję promienia wyliczoną dla metaliczności Z = 0.014 oraz Z = 0.011.
W przypadku Z = 0.011 dodano również przestrzeliwanie z jądra konwekcyjnego αov = 0.3 dla
głównego składnika. Dolny panel pokazuje diagram HR z naniesionymi położeniami składników
układu oraz wyliczone ścieżki ewolucyjne. Przyjmując słoneczną metaliczność nie ma potrzeby
dodawania przestrzeliwania, a wiek układu wynosi 3.02 ± 0.07 milionów lat. Uzgodnienie wieku
możliwe jest dla szerokiego przedziału metaliczności (Z = 0.011− 0.016) oraz różnych kombinacji
parametru przestrzeliwania z jądra, αov,1 ∈ [0.0, 0.5] oraz αov,2 ∈ [0.0, 0.2].

CV Vel: Podwójność CV Velorum została odkryta przez van Houtena (1950), a pierwsze
wyznaczenia parametrów fizycznych jego składników ukazały się w pracy Gaposchkina (1955). Fe-
ast (1954) wyznaczył pierwsze spektroskopowe parametry dla układu oraz ustalił typy widmowe
składników na B2V. Clausen & Gronbech (1977) uzyskali krzywą blasku układu w filtrach Ström-
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Rysunek 3.5: Górny i środkowy panel: ewolucja promieni odpowiednio dla składnika głównego
i wtórnego, dla maksymalnych i minimalnych wartości mas. Zakres obserwowanych promieni
zaznaczono za pomocą poziomych, szarych pasów. Dolny panel: diagram HR z zaznaczonymi
położeniami składników i naniesionymi ścieżkami ewolucyjnymi.
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grena, a następnie łącząc obserwacje fotometryczne z prędkościami radialnymi wyznaczonymi przez
Andersena (1975), wyznaczył parametry fizyczne i orbitalne układu. Układ został ponownie prze-
analizowany przez Yakuta i in. (2007). Z analizy wynika, iż układ zawiera dwie niemalże identyczne
gwiazdy typu B2.5V o masach i promieniach kolejnoM1 = 6.086±0.044 M� i R1 = 4.089±0.036 R�
dla składnika bardziej masywnego oraz M2 = 5.982± 0.035 M� i R2 = 3.950± 0.036 R� dla skład-
nika mniej masywnego. Minimalna różnica w temperaturach efektywnych(Teff,1 = 18 100 ± 500K
oraz Teff,2 = 17 900± 500K) wraz z minimalną różnicą w wyznaczonych promieniach powoduje, że
gwiazdy znajdują się w podobnym miejscu na diagramie HR (Rys. 3.6).

Przez ponad 40 lat układ doczekał się kilku wyznaczeń wieku. Pierwsze, pochodzi z pracy
Clausena i Gronbecha (1977) gdzie autorzy wyznaczyli wiek na około 30 milionów lat. Gimenez
& Clausen (1996) wyznaczyli wiek gromady IC 2391, do której należy CV Vel, pomiędzy 33 a 82
milionów lat. Yakut i in. (2007) wyznaczyli wiek układu równy 40 milionów lat na podstawie
modeli ewolucyjnych. Najnowsze wyznaczenie wieku zostało podane przez Schneidera i in. (2014)
i wynosi 35 milionów lat.

Rys. 3.6 przedstawia ewolucje promieni składników (górny i środkowy panel) oraz diagram HR
(dolny panel) dla ścieżek wyliczonych dla Z = 0.014 i Z = 0.010. Niższa wartość metaliczności
zaproponowana została przez Yakuta i in. (2007). Dla obu metaliczności udało się wyznaczyć
wspólny wiek układu, jednakże dla metaliczności Z = 0.010 nie da się uzgodnić położenia skład-
ników. Wyznaczony w tej pracy wiek układu dla Z = 0.014 i αov = 0.0 wynosi 32± 1 miliona lat
i jest zgodny z wynikiem podawanym przez Schneidera i in. (2014). Ponadto, wyznaczenie wieku
składników i uzgodnienie ich położenia na diagramie HR możliwe było dla przedziału metaliczności
Z ∈ [0.011, 0.018] i przestrzeliwania αov ∈ [0.0, 0.2] dla obu składników.

V906 Sco: V906 Scorpii to układ potrójny znajdujący się w gromadzie M7 (Alencar
i in., 1997). Zmienność zaćmieniowa układu spowodowana jest dwoma składnikami późnego typu
B o masach M1 = 3.378± 0.071 M� i M2 = 3.253± 0.069 M�, których promienie wynoszą kolejno
R1 = 4.521 ± 0.035 R� oraz R2 = 3.515 ± 0.039 R� (Torres i in., 2010). Trzeci składnik znajduje
się na szerokiej orbicie o okresie ponad 100 lat (Alencar i in., 1997), a jego wkład do całkowitego
strumienia wynosi ok. 5%. Gromada, do której należy układ, posiada dwa niezależne wyznaczenia
metaliczności. Pierwsze z nich, pochodzące z pracy Sesita i in. (2003), wynosi [Fe/H]= 0.14±0.06,
natomiast drugie pochodzi z pracy Villanovej i in. (2009) i wynosi [Fe/H]= 0.03± 0.02. Autorzy
sugerują również większą niż słoneczną obfitość helu, wynoszącą Y = 0.33 ± 0.2. Wiek gromady
M7, w której znajduje się układ, został wyznaczony przez Villanovą i in. (2009) na 200 ± 50
milionów lat.

Opierając się na wyznaczeniach metaliczności podanych w literaturze rozpatrzono trzy moż-
liwości składu chemicznego: (X0 = 0.70, Z = 0.014), (X0 = 0.70, Z = 0.017) oraz (X0 =
0.65, Z = 0.015). Składnik główny jest gwiazdą wyewoluowaną znajdującą się blisko TAMSu,
stąd dodanie co najmniej αov,1 = 0.1 jest konieczne, by gwiazda znajdowała się wciąż na ciągu
głównym. Na Rys. 3.7 pokazano ścieżki wyliczone dla parametrów (X0 = 0.70, Z = 0.014),
(X0 = 0.70, Z = 0.017) oraz (X0 = 0.65, Z = 0.015) uwzględniając przestrzeliwanie z jądra
konwekcyjnego dla składnika głównego αov,1 = 0.2. Wiek wyznaczony dla składu chemicznego
X0 = 0.65, Z = 0.015 wynosi ok. 161 milionów lat, jednakże ścieżki nie zgadzają się z położeniem
układu na diagramie HR (dolny panel Rys. 3.7). Ścieżki ewolucyjne są zgodne z pozycją składników
na diagramie HR wyłącznie dla X0 = 0.70. Przyjmując Z = 0.014, wiek układu wynosi 204.2±4.6
miliona lat, natomiast dla metaliczności Z = 0.017 układ ma 213.8 ± 4.9 miliona lat. Jako osta-
teczny wynik, w Tabeli 3.3 podano wiek uzyskany dla początkowej obfitości wodoru X0 = 0.7 oraz
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Rysunek 3.6: To samo co na Rys. 3.5, ale dla układu CV Vel.
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metaliczności Z = 0.014. Wynik ten zgodny jest z wyznaczeniem wieku gromady M7.

3.3.2 Układy problematyczne

Dla pięciu układów nie udało się uzyskać zgodnego wieku, głównie z powodu braku uzgodnienia
położenia składników na diagramie HR ze ścieżkami ewolucyjnymi. Układami tymi są HI Mon,
V1331 Aql, V1388 Ori, IM Mon oraz V413 Ser. Szczególnie problematycznym przypadkiem jest
V1331 Aql; przyjmując Z = 0.014 oraz brak przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego dla obu
składników różnice w wyznaczeniu wieku poszczególnych gwiazd sięgają około 40 milionów lat.
W przypadku tego układu składnik wtórny jest zbyt gorący i zbyt duży jak na swoją masę, co jest
cechą charakterystyczną dla układów typu Algola. Ponieważ składnik wtórny wypełnia prawie
w całości swoją strefę Roche’a (Lorenz i in., 2005), nie można wykluczyć epizodów związanych
z transferem masy. Dla układu HI Mon nie udało się wyznaczyć wieku, ze względu na brak
uzgodnienia położenia składników na diagramie HR. Wyznaczenie wspólnego przedziału wieku
wymagało dodania dużego przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego dla składnika głównego (αov ≥
0.5), natomiast dla takich wartości αov składnik ten miał zbyt małą jasność. Dla układu V413 Ser
również nie udało się uzgodnić położenia składników na diagramie HR; jego składniki znajdują się
najprawdopodobniej jeszcze na etapie przed ciągiem głównym (Çakırlı i in., 2008).

Poniżej, przedstawiono szczegółowe wyniki dla trzech układów: IM Mon, V1388 Ori oraz V380
Cyg.

IM Mon: IM Monocerotis to układ podwójny leżący w asocjacji OB1a w Orionie. Jego spek-
troskopową i fotometryczną zmienność zauważyli kolejno Pearce (1932) i Gum (1951). Cester i in.
(1978) przeanalizowali obserwacje fotometryczne układu wykonane przez Guma (1951) oraz przez
Sanyala i in. (1965), jednak nie udało się znaleźć jednoznacznego rozwiązania układu. Dopiero
analiza przeprowadzona przez Bakışa i in. (2010) pozwoliła na otrzymanie orbitalnych parametrów
układu IM Mon. Autorzy wyznaczyli również metaliczność na [Fe/H]= 0.20± 0.15 dex. Składnik
główny to gwiazda o masie 5.50±0.24 M� i promieniu 3.15±0.04 R�. Składnik wtórny to gwiazda
mniej masywna, tj. M2 = 3.32± 0.16 M�, której promień równy jest 2.36± 0.03 R�. Wyznaczony
przez Bakışa (2011) wiek układu wynosi 11.5± 1.5 miliona lat.

Korzystając z wyznaczonych parametrów układu, jak również opierając się na wyznaczonej
obfitości metali podjęto próbę wyznaczenia wieku układu. Minimalną wartością metaliczności,
dla której możliwe jest ustalenie wspólnego wieku jest Z = 0.024. Uzyskany wiek układu, jak
również minimalna wartość metaliczności dla której uzyskanie wieku było możliwe są zgodne z
wyznaczeniem Bakışa i in (2011). Niestety, ścieżki ewolucyjne wyliczone dla tej metaliczności nie
zgadzają się z położeniem składnika wtórnego na diagramie HR, co zostało pokazane na dolnym
panelu na Rys. 3.8. Panele górny i środkowy Rys. 3.8 przedstawiają ewolucję promieni odpowiednio
dla składnika głównego i wtórnego. Na panelach tych pokazano ewolucję promieni wyliczoną dla
dwóch wartości metaliczności: Z = 0.014 i Z = 0.025. Dodatkowo, pokazano ewolucję promienia
dla składnika głównego wyliczoną dla Z = 0.014 i αov = 0.5. Dolny panel przedstawia diagram
HR wraz z położeniem składników układu. Maksymalną wartość metaliczności, dla której ścieżki
zgadzają się z położeniami składników układu na diagramie HR jest wartość Z = 0.010. Metalicz-
ność ta nie daje jednak wspólnego przedziału wieku. Wytłumaczeniem otrzymanej rozbieżności
w wieku składników może być bardziej skomplikowana geometria układu, tj. gwiazdy nie są cał-
kowicie rozdzielone. Możliwe jest również błędne wyznaczenie temperatury efektywnej składnika
wtórnego lub obecność trzeciego światła.
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Rysunek 3.7: To samo co na Rys. 3.5, ale dla układu V906 Sco.
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Rysunek 3.8: To samo co na Rys. 3.5, ale dla układu IM Mon.
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V1388 Ori: V1388 Orionis został zaklasyfikowany przez Walborna w roku 1971 jako obiekt
typu widmowego B2V. Zmienność tego układu spowodowana zaćmieniami została odkryta dzięki
obserwacjom wykonanych satelitą Hipparcos, na podstawie których układ został zaklasyfikowany
jako zaćmieniowy typ Algola. Pierwsza kompletna analiza wykorzystująca obserwacje spektrosko-
powe oraz obserwacje fotometryczne pochodzące z bazy ASAS (Pojmanski, 1997, 2002) została
zaprezentowana w pracy Williamsa (2009). Autor wyznaczył masy oraz promienie składników na
M1 = 7.42 ± 0.08 M�, M2 = 5.16 ± 0.03 M� oraz R1 = 5.60 ± 0.04 M� i R2 = 3.76 ± 0.03 M�.
Układ leży blisko gromady otwartej NGC 2169, jednakże najprawdopodobniej nie jest jej członkiem
(Williams, 2009). Wniosek ten został wyciągnięty na podstawie niezgodności pomiędzy mierzo-
nymi prędkościami radialnymi. Wiek układu V1388 Ori został wyznaczony na 25 milionów lat
(Williams, 2009), natomiast wiek gromady wynosi około 9 milionów lat (Jeffries i in., 2007).

Modele ewolucyjne liczone dla poszczególnych składników przy założonej metaliczności Z =
0.014 nie dawały wspólnego wieku, nawet przy dużych wartościach parametru αov dla składnika
głównego αov ≥ 0.4. Składnik ten zawsze jest młodszy od wtórnego. Zwiększenie metaliczno-
ści może pomóc w odwróceniu relacji pomiędzy wiekiem składników: spowodować podwyższenie
wieku składnika głównego i obniżenie wieku składnika wtórnego. Z tego powodu podwyższono
metaliczność do Z = 0.030, jednakże nie pomogło to wyeliminować różnic wieku. Dodatkowo,
wyliczone ścieżki ewolucyjne nie zgadzają się z położeniem składników na diagramie HR. Sytuacja
przedstawiona została na Rys. 3.9. Ewolucja promieni dla wyliczonych ścieżek pokazana została na
górnym panelu dla składnika głównego oraz na środkowym panelu dla składnika wtórnego. Dolny
panel przedstawia diagram HR wraz z naniesionymi położeniami składników układu V1388 Ori.
Pokazane ścieżki wyliczone zostały dla metaliczności Z = 0.014 i Z = 0.030, zakładając różne
wartości przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego, tj. αov = 0.4 i αov = 0.6 dla składnika głównego.
Porównanie pozycji gwiazd na diagramie HR wraz z uzyskanymi ścieżkami potwierdza wcześniejsze
wyniki: składniki układu są za jasne jak na swoje masy (Williams, 2009).

V380 Cyg: V380 Cygni to masywny układ podwójny, zawierający dwa składniki wczesnego
typu widmowego B różniące się istotnie masą (M2/M1 ≈ 0.6). Układ ten był celem wielu szcze-
gółowych analiz wykorzystujących obserwacje pochodzące zarówno z naziemnej spektroskopii jak
i fotometrii (np., Guinan i in., 2000; Popper & Guinan, 1998). Układ jest jednym z nielicznych
w analizowanej próbce, dla którego wyznaczono obfitość metali ([m/H] = 0.05±0.12 dex, Prugniel
i in., 2011), jednakże ze względu na duży błąd pomiaru wyznaczenie to przekłada się na szeroki
przedział metaliczności, tj. od Z ≈ 0.011 do Z ≈ 0.021.

Dotychczas opublikowano dwie prace, w których wyznaczono parametry dla tego układu, (Pa-
vlovski i in., 2009; Tkachenko i in., 2014). Wyznaczone przez Pavlovskiego i in. (2009) masy i pro-
mienie wynoszą odpowiednioM1 = 13.13±0.24 M�, R1 = 16.22±0.26 R� orazM2 = 7.78±0.10 M�,
R2 = 4.060± 0.084.R�. Niższe wartości zostały wyznaczone przez Tkachenkę i in. (2014), którzy
skorzystali z obserwacji układu wykonanych teleskopem kosmicznym Keplera oraz ze spektroskopii
o wysokiej rozdzielczości. Wartości wyznaczonych przez nich mas i promieni wynoszą odpowiednio
M1 = 11.43± 0.19 M�, R1 = 15.71± 0.13 R� oraz M2 = 7.00± 0.14 M�, R2 = 3.819± 0.048.R�.

W celu wyznaczenia wieku układu, w pierwszym kroku przyjęto parametry uzyskane przez Pa-
vlovskiego i in. (2009). Dodatkowo, założono początkowe prędkości rotacji składników V ZAMS

rot,1 =
100 km s−1 oraz V ZAMS

rot,2 = 30 km s−1. Dla modeli o metaliczności Z = 0.014 i bez przestrzeliwania
z jądra konwekcyjnego możliwe było wyznaczenie wspólnego wieku, ale ścieżki nie zgadzały się z
położeniem składnika głównego na diagramie HR. Taka sama sytuacja miała miejsce przy obniżeniu
obfitości metali do minimalnej wartości wyznaczonej przez Prugniela i in. (2011), tj. do Z = 0.011.
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Rysunek 3.9: To samo co na Rys. 3.5, ale dla układu V1388 Ori.
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Za każdym razem składnik główny był za jasny jak na swoją masę. W celu uzgodnienia ścieżek
z obserwowanym położeniem składnika głównego konieczne było zwiększenie parametru przestrze-
liwania do wartości αov,1 = 0.5. Tak wysoka wartość przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego jest
często spotykana w pracach poświęconych temu układowi (np., Guinan i in., 2000) jednakże nie
wiadomo czy tak duża wartość tego parametru ma fizyczne podstawy. Dla układu tego próbowano
wyznaczyć wiek zakładając trzy etapy ewolucyjne składnika głównego: 1) ciąg główny, 2) wtórna
kontrakcja, 3) po ciągu głównym. Dla każdego z tych etapów możliwe było wyznaczenie wspólnego
przedziału wieku składników, jednakże wyłącznie dla etapu po ciągu głównym ścieżki zgadzały się
z położeniem składnika bardziej masywnego na diagramie HR. Opisana sytuacja została pokazana
na lewych panelach Rys. 3.10. Dla Z = 0.011 i αov,1 = 0.5 wiek układu wynosi 15.50±0.35 miliona
lat a jego główny składnik leży poza ciągiem głównym. W Tabeli 3.4 podano zakres możliwych
metaliczności oraz przestrzeliwania z jądra dla obu składników, dla których możliwe było uzyskanie
zgodnego wieku. W przypadku obfitości metali jest to zakres Z = 0.005−0.011. Jedyną wartością
αov,1 dla której ustalenie wspólnego wieku było możliwe jest αov,1 = 0.5. Dla składnika wtórnego
jest to przedział αov,2 = 0.0− 0.1.

Dla parametrów fizycznych układu wyznaczonych przez Tkachenkę i in (2014) nie udało się
dopasować wieku oraz odtworzyć położenia składników na diagramie HR, nawet pomimo zmniej-
szenia metaliczności do Z = 0.005 przy jednoczesnym podniesieniu αov,1 do wartości αov,1 = 0.5.
Z tego powodu rozwiązanie to nie znalazło się w Tabeli 3.3.

Obliczenia oparte o wyznaczenia mas i promieni przez Pavlovskiego i in. (2009) zostały prze-
prowadzane również za pomocą bardziej zaawansowanego kodu ewolucyjnego MESA. Obliczenia
różniły się od tych przeprowadzonych kodem Warsaw – New Jersey wyłącznie poprzez uwzględ-
nienie rotacji różnicowej. Wyniki tej analizy zostały pokazane w pracy konferencyjnej (Miszuda
i in., 2018). W pracy tej testowano dwie hipotezy dotyczące etapu ewolucyjnego układu: 1.) układ
znajduje się na MS, 2.) układ znajduje się po fazie MS. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch
metaliczności, tj. Z = 0.014 oraz Z = 0.020, oraz zakładając początkowe prędkości rotacji skład-
ników V ZAMS

rot,1 = 150 km s−1 i V ZAMS
rot,2 = 50 km s−1. Na podstawie obliczeń, udało się znaleźć wspólne

przedziały wieku składników dla obu metaliczności. Zakładając etap ewolucyjny składnika głów-
nego po MS, nie jest wymagane dodanie przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego, a wiek układu
wynosi 12.9± 0.3 miliona lat dla Z = 0.014 oraz 13.3± 0.5 miliona lat dla Z = 0.020. By składnik
główny znajdował się na ciągu głównym, należało dodać przestrzeliwanie z jądra konwekcyjnego
fov = 0.04. W takim przypadku, wiek układu wynosi 15.7 ± 0.6 miliona lat dla Z = 0.014 oraz
16.0 ± 0.6 miliona lat dla Z = 0.020. Prawe panele Rys. 3.10 przestawiają ewolucje promieni od-
powiednio dla składnika głównego (górny panel) oraz wtórnego (środkowy panel). Dolny panel
przedstawia wykres HR, na którym położenie składników zostało zaznaczone z błędami 1σ. Poka-
zane ścieżki zostały wyliczone dla dwóch wartości metaliczności, Z = 0.014 i Z = 0.020, oraz dla
dwóch wartości przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego dla składnika głównego, tj. fov = 0.00 i
fov = 0.04.

Niestety, na podstawie obliczeń kodem ewolucyjnym MESA nie udało się ustalić etapu ewolucyj-
nego składnika głównego tego układu. Pomocna w tym przypadku byłaby detekcja częstotliwości
pulsacyjnych. Niestety, znalezione w krzywej blasku Keplera częstotliwości, które mogą zostać
uznane za istotne (o stosunku sygnału do szumu S/N > 4), są najprawdopodobniej częstotliwo-
ścią rotacji wraz z jej harmonikami oraz częstotliwością orbitalną.
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Rysunek 3.10: To samo co na Rys. 3.5, ale dla układu V380 Cyg. Lewe panele przedstawiają wyniki
uzyskane za pomocą kodu Warsaw – New Jersey. Prawe panele przedstawiają wyniki uzyskane za
pomocą kodu MESA. Ścieżki pokazane na lewych panelach zostały wyliczone zakładając początkowe
prędkości rotacji V ZAMS

rot,1 = 100 km s−1 oraz V ZAMS
rot,2 = 30 km s−1, natomiast ścieżki na prawych

panelach uzyskane zostały dla V ZAMS
rot,1 = 150 km s−1 i V ZAMS

rot,2 = 50 km s−1.
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3.4 Dyskusja i podsumowanie

Rozdział ten przedstawia wyznaczenia wieku dla 38 zaćmieniowych układów podwójnych typu SB2,
zawierających składniki typu widmowego B. Układy te posiadają wyznaczenia mas oraz promieni
z dokładnością lepszą niż 3%.

Dla zdecydowanej większości układów podwójnych rozpatrywanych w tej pracy, tj. dla 33
spośród 38, udało się wyznaczyć wiek korzystając z metody opartej na diagramach R − log t.
Układami tymi są: AH Cep, V578 Mon, V453 Cyg, V380 Cyg, CW Cep, NY Cep, V346 Cen, DW
Car, V379 Cep, QX Car, V399 Vul, V497 Cep, V539 Ara, CV Vel, LT CMa, AG Per, U Oph,
DI Her, EP Cru, V760 Sco, MU Cas, GG Lup, V615 Per, BD+03 3821, V1665 Aql, ζ Phe, YY
Sqr, V398 Lac, χ2 Hya, V906 Sco, η Mus, V799 Cas oraz PV Cas. Wyniki przedstawione zostały
w Tabelach 3.3, 3.4. Dla większości układów, odejście od metaliczności Z = 0.014 lub dodanie
przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego αov nie było potrzebne by wyznaczyć wiek, jednakże w kilku
przypadkach uzgodnienie wieku wymagało zmiany Z i/lub dodania αov. Porównanie uzyskanych
wartości wieku dla poszczególnych składników wszystkich 38 analizowanych układów pokazane
zostało na Rys. 3.11. Uzyskane wyniki zgadzają się z wyznaczeniami pochodzącymi z literatury,
których porównanie zostało zestawione w Tabeli 3.5. W Tabeli tej ujęto 30 układów, dla których
istnieją wcześniejsze wyznaczenia wieku. W większości przypadków uzyskano dobrą zgodność,
jednakże parę układów wyraźnie odstaje od wcześniej wyznaczonych wartości. Układami tymi są:
NY Cep, PV Cas, ζ Phe, AG Per oraz GG Lup. Dodatkowo, porównanie uzyskanych i znanych
z literatury wartości wieku zostało przedstawione na Rys. 3.12. Układ, którego wyznaczony wiek
wyraźnie odstaje od wartości wyznaczonej w literaturze to AG Per. Układ ten jest powszechnie
uznawany za przynależny do zgrupowania gwiazd OB2 w Perseuszu (Blaauw, 1952). Wyznaczona
przez Gimeneza i Clausena (1994) wartość wieku układu (50 ± 10 miliona lat) znacznie różni się
od wieku gromady Per OB2 (12.5 ± 2.5 miliona lat, Gimenez & Clausen, 1994). Uzyskana w tej
pracy wartość 10± 1.5 miliona lat zgadza się z wyznaczeniami wieku Per OB2.

Jednym z narzuconych kryteriów podczas wyznaczania wieku układu było jednoczesne uzgod-
nienie obserwowanych temperatur efektywnych oraz mocy promieniowania poszczególnych skład-
ników. Porównanie uzyskanych z modeli wartości Teff i logL/L� z obserwowanymi wartościami
dla 33 układów pokazane zostało na Rys. 3.13. Na obu panelach widać dużą zgodność pomiędzy
wartościami, za wyjątkiem składnika głównego układu V380 Cyg.

Jednakże, dla pięciu układów, tj. dla HI Mon, IM Mon, V1388 Ori, V1331 Aql oraz V413 Ser,
wyznaczenie wieku przy jednoczesnym uzgodnieniu położenia składników na diagramie HR okazało
się niemożliwe. Na przykład, w układzie IM Mon składnik wtórny był za jasny by uzgodnić ścieżki
z jego położeniem na diagramie HR, natomiast dla układu V1388 Ori obydwa składniki były zbyt
jasne jak na swoje masy.

W trakcie analizy, wyznaczenie wieku dla kilku układów okazało się być problematyczne. Dla
V1331 Aql nie możliwe było wyznaczenie wspólnego przedziału wieku składników za pomocą dia-
gramów R−log t. W tym układzie składnik wtórny prawie całkowicie wypełnia swoją strefę Rocha,
co wskazywać może na półrozdzieloną geometrię układu i możliwe epizody związane z transferem
masy. W przypadku układu V413 Ser, składniki znajdują się najprawdopodobniej wciąż na etapie
przed ciągiem głównym. Dla HI Mon dodanie dużego przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego,
αov ≥ 0.5, było konieczne do wyznaczenia wspólnego przedziału wieku składników. Jednakże w
takim przypadku pozycja składnika głównego nie zgadzała się ze ścieżkami; składnik ten miał zbyt
małą jasność. Podobna wartość αov ≥ 0.5 wymagana była dla składnika głównego układu V1388
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Rysunek 3.11: Porównanie uzyskanych przedziałów wieku dla składników głównych i wtórnych
rozpatrywanych układów. Większość wyników leży na czerwonej przekątnej, czyli wiek składników
w danym układzie jest zgodny. Jednym odstającym układem jest V1331 Aql, dla którego nie udało
się wyznaczyć wspólnego wieku.

Ori, jednakże pozycja obu składników na diagramie HR nie zgadzała się ze ścieżkami; obydwa
składniki były zbyt jasne jak na swoje masy. W ogólności, w przypadku czworo układów, tj. V578
Mon, V380 Cyg, HI Mon oraz V1388 Ori, wyznaczenie wieku z relacji R− log t wymagało dodania
dużego przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego (αov ≥ 0.3). Aż trzy układy wymagały dodania
αov ≥ 0.5 (V380 Cyg, HI Mon oraz V1388 Ori) Jako, że występujące w literaturze wartości wskazują
dla gwiazd typu B αov ≤ 0.4 (np. Aerts i in., 2003; Pamyatnykh i in., 2004; Daszyńska-Daszkiewicz
i in., 2017), te układy wymagają dalszej, bardziej szczegółowej analizy. Ważnym wynikiem jednak
jest to, że wysokiej wartości αov wymagały masywne, szybko rotujące gwiazdy. Być może duże
wartości przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego kompensują inne efekty mieszania (Jermyn i in.,
2018), w szczególności mieszania spowodowanego rotacją.

Rozpoznanie różnych procesów mieszania zachodzących w gwiazdach wymaga większej ilości
obserwabli, które mogą zostać bezpośrednio porównane z teoretycznymi odpowiednikami. Wydaje
się, że najbardziej odpowiednimi do takich badań obiektami są układy podwójne ze składnikami
pulsującymi. Połączone modelowanie ewolucyjne i asterosejsmiczne pulsujących składników ukła-
dów ma największy potencjał, aby narzucić ograniczenia dla różnych parametrów modelu i teorii.
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Rysunek 3.12: Porównanie wieku układów wyznaczonych w tej pracy z wartościami znalezionymi
w literaturze (patrz Tabela 3.5).
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Rysunek 3.13: Porównanie obserwowanych temperatur efektywnych (lewy panel) oraz mocy pro-
mieniowania (prawy panel) z wartościami pochodzącymi z modeli dających konsystentny wiek
układu.
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Tabela 3.3: Wyznaczenia wieku dla 33 spośród analizowanych 38 rozdzielonych układów podwój-
nych ze składnikami typu B. Kolejne kolumny zawierają: nazwę układu, oznaczenie składnika,
typ widmowy, masę, promień, wiek poszczególnych składników, wiek układu i obfitość wodoru
w jądrze. Ostatnie kolumny zawierają wartości metaliczności oraz efektywności przestrzeliwania
z jądra konwekcyjnego, dla których ustalenie wieku było możliwe.

Układ Typ M R log t log tAB Xc Z αov

widmowy [M�] [R�] [rok] [rok]

AH Cep1 1 B0.5Vn 15.26 ± 0.35 6.346 ± 0.071 6.68± 0.05 6.69 – 6.73 0.51 – 0.44 0.014 0.0
HD 216014 2 B0.5Vn 13.44 ± 0.25 5.836 ± 0.085 6.75± 0.06 0.52 – 0.47 0.0

V578 Mon 1 B1V 14.54 ± 0.08 5.41 ± 0.04 6.56± 0.03 6.59 0.59 – 0.57 0.011 0.3
HD 259135 2 B2V 10.29 ± 0.06 4.29 ± 0.05 6.65± 0.06 0.61 – 0.59 0.0

6.45± 0.04 6.46 – 6.49 0.61 – 0.59 0.014 0.0
6.54± 0.08 0.64 – 0.62 0.0

V453 Cyg 1 B0.4IV 13.82 ± 0.35 8.445 ± 0.068 7.04± 0.03 7.01 – 7.06 0.24 – 0.21 0.009 0.3
HD 227696 2 B0.7IV 10.64 ± 0.22 5.420 ± 0.068 7.05± 0.04 0.39 – 0.34 0.0

V380 Cyg 2 1 B1.5II-III 13.13 ± 0.24 16.220 ± 0.260 7.20± 0.02 7.18 – 7.20 post–MS3 0.011 0.5
HD 187879 2 B2V 7.78 ± 0.10 4.060 ± 0.084 7.15± 0.05 0.52 – 0.46 0.0

CW Cep 1 B0.5V 13.05 ± 0.20 5.64 ± 0.12 6.76± 0.06 6.70 – 6.82 0.53 – 0.47 0.014 0.0
HD 218066 2 B0.5V 11.91 ± 0.20 5.14 ± 0.12 6.74± 0.08 0.57 – 0.51 0.0

NY Cep 1 B0.5V 13.0 ± 1.0 6.8 ± 0.7 6.94± 0.15 6.97 – 7.09 0.45 – 0.19 0.014 0.0
HD 217312 2 B2V 9.0 ± 1.0 5.4 ± 0.5 7.18± 0.21 0.48 – 0.20 0.0

V346 Cen 1 B1.5III 11.8 ± 1.4 8.2 ± 0.3 7.15± 0.11 7.04 – 7.25 0.30 – 0.17 0.014 0.3
HD101837 2 B2V 8.4 ± 0.8 4.2 ± 0.2 6.92± 0.34 0.64 – 0.44 0.0

DW Car 1 B1V 11.34 ± 0.18 4.561 ± 0.050 6.50± 0.10 6.40 – 6.58 0.64 – 0.60 0.012 0.0
HD 305543 2 B1V 10.63 ± 0.20 4.299 ± 0.058 6.43± 0.15 0.66 – 0.62 0.0

V379 Cep 1 B2IV 10.56 ± 0.23 7.909 ± 0.120 7.29± 0.03 7.26 – 7.27 0.10 – 0.06 0.008 0.1 4

HD 197770 2 — 6.09 ± 0.13 3.040 ± 0.040 7.16± 0.12 0.64 – 0.58 0.0

QX Car 1 B2V 9.25 ± 0.12 4.291 ± 0.091 6.84± 0.09 6.78 – 6.93 0.63 – 0.58 0.014 0.0
HD 86118 2 B2V 8.46 ± 0.12 4.053 ± 0.091 6.89± 0.11 0.64 – 0.58 0.0

V399 Vul 1 B3IV-V 7.57 ± 0.08 5.820 ± 0.030 7.44± 0.01 7.43 – 7.44 0.14 – 0.12 0.010 0.0
HD 194495 2 B4V 5.46 ± 0.03 3.140 ± 0.080 7.38± 0.06 0.56 – 0.50 0.0

V497 Cep 1 B3V 6.89 ± 0.46 3.69 ± 0.03 7.11± 0.18 6.93 – 7.29 0.60 – 0.51 0.014 0.0
BD+61 2213 2 B4V 5.39 ± 0.40 2.92 ± 0.03 6.90± 0.43 0.68 – 0.59 0.0

V539 Ara 1 B3V 6.240 ± 0.066 4.516 ± 0.084 7.56± 0.03 7.53 – 7.58 0.32 – 0.28 0.014 0.0
HD 161783 2 B4V 5.314 ± 0.060 3.428 ± 0.083 7.53± 0.05 0.50 – 0.44 0.0

CV Vel 1 B2.5V 6.086 ± 0.044 4.089 ± 0.036 7.52± 0.02 7.50 – 7.53 0.39 – 0.36 0.014 0.0
HD 77464 2 B2.5V 5.982 ± 0.035 3.950 ± 0.036 7.51± 0.02 0.41 – 0.39 0.0

LT CMa 1 B4V 5.59 ± 0.20 3.59 ± 0.07 7.52± 0.09 7.43 – 7.46 0.48 – 0.40 0.012 0.0
HD 53303 2 B6.5V 3.36 ± 0.14 2.04 ± 0.05 < 7.46 0.70 – 0.65 0.0

AG Per 1 B3.4V 5.359 ± 0.160 2.995 ± 0.071 7.15± 0.20 6.94 – 7.08 0.65 – 0.58 0.014 0.0
HD 25833 2 B3.5V 4.890 ± 0.130 2.605 ± 0.070 < 7.08 0.70 – 0.65 0.0

U Oph 1 B5V 5.273 ± 0.091 3.484 ± 0.021 7.57± 0.03 7.54 – 7.60 0.53 – 0.51 0.014 0.0
HD 156247 2 B6V 4.739 ± 0.072 3.110 ± 0.034 7.59± 0.05 0.59 – 0.55 0.0

DI Her 1 B5V 5.170 ± 0.110 2.681 ± 0.046 < 6.44 0.00 – 6.44 0.70 – 0.69 0.018 0.0
HD 175227 2 B5V 4.524 ± 0.066 2.478 ± 0.046 < 6.45 0.70 – 0.69 0.0

EP Cru 1 B5V 5.020 ± 0.130 3.590 ± 0.035 7.67± 0.05 7.69 – 7.72 0.44 – 0.39 0.014 0.0
HD 109724 2 B5V 4.830 ± 0.130 3.495 ± 0.034 7.73± 0.04 0.43 – 0.40 0.0

V760 Sco 1 B4V 4.969 ± 0.090 3.015 ± 0.066 7.41± 0.11 7.30 – 7.32 0.60 – 0.53 0.014 0.0
HD 147683 2 B4V 4.609 ± 0.073 2.641 ± 0.066 7.07± 0.25 0.68 – 0.62 0.0

MU Cas 1 B5V 4.657 ± 0.093 4.195 ± 0.058 7.89± 0.03 7.86 – 7.88 0.24 – 0.19 0.014 0.0
BD+59 22 2 B5V 4.575 ± 0.088 3.670 ± 0.057 7.85± 0.03 0.35 – 0.30 0.0

GG Lup 1 B7V 4.106 ± 0.044 2.380 ± 0.025 6.89± 0.21 6.67 – 7.10 0.69 – 0.66 0.014 0.0
HD 135876 2 B9V 2.504 ± 0.023 1.726 ± 0.019 < 7.15 0.70 – 0.69 0.0

1Torres i in. (2010), 2 Pavlovski i in. (2009), 3 Faza post-MS, po kontrakcji wtórnej, 4 W celu uzgodnienia wieku i położenia gwiazd na
diagramie HR, konieczne było podniesienie początkowej obfitości wodoru do X0 = 0.74
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Tabela 3.3: Ciąg dalszy

Układ Typ M R log t log tAB Xc Z αov

widmowy [M�] [R�] [rok] [rok]

V615 Per 1 B7V 4.075 ± 0.055 2.291 ± 0.141 6.70± 0.80 5.89 – 7.50 0.70 – 0.60 0.009 0.0
2 — 3.179 ± 0.051 1.903 ± 0.094 < 7.54 0.70 – 0.64 0.0

BD+03 3821 1 B8V 4.040 ± 0.110 3.770 ± 0.030 8.02± 0.04 7.98 – 8.06 0.26 – 0.22 0.013 0.0
HD 174884 2 — 2.720 ± 0.110 2.040 ± 0.020 7.95± 0.16 0.62 – 0.56 0.0

V1665 Aql 1 B9V 3.970 ± 0.400 4.130 ± 0.100 8.12± 0.14 7.98 – 8.06 0.26 – 0.13 0.019 0.0
HD 175677 2 — 3.660 ± 0.370 2.600 ± 0.060 7.71± 0.35 0.64 – 0.49 0.0

ζ Phe 1 B6V 3.921 ± 0.045 2.852 ± 0.015 7.84± 0.03 7.81 – 7.87 0.48 – 0.45 0.012 0.0
HD 6882 2 B8V 2.545 ± 0.026 1.854 ± 0.011 7.80± 0.08 0.65 – 0.63 0.0

YY Sgr 1 B5V 3.900 ± 0.130 2.560 ± 0.030 7.60± 0.13 7.46 – 7.73 0.61 – 0.55 0.014 0.0
HD 173140 2 B6V 3.480 ± 0.090 2.330 ± 0.050 7.61± 0.18 0.64 – 0.57 0.0

V398 Lac 1 B9V 3.830 ± 0.350 4.890 ± 0.180 8.16± 0.05 8.11 – 8.21 0.19 – 0.08 0.017 0.2
HD 210180 2 — 3.290 ± 0.320 2.450 ± 0.110 7.82± 0.39 0.64 – 0.45 0.0

χ2 Hya 1 B8V 3.605 ± 0.078 4.390 ± 0.039 8.24± 0.03 8.21 – 8.25 0.13 – 0.10 0.014 0.1
HD 96314 2 B8V 2.632 ± 0.049 2.159 ± 0.030 8.18± 0.07 0.55 – 0.50 0.0

V906 Sco 1 B9V 3.378 ± 0.071 4.521 ± 0.035 8.33± 0.03 8.30 – 8.32 0.07 – 0.00 0.014 0.1
HD 162724 2 B9V 3.253 ± 0.069 3.515 ± 0.039 8.29± 0.03 0.22 – 0.18 0.0

η Mus 1 B8V 3.300 ± 0.040 2.140 ± 0.020 7.04± 0.28 6.76 – 7.38 0.69 – 0.67 0.018 0.0
HD 114911 2 B8V 3.290 ± 0.040 2.130 ± 0.040 6.75± 0.63 0.70 – 0.66 0.0

V799 Cas 1 B8V 3.080 ± 0.400 3.230 ± 0.140 8.34± 0.20 8.17 – 8.54 0.34 – 0.13 0.014 0.0
HD 18915 2 B8.5V 2.970 ± 0.400 3.200 ± 0.140 8.38± 0.21 0.33 – 0.11 0.0

PV Cas 1 B9.5V 2.816 ± 0.050 2.301 ± 0.020 8.09± 0.08 8.01 – 8.16 0.59 – 0.55 0.023 0.0
HD 240208 2 B9.5V 2.757 ± 0.054 2.257 ± 0.019 8.09± 0.09 0.59 – 0.55 0.0
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Tabela 3.4: Przedziały metaliczności, Z, oraz parametru konwekcyjnego przestrzeliwania, αov, dla
każdego ze składników dla których możliwe było wyznaczenie wieku układu.

Układ M R Z αov,1 αov,2

[M�] [R�]

AH Cep1 1 15.26 ± 0.35 6.346 ± 0.071 0.005 – 0.017 0.0 – 0.5 0.0 – 0.3
HD 216014 2 13.44 ± 0.25 5.836 ± 0.085

V578 Mon 1 14.54 ± 0.08 5.41 ± 0.04 0.011 – 0.016 0.0 – 0.5 0.0 – 0.2
HD 259135 2 10.29 ± 0.06 4.29 ± 0.05

V453 Cyg 1 13.82 ± 0.35 8.445 ± 0.068 0.005 – 0.009 0.3 – 0.5 0.0 – 0.2
HD 227696 2 10.64 ± 0.22 5.420 ± 0.068

V380 Cyg 2 1 13.13 ± 0.24 16.22 ± 0.26 0.005 – 0.011 0.5 0.0 – 0.1
HD 187879 2 7.78 ± 0.10 4.060 ± 0.084

CW Cep 1 13.05 ± 0.20 5.64 ± 0.12 0.005 – 0.016 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 218066 2 11.91 ± 0.20 5.14 ± 0.12

NY Cep 1 13.0 ± 1.0 6.8 ± 0.7 0.005 – 0.018 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 217312 2 9.0 ± 1.0 5.4 ± 0.5

V346 Cen 1 11.8 ± 1.4 8.2 ± 0.3 0.005 – 0.014 0.3 – 0.5 0.0 – 0.5
HD101837 2 8.4 ± 0.8 4.2 ± 0.2

DW Car 1 11.34 ± 0.18 4.561 ± 0.050 0.005 – 0.012 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 305543 2 10.63 ± 0.20 4.299 ± 0.058

V379 Cep 1 10.56 ± 0.23 7.909 ± 0.120 0.006 – 0.008 0.1 0.0 – 0.5
HD 197770 2 6.09 ± 0.13 3.040 ± 0.040

QX Car 1 9.25 ± 0.12 4.291 ± 0.091 0.010 – 0.019 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 86118 2 8.46 ± 0.12 4.053 ± 0.091

V399 Vul 1 7.57 ± 0.08 5.820 ± 0.030 0.010 0.0 0.0 – 0.5
HD 194495 2 5.46 ± 0.03 3.140 ± 0.080

V497 Cep 1 6.89 ± 0.46 3.69 ± 0.03 0.007 – 0.030 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
BD+61 2213 2 5.39 ± 0.40 2.92 ± 0.03

V539 Ara 1 6.240 ± 0.066 4.516 ± 0.084 0.010 – 0.017 0.0 – 0.4 0.0 – 0.5
HD 161783 2 5.314 ± 0.060 3.428 ± 0.083

CV Vel 1 6.086 ± 0.044 4.089 ± 0.036 0.011 – 0.018 0.0 – 0.2 0.0 – 0.2
HD 77464 2 5.982 ± 0.035 3.950 ± 0.036

LT CMa 1 5.59 ± 0.20 3.59 ± 0.07 0.010 – 0.012 0.0 – 0.1 0.0 – 0.5
HD 53303 2 3.36 ± 0.14 2.04 ± 0.05

AG Per 1 5.359 ± 0.160 2.995 ± 0.071 0.006 – 0.020 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 25833 2 4.890 ± 0.130 2.605 ± 0.070

U Oph 1 5.273 ± 0.091 3.484 ± 0.021 0.014 – 0.021 0.0 – 0.5 0.0 – 0.4
HD 156247 2 4.739 ± 0.072 3.110 ± 0.034

DI Her 1 5.170 ± 0.110 2.681 ± 0.046 0.018 – 0.029 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 175227 2 4.524 ± 0.066 2.478 ± 0.046

EP Cru 1 5.020 ± 0.130 3.590 ± 0.035 0.011 – 0.021 0.0 – 0.5 0.0 – 0.2
HD 109724 2 4.830 ± 0.130 3.495 ± 0.034

V760 Sco 1 4.969 ± 0.090 3.015 ± 0.066 0.010 – 0.016 0.0 – 0.1 0.0 – 0.5
HD 147683 2 4.609 ± 0.073 2.641 ± 0.066

MU Cas 1 4.657 ± 0.093 4.195 ± 0.058 0.006 – 0.020 0.0 – 0.1 0.0 – 0.5
BD+59 22 2 4.575 ± 0.088 3.670 ± 0.057

GG Lup 1 4.106 ± 0.044 2.380 ± 0.025 0.014 – 0.015 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 135876 2 2.504 ± 0.023 1.726 ± 0.019

V615 Per 1 4.075 ± 0.055 2.291 ± 0.141 0.009 – 0.017 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
2 3.179 ± 0.051 1.903 ± 0.094

BD+03 3821 1 4.040 ± 0.110 3.770 ± 0.030 0.006 – 0.019 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 174884 2 2.720 ± 0.110 2.040 ± 0.020

V1665 Aql 1 3.970 ± 0.400 4.130 ± 0.100 0.019 – 0.027 0.0 – 0.5 0.0
HD 175677 2 3.660 ± 0.370 2.600 ± 0.060

1Torres i in. (2010), 2 Pavlovski i in. (2009)
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Tabela 3.4: Ciąg dalszy

Układ M R Z αov,1 αov,2

[M�] [R�]

ζ Phe 1 3.921 ± 0.045 2.852 ± 0.015 0.010 – 0.012 0.0 – 0.4 0.0 – 0.5
HD 6882 2 2.545 ± 0.026 1.854 ± 0.011

YY Sgr 1 3.900 ± 0.130 2.560 ± 0.030 0.006 – 0.017 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 173140 2 3.480 ± 0.090 2.330 ± 0.050

V398 Lac 1 3.830 ± 0.350 4.890 ± 0.180 0.017 – 0.030 0.2 – 0.5 0.0
HD 210180 2 3.290 ± 0.320 2.450 ± 0.110

χ2 Hya 1 3.605 ± 0.078 4.390 ± 0.039 0.010 – 0.018 0.1 – 0.4 0.0 – 0.5
HD 96314 2 2.632 ± 0.049 2.159 ± 0.030

V906 Sco 1 3.378 ± 0.071 4.521 ± 0.035 0.012 – 0.018 0.1 – 0.2 0.0 – 0.2
HD 162724 2 3.253 ± 0.069 3.515 ± 0.039

η Mus 1 3.300 ± 0.040 2.140 ± 0.020 0.018 – 0.022 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 114911 2 3.290 ± 0.040 2.130 ± 0.040

V799 Cas 1 3.080 ± 0.400 3.230 ± 0.140 0.005 – 0.024 0.0 – 0.5 0.0 – 0.5
HD 18915 2 2.970 ± 0.400 3.200 ± 0.140

PV Cas 1 2.816 ± 0.050 2.301 ± 0.020 0.023 – 0.030 0.0 – 0.2 0.0 – 0.5
HD 240208 2 2.757 ± 0.054 2.257 ± 0.019
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Tabela 3.5: Porównanie wartości wieku uzyskanego w tej pracy dla próbki układów do wartości
zaczerpniętych z literatury. Kolejne kolumny zawierają nazwę układu, uzyskany wiek oraz wiek
z literatury, do której odnośniki znajdują się w ostatniej kolumnie.

Układ log(t/rok) log(tlit/rok) Literatura

AH Cep 6.71 ± 0.02 6.68 ± 0.18 Holmgren i in. (1990); Torres i in. (2010)

V578 Mon 6.48 ± 0.01 6.36 ± 0.04 Hensberge i in. (2000)

V453 Cyg 7.02 ± 0.01 7.00 ± 0.08 Pavlovski & Southworth (2009)

CW Cep 6.76 ± 0.06 7.00 ± 0.05 Clausen & Gimenez (1991)

DW Car 6.49 ± 0.09 6.34 ± 0.26 Southworth & Clausen (2007)

QX Car 6.85 ± 0.07 6.90 ± 0.13 Andersen i in. (1983)

V359 Ara 7.56 ± 0.03 7.60 Clausen (1996)

CV Vel 7.52 ± 0.02 7.47 Clausen & Gronbech (1977)

AG Per 7.01 ± 0.07 7.69 ± 0.09 Gimenez & Clausen (1994)

U Oph 7.57 ± 0.03 7.60 Vaz i in. (2007)

DI Her < 6.44 6.65 ± 0.35 Claret i in. (2010)

V760 Sco 7.31 ± 0.01 7.40 ± 0.20 Andersen i in. (1985)

MU Cas 7.87 ± 0.01 7.81 ± 0.04 Lacy i in. (2004)

GG Lup 6.89 ± 0.22 7.30 Andersen i in. (1993)

ζ Phe 7.84 ± 0.03 7.60 Torres i in. (2010)

χ2 Hya 8.23 ± 0.03 8.25 ± 0.05 Clausen & Nordstrom (1978)

V906 Sco 8.31 ± 0.01 8.370 ± 0.28 Sestito i in. (2003)

PV Cas 8.09 ± 0.07 8.30 Torres i in. (2010)

V615 Per 6.69 ± 0.81 7.10 ± 0.01 Southworth i in. (2004a)

V497 Cep 7.11 ± 0.18 7.25 ± 0.11 Conti & van den Heuvel (1970)

NY Cep 7.03 ± 0.06 6.77 Albrecht i in. (2011)

V380 Cyg 7.19 ± 0.01 7.24 ± 0.39 Claret (2003)

V399 Vul 7.44 ± 0.01 7.45 ± 0.05 Çakırlı i in. (2012)

LT CMa 7.44 ± 0.01 7.54 ± 0.07 Bakış i in. (2010)

EP Cru 7.71 ± 0.02 7.75 ± 0.04 Albrecht i in. (2013)

BD+03_3821 8.02 ± 0.04 8.10 ± 0.25 Maceroni i in. (2009)

V1665 Aql 8.02 ± 0.04 8.20 Ibanoǧlu i in. (2007)

YY Sgr 7.60 ± 0.13 7.47 Lacy (1997)

η Mus 7.04 ± 0.28 7.20 Bakış i in. (2007)

V799 Cas 8.35 ± 0.19 8.39 Ibanoǧlu i in. (2009)
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Rozdział 4

Układ zaćmieniowy V381Carinae

V381Car (HD92024) to podwójny układ zaćmieniowy typu SB1 i jasnościmV = 9.02mag, w którym
główny składnik jest gwiazdą o typie widmowym B1 III. Układ ten należy do gromady otwartej
NGC3293, znajdującej się w mgławicy emisyjnej Carina (NGC3372). Układ został odkryty przez
Balonę (1977), który jako pierwszy zaobserwował zmienność fotometryczną w filtrze b. Autor wska-
zał, że zmiany te mogą być spowodowane zaćmieniami. Feast (1958) wyznaczając prędkość radialną
gromady NGC3293 (γ = −14.0 ± 1.8 km s−1) zauważył, że V381Car wykazuje zmiany prędkości
radialnej na poziomie 52 km s−1. Układ zaklasyfikowany został jednoznacznie jako układ podwójny
dopiero przez Engelbrechta i Balonę w roku 1986. Autorzy wykryli dodatkową zmienność blasku
układu nie wywołaną zaćmieniami oraz wyznaczyli częstotliwości tych zmian: f1 = 5.640d−1 oraz
f2 = 7.669d−1. Druga częstotliwość była jednakże niepewna ze względu na występujące w analizo-
wanych danych dobowe aliasy. Engelbrecht (1986), ponownie analizując dane z pracy Engelbrechta
i Balony (1986), wyznaczył trzecią częstotliwość, f3 = 7.17 d−1. V381Car to jedna z 10 gwiazd
wykazujących zmienność pulsacyjną typu β Cephei znajdujących się w NGC3293 (Balona, 1977).

Pierwsze wielobarwne obserwacje fotometryczne pochodzą z pracy Jerzykiewicza i Sterkena
(1992). Autorzy obserwowali układ w systemie Strömgrena w filtrach uvby przez ponad 5 lat
i ustalili, że dominująca zmienność pulsacyjna występująca w układzie jest najprawdopodobniej
związana z modem kwadrupolowym. Łącząc swoje obserwacje z pochodzącymi z pracy Engel-
brechta i Balony (1986), autorzy wyznaczyli okres orbitalny układu oraz czas pierwszego minimum
blasku, odpowiednio Porb = 8.3245± 0.0001dnia oraz T0 = 2 445 391.2005± 0.0010 HJD.

W 2005 roku układ został przeanalizowany przez Freyhammera i in. (2005, dalej F05). Auto-
rzy wykorzystali obserwacje spektroskopowe pochodzące z pracy Hensberge’a i in. (2004), składa-
jące się ze 103 widm wysokiej rozdzielczości zebranych za pomocą spektrografu échelle FERROS.
Spektrograf ten, zamontowany na 1.5m teleskopie ESO, umożliwia obserwacje w zakresie dłu-
gości fali 3700 − 8600Å, w rozdzielczości R = 48 000. Analizując obserwacje spektroskopowe,
autorzy wyznaczyli temperaturę efektywną składnika głównego, Teff,1 = 25 500 ± 500K. Na po-
trzeby pracy F05 zebrane zostały również obserwacje fotometryczne. Korzystając z teleskopu SAT
(Strömgren Automatic Telescop) autorzy zebrali 1125 jednoczesnych punktów obserwacyjnych w
filtrach uvby. Pomiary te, połączone z wcześniejszymi obserwacjami Jerzykiewicza i Sterkena
(1992), zostały poddane analizie fourierowskiej. Wykorzystując spektroskopową wartość tempe-
ratury składnika głównego, ścieżki ewolucyjne oraz pas niestabilności pulsacyjnej gwiazd β Cep,
Freyhammer i in. (2005) ustalili masę składnika głównego M1 = 15+3

−4 M�. Wartość ta połączona
z funkcją mas pozwoliła na ustalenie stosunku mas q = 0.205±0.019 oraz masy składnika wtórnego

83



Tabela 4.1: Parametry układu V381Car wyznaczone przez F05.

Układ Składnik główny Składnik wtórny

Masa [M�] – 15.0+3.0
−4.0 3.0± 0.5

Promień [R�] – 8.37± 0.80 2.1± 0.4

log g [cgs] – 3.77± 0.08 4.27± 0.18

log(Teff/K) – 4.407± 0.009 4.097± 0.035

logL/L� – 4.41± 0.09 1.96± 0.22

Vrot sin i [ km s−1] – 75± 20 –

V synchr
rot [ km s−1] – 51± 5 13± 2

T0 [HJD] 2 445 391.4030± 0.0008 – –

Okres orbitalny Porb [d] 8.32457± 0.00002 – –

Prędkość radialna układu γ [ km s−1] −16± 2 – –

Inklinacja orbity i [o] 85± 2 – –

Ekscentryczność orbity e 0.028± 0.005 – –

M2 = 3.0± 0.5 M�. Na podstawie rozwiązania krzywej blasku autorzy uzyskali również promienie
składników: R1 = 8.37 ± 0.80 R� oraz R1 = 2.10 ± 0.40 R�. Ponadto, używając izochron wyzna-
czyli wiek układu na 10− 13 milionów lat. Wyznaczenie odległości do układu (d = 2 800± 300pc)
wraz z wartością prędkości radialnej środka masy układu potwierdziło przynależność V381Car do
gromady NGC3293. W Tabeli 4.1 zebrano parametry układu pochodzące z pracy F05.

4.1 Obserwacje układu

Wykorzystane w tej pracy obserwacje fotometryczne układu, zebrane w filtrach uvby systemu
Strömgrena, stanowią kompilację danych pochodzących z prac Jerzykiewicza i Sterkena (1992) oraz
Freyhammera i in. (2005). Dane te uzupełniono obserwacjami fotometrycznymi TESS. W przed-
stawionej poniżej analizie, wykorzystano również obserwacje spektroskopowe pochodzące z pracy
Hensberge’a i in. (2004). Obserwacje pochodzące z prac F05 oraz Hensberge’a i in. (2004) zostały
nam udostępnione dzięki uprzejmości prof. K. Pavlovskiego.

4.1.1 Obserwacje fotometryczne

Fotometria Strömgrenowska

Obserwacje z pracy Jerzykiewicza i Sterkena pochodzą z lat 1985-1990. Dane zbierane były przez
kolejnych 9 nocy obserwacyjnych w lutym 1985 roku (169 obserwacji), przez 2 noce w lutym
1989 roku (43 obserwacje), 15 nocy w styczniu 1990 roku (323 obserwacji) oraz przez 2 noce
w kwietniu 1990 roku (30 obserwacji). Wszystkie obserwacje, poza tymi wykonanymi w 1989 roku
przez H. Schneidera, wykonane zostały przez C. Sterkena za pomocą fotometru z filtrami uvby
zamontowanego na 50 cm teleskopie duńskim (obserwacje z 1985 roku oraz ze stycznia 1990 roku).
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Rysunek 4.1: Krzywa blasku układu V381Car w filtrze b systemu Strömgrena. Dane pochodzą
z prac Jerzykiewicza i Sterkena (1992) oraz Freyhammera i in. (2005).

Układ obserwowany był również na potrzeby pracy F05 przez 15 nocy pomiędzy grudniem
2002 roku a kwietniem 2003 roku. Uzyskano 1125 pomiarów fotometrycznych w filtrach uvby, za
pomocą 50 cm teleskopu SAT (Strömgren Automatic Telescope).

Łącznie, obserwacje użyte w tej pracy składają się z 1617 punktów obserwacyjnych w filtrach uvy
oraz 1691 w filtrze b. Baza czasowa wspomnianych obserwacji wynosi ponad 18 lat. Rozdzielczość
Rayleigha dla tych danych wynosi ∆fR = 1/T = 0.00015d−1 a pseudo-częstotliwość Nyquista
fN ≈ 141d−1. Krzywa blasku układu w filtrze b została przedstawiona na Rys. 4.1.

Fotometria TESS

Teleskop kosmiczny TESS (z ang. Transiting Exoplanet Survey Satellite, Ricker i in., 2009) to misja
kosmiczna, której głównym celem jest detekcja metodą tranzytową planet okrążających gwiazdy
ciągu głównego. Misja należy do amerykańskiego programu Explorer i jest następcą Kosmicznego
Teleskopu Keplera, zaprojektowaną do pokrycia obserwacjami ponad czterystukrotnie większego
obszaru nieba niż w przypadku misji Kepler. Teleskop TESS działał w oryginalnym wymiarze
misji pomiędzy 25 lipca 2018 roku a 4 lipca 2020 roku, jednakże duży sukces misji spowodował
jej przedłużenie co najmniej do 2025 roku. W ramach pojedynczego sektora, TESS obserwuje
stałe pole o wymiarach 96o × 24o przez okres 27.4 dnia. Początkowo, obserwacje prowadzone były
wyłącznie w kadencji wynoszącej 120 s, natomiast po lipcu 2020 roku wprowadzono dodatkową
kadencję 20 sekundową. Dodatkowo, obrazy FFI (z ang., Full Frame Image) zawierały obserwacje
w kadencji 1 800 s, przedłużonej do 2 400 s w misji rozszerzonej. Każda kadencja powstaje na skutek
wielokrotnie zsumowanych obserwacji, o czasie ekspozycji wynoszącym 2 s. Obserwacje pobierane
są na Ziemię w momencie osiągania przez TESS perygeum, tj. co 13.7 dnia.

Układ V381Car obserwowany był przez kosmiczny teleskop TESS w kadencji 120 s pomiędzy 7
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Rysunek 4.2: Cała krzywa blasku układu V381Car pochodząca z 2-minutowych obserwacji tele-
skopem TESS w sektorach 36 i 37.

marca a 28 kwietnia 2021 roku w dwóch kolejnych sektorach: 36 oraz 37. W celu uzyskania krzywej
blasku skorzystano z programu Lightkurve (Lightkurve Collaboration i in., 2018). Dane w postaci
plików TPF (z ang., target pixel files) pobrano z portalu MAST (z ang., Mikulski Archive for
Space Telescopes) a następnie wykonano fotometrię aperturową korzystając z oryginalnych masek.
Z uzyskanych krzywych blasku odrzucono punkty odstające powyżej 5σ od mediany strumienia,
gdzie σ to odchylenie standardowe dla punktów obserwacyjnych. Następnie odrzucono wszystkie
punkty dla których flaga "quality" była różna od zera. Na koniec, obserwacje dla każdego sektora
osobno zostały unormowane poprzez dopasowanie prostej do danych poza zaćmieniami.

Krzywa blasku użyta w dalszej analizie zawierała 33 463 punktów obserwacyjnych rozłożonych
w czasie 51 dni. Częstotliwość Rayleigha dla danych TESS wynosi ∆fR = 1/T = 0.0196d−1

a pseudo-częstotliwość Nyquista fN ≈ 360d−1. Otrzymana krzywa blasku pokazana została na
Rys. 4.2. Na zbliżeniu obejmującym jeden okres orbitalny układu doskonale widać dwa typy zmien-
ności, tj. zaćmieniową spowodowaną ruchem orbitalnym oraz zmienność pulsacyjną składnika
głównego. Dodatkowo, sfazowane z okresem orbitalnym dane pochodzące z obserwacji zarówno
w filtrach uvby oraz TESS zostały pokazane na Rys. 4.3. Obserwacje w każdym z pasm zostały
przesunięte o stałą wartość wzdłuż osi rzędnych. Warto zwrócić uwagę, iż pomimo sfazowania,
zmienność pulsacyjna w danych TESS nie uśrednia się. Dzieje się tak ponieważ dominująca czę-
stotliwość f1 ≈ 5.64 d−1 bliska jest wielokrotności częstotliwości orbitalnej.

4.1.2 Obserwacje spektroskopowe

Analizowane w poniższej rozprawie obserwacje spektroskopowe układu pochodzą w całości z pracy
Hensberge’a i in. (2004). Widma wykonane zostały w zakresie 3700 − 8600Åza pomocą spek-
trografu échelle FEROS, z rozdzielczością R = 48 000. Spektrograf ten zamontowany jest na
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Rysunek 4.3: Sfazowane z okresem orbitalnym obserwacje V381Car w paśmie TESS (dolna
krzywa) oraz w pasmach uvby. Zerowa faza orbitalna odpowiada momentowi pierwszego zaćmienia
głównego w danych TESS, tj. T0 ≡ T TESS0 = BJD 2459285.085975d.

1.52m teleskopie ESO w La Silla. Obserwacje wykonano w trzech turach obserwacyjnych: 19 i 20
lutego 2001 roku, pomiędzy 1 a 3 marca 2001 roku oraz w dniach 10− 13 marca 2002 roku. Czas
obserwacji został dobrany tak, aby pokryć cały okres orbitalny układu. Wykonano 103 widma.
Przykład posegregowanych w fazie orbitalnej widm pokrywających linię He I (λref = 4026.191Å,
lewy panel) oraz linię Si III (λref = 4552.620Å, prawy panel) pokazany został na Rys. 4.4. Dolne
widmo odpowiada fazie orbitalnej ϕ = 0.0003, górne ϕ = 0.9225.

Czas naświetlania wynosił 20minut dla większości widm. Wyjątkiem jest 20 widm zebranych
w nocy 12 lutego 2002 roku, które były naświetlane o 4 sekundy dłużej oraz 9 widm pochodzących
z 2 marca 2001 roku, których czas ekspozycji wyniósł 20min 33 s. Stosunek sygnału do szumu
widm wahał się pomiędzy 50 a 150.

4.2 Analiza krzywej blasku

4.2.1 Przygotowanie krzywych blasku

Analizę krzywej blasku rozpoczęto od wyliczenia transformaty Fouriera dla danych TESS. Oprócz
sygnałów o niskich częstotliwościach, pochodzących od zmienności orbitalnej (częstotliwość or-
bitalna forb i jej wielokrotności), na periodogramie przedstawionym na Rys. 4.5 widać sygnały
pochodzące od pulsacji składnika głównego. Sygnały te mają zbliżoną amplitudę do zmienno-
ści spowodowanej ruchem orbitalnym, stąd jej pozostawienie w danych mogłoby mieć wpływ na
dopasowanie modelu orbitalnego, a tym samym na wartości uzyskanych parametrów fizycznych
i orbitalnych. Stąd, przed dalszą analizą do krzywej TESS dopasowano forb oraz jej 50 harmonik
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Rysunek 4.4: Przykładowe widma V381Car przedstawiające linię He I (λref = 4026.19Å, lewy
panel) oraz linię Si III (λref = 4552.62Å, prawy panel). Widma zostały posegregowane w fazie
orbitalnej (od dołu do góry), tj. od ϕ = 0.0003 do ϕ = 0.9225.

wraz z trzema najsilniejszymi częstotliwościami pulsacyjnymi, tj. f1 ≈ 5.64 d−1, f2 ≈ 7.16 d−1 oraz
f3 ≈ 6.66 d−1. W następnym kroku, z oryginalnych obserwacji usunięto częstotliwości pulsacyjne,
pozostawiając wyłącznie zmienność orbitalną.

Ze względu iż dane dla filtrów ubvy podane są w magnitudo mx, jasności te zamieniono na
strumienie Fx korzystając z formuły:

Fx = 10−0.4mx , (4.1)

gdzie x oznacza pasmo fotometryczne. Podobnie jak w przypadku fotometrii TESS, obserwacje te
zostały unormowane za pomocą funkcji liniowej, dopasowanej do danych poza zaćmieniami.

4.2.2 Dopasowanie modelu

W celu wymodelowania krzywej zaćmieniowej oraz wyznaczenia parametrów fizycznych i orbital-
nych, skorzystano z programu PHOEBE 2 w wersji 2.3 (PHysics Of Eclipsing BinariEs, Prša i in.,
2016). Dopasowanie parametrów modelu odbyło za pomocą ważonej błędami metody najmniej-
szych kwadratów, z wykorzystaniem algorytmu TRF (Trust-Region Reflective algorithm, Branch
i in., 1999). Ze względu na ponad 20-letnią różnicę między obserwacjami pochodzącymi z pracy
F05 i wykonanymi przez teleskop TESS, oraz ze względu na większe błędy obserwacyjne danych
naziemnych niż kosmicznych, model dopasowano wyłącznie do danych TESS.

Podczas modelowania przyjęto następujące parametry z pracy Freyhammera i in. (2005): tem-
peraturę efektywną składnika głównego Teff,1 = 25 500K, prędkość radialną układu γ = −16 km s−1

oraz masy składników, tj. M1 = 15 M� i M2 = 3 M�.
Modelowanie krzywej zaćmieniowej rozpoczęto od dopasowania okresu orbitalnego, momentu

pierwszego minimum blasku, inklinacji, ekscentryczności układu, argumentu peryastronu oraz war-
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Rysunek 4.5: Periodogram wyliczony dla krzywej blasku pochodzącej z obserwacji TESS. Odwró-
cone trójkąty na górze wykresu wskazują najsilniejsze sygnały znalezione w danych. Pochodzą one
od zmienności orbitalnej oraz od zmienności składnika głównego.

tości albedo i pociemnienia grawitacyjnego dla obu składników. Dodatkowo, dopasowywano pa-
rametry fizyczne składników jak temperatura efektywna składnika wtórnego oraz promienie obu
składników.

Powierzchnie składników zostały odtworzone w programie PHOEBE 2 za pomocą 4000 trójkątów
przypadających na każdą z gwiazd. Wykorzystano modele atmosfer ATLAS9 (Castelli & Kurucz,
2003) wyliczone dla słonecznej metaliczności. W obliczeniach przyjęto także opis mechanizmów
grzania atmosfer pochodzący z pracy Horvata i in. (2019). Model ten łączy mechanizm odbicia
strumienia bolometrycznego wraz z redystrybucją pochłoniętej energii.

Pierwsze próby dopasowania modelu z uwolnionymi wartościami albedo (A1,2) oraz współczyn-
ników pociemnienia grawitacyjnego dla obu składników (g1,2) wskazywały na typowe dla otoczek
promienistych wartości (A1,2 = 1.0, g1,2 = 1.0). Podobnie było z argumentem peryastronu ω,
którego wartość wychodziła identyczna jak w pracy F05, tj. ω = 64◦. Parametry te zostały usta-
lone w dalszym modelowaniu, przyjmując powyższe wartości. Założono również synchronizację
rotacji oby składników, F1,2 = 1.0. Skorzystano z interpolowanych współczynników pociemnienia
brzegowego.

Ponieważ model źle odtwarzał głębokości zaćmień, podczas dalszego modelowania uwzględ-
niono również udział trzeciego światła. Jest to uzasadnione tym, że układ V381Car znajduje
się w gromadzie otoczonej obszarem mgławicowym i nie uwzględnienie trzeciego światła mogłoby
wprowadzać systematyczne błędy w modelowaniu. Z tego samego powodu pominięcie efektu po-
czerwienienia również może mieć wpływ na otrzymane rozwiązanie. Stąd w trakcie modelowania
przyjęto wyznaczoną dla gromady NGC3293 wartość stosunku absorpcji całkowitej do selektyw-
nej, RV = 3.8 (Bisht i in., 2021), wraz z nadwyżką barwy E(B − V ) = 0.23mag (Turner i in.,
1980), co dało AV = 0.874mag.

Typowo, błędy formalne wyznaczanych w procedurze modelowania krzywych blasków para-
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metrów są znacznie zaniżone. Również w tym przypadku były one małe, np. błąd wyznaczenia
promienia składnika był rzędu 0.01%. Dlatego w celu lepszego oszacowania błędów powtórzono
procedurę modelowania zmieniając temperaturę składnika głównego oraz masy składników w gra-
nicach obserwowanych błędów, podanych w Tabeli 4.1. Uzyskane podczas dopasowania parametry
zebrane zostały w Tabeli 4.2. Porównanie modelu krzywej blasku do oryginalnych danych TESS
zostało przedstawione na Rys. 4.6. Na dolnym panelu pokazano residua uzyskane przez odję-
cie modelu zaćmieniowej krzywej blasku od oryginalnych danych obserwacyjnych, stąd widoczna
zmienność ma w głównej mierze pochodzenie pulsacyjne.

Tabela 4.2: Parametry fizyczne oraz orbitalne układu V381Car. Błędy podano w zakresie 1σ.

——Składnik——
Główny Wtórny Układ

—– Parametry orbitalne —–
Okres orbitalny Porb [d] ... ... 8.324175(2765)
Moment głównego zaćmienia T0 [BJD] ... ... 2 459 285.085975(7285)
Inklinacja układu i [o] ... ... 84.56(41)
Ekscentryczność układu e ... ... 0.0301(1)
Argument peryastronu ω [o] ... ... 64∗

Stosunek mas q = M2/M1 ... ... 0.205(19)?,†

Nadwyżka barwy E(B − V ) [mag] ... ... 0.23?,††

Prędkość radialna układu γ [ km s−1] ... ... −16(2)?,†

Trzecie światło L3 [%] ... ... 16(5)

—– Parametry fizyczne —–
Masa [M�] 15+3 ?,†

−4 3.0(5)?,† ...
Promień [R�] 8.367(11) 2.073(112) ...
log(Teff/K) 4.407(9)?,† 4.065(12) ...
log(L/L�) 4.424(102)‡ 1.848(197)‡ ...
Albedo, Abol 1.0? 1.0? ...
Pociemnienie grawitacyjne, g 1.0? 1.0? ...
Synchroniczna prędkość rotacji, V synchr

rot [ km s−1] 50.9(1) 12.6(7) ...
Uwagi:
∗ Wartości założone
† Na podstawie Freyhammer i in. (2005)
†† Na podstawie Turner i in. (1980)
‡ Korzystając z logL/L� = 4 log(Teff/Teff�) + 2 log(R/R�)

4.2.3 Poszukiwanie częstotliwości pulsacyjnych

W celu uzyskania informacji na temat zmienności pulsacyjnej występującej w układzie, w pierw-
szym kroku wykorzystano obserwacje TESS poprawione na model zaćmieniowy. Jakość danych
TESS jest bardzo dobra, ale baza czasowa wynosząca niecałe 51 dni daje rozdzielczość Ray-
leigha na poziomie ∆fR,TESS = 1/T = 0.0196d−1, co powoduje że dokładność wyznaczonych
częstotliwości jest niska w porównaniu z ponad 6 647 dniową bazą czasową dla danych uvby
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Rysunek 4.6: Porównanie modelu krzywej blasku (czerwona linia) z oryginalnymi danymi TESS.
Górny panel przedstawia sfazowane dane TESS wraz z nałożonym modelem orbitalnym, natomiast
residua uzyskane poprzez odjęcie modelu od danych pokazane zostały na panelu dolnym. Zerowa
faza orbitalna odpowiada momentowi pierwszego zaćmienia głównego w danych TESS, tj. T0 ≡
T TESS0 = BJD 2 459 285.085975d.

(∆fR,uvby = 1/T = 0.00015d−1). Dlatego też, do weryfikacji znalezionych w danych TESS często-
tliwości wybrano obserwacje wykonane w filtrze v.

Analiza fourierowska oparta na otrzymanej residualnej krzywej blasku pochodzącej z obser-
wacji TESS wykonana została za pomocą programu FWPEAKS autorstwa W. Hebischa, Z. Kołacz-
kowskiego i G. Kopackiego. Program ten wykorzystuje dyskretną transformatę Fouriera (DFT,
Deeming, 1975; Kurtz, 1985) i był używany w każdej procedurze poszukiwania częstotliwości przed-
stawionej w tej pracy doktorskiej. Dla dyskretnej transformaty Fouriera danej wzorem

FN (ω) =
N∑

n=1

f(tn) exp(iωtn), (4.2)

gdzie f(tn) to wartość próbkowanego sygnału w czasie tn, periodogram wyliczany jest jako

PN (ω) = 2

√
|FN (ω)|2

N
. (4.3)
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Procedura poszukiwania częstotliwości polegała na zastosowaniu standardowego, iteracyjnego wy-
bielania. Każdorazowo, dla danych liczono DFT a następnie wybierano częstotliwość f o najwięk-
szej amplitudzie, dla której dopasowywano amplitudy A i fazy ϕ korzystając z równania:

y(t) =
n∑
i=1

Ai sin (2πfit+ ϕi) . (4.4)

Następnie tak znaleziony model był odejmowany od oryginalnych danych a ponowne liczenie DFT
odbywało się na nowych residuach. Ponieważ w krzywej blasku powyżej częstotliwości 20 d−1 nie
widać żadnej zmienności, w procedurze wybielania zdecydowano się liczyć kolejne periodogramy w
zakresie [0, 20] d−1. W obliczeniach przyjęto kryterium istotności znalezionych sygnałów, S/N ≥ 4
(Breger i in., 1993; Kuschnig i in., 1997). Szum liczony był jako średnia wartość sygnału z całego
periodogramu przed wybieleniem na daną częstotliwość.

Analiza zmienności danych TESS ujawniła 43 częstotliwości, potwierdzając trzy częstotliwo-
ści znalezione przez F05, tj. f1,TESS = 5.63980(6) d−1, f2,TESS = 7.16180(6) d−1 oraz f3,TESS =
6.65840(6) d−1. W kolejnym kroku przeprowadzono selekcję znalezionych częstotliwości opartą
o kryterium rozdzielczości. Przyjęto, że bliskie częstotliwości można rozdzielić jeśli są od siebie
oddalone o więcej niż ∆fTESS = 1.5∆fR,TESS = 1.5/TTESS = 0.029d−1, gdzie TTESS jest bazą
czasową obserwacji TESS. Nie znaleziono częstotliwości oddalonych od siebie o mniej niż ∆fTESS.
Następnie, znalezione częstotliwości przeszukano pod kątem możliwości kombinacji. Korzystając
z kryterium opartego o rozdzielczość Rayleigha dla obserwacji w filtrze v, tj. ∆fuvby = 1.5∆fR,uvby =
0.000225d−1, szukano kombinacji typu kfi + lfj, gdzie k, l ∈ [−10, 10], oraz kombinacji z często-
tliwością orbitalną, tj. mfi + nforb, gdzie m ∈ [−10, 10], n ∈ [−20, 20]. Ponadto, sprawdzono czy
w danych występują harmoniki orbitalne (nforb, gdzie n ≤ 100). Spośród wszystkich znalezionych
częstotliwości 22 wydają się być częstotliwościami niezależnymi. Nie wykryto żadnych harmonik
orbitalnych, co sugeruje że dopasowany model do danych był poprawny i usunął wszelkie sygna-
tury zmienności orbitalnej. Nie mniej, wykryto siedem kombinacji z częstotliwością orbitalną. Są
to kolejno kombinacje z f6, f9, f12, f13 oraz f15. Te jednak mogą pojawiać się ze względu na użycie
podczas analizy danych wraz z zaćmieniami, gdzie zaćmienia wpływają na widoczną amplitudę
zmian blasku spowodowanych pulsacjami. Z drugiej strony kombinacje z częstotliwością orbitalną
mają małe amplitudy. Ponadto, mnożniki n znalezionych kombinacji są wysokie (|n| ∈ [3, 19])
co może sugerować przypadkowe spełnienie warunku na częstotliwość kombinacyjną. Wszystkie
43 znalezione częstotliwości zostały przedstawione na Rys. 4.7, na panelu górnym. Kolejne panele
od góry pokazują: kombinacje z częstotliwością orbitalną, kombinacje niezależnych częstotliwości
oraz same częstotliwości niezależne. Dodatkowo, wszystkie częstotliwości, wraz z ich amplitudami,
fazami oraz błędami wyznaczeń zostały podane w Tabeli 4.3. Ostatnie dwie kolumny wskazują
wartość stosunku sygnału do szumu oraz uwagi o kombinacjach i harmonikach.

Jak zostało wcześniej wspomniane, dane TESS nie dają możliwości rozdzielenia bliskich so-
bie sygnałów, ze względu na zbyt krótką bazę czasową. By zweryfikować wartości znalezionych
częstotliwości wykorzystano obserwacje w filtrze v poprawione na model zaćmieniowy. Podobnie
jak dla obserwacji TESS, w obserwacjach tych raz jeszcze wyszukano częstotliwości. Powtórzona
procedura kolejnego wybielania ujawniła cztery znaczące częstotliwości występujące również w da-
nych TESS, tj. f1,v = 5.6406182(28)d−1, f2,v = 7.1623881(24)d−1, f3,v = 6.6573550(44)d−1 oraz
f4,v = 0.5017051(95)d−1. Częstotliwości te odpowiadają kolejno f1,TESS, f2,TESS, f3,TESS oraz
f5,TESS. Czwarta częstotliwość występująca w danych TESS, tj. f4,TESS = 6.1528(2) d−1, nie
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Rysunek 4.7: Częstotliwości otrzymane z analizy krzywej blasku TESS po odjęciu modelu zaćmie-
niowego. Kolejne panele od góry pokazują: wszystkie znalezione 43 częstotliwości o S/N ≥ 4,
kombinacje z częstotliwością orbitalną, kombinacje niezależnych częstotliwości oraz same często-
tliwości niezależne.

została wykryta w obserwacjach Strömgrena. Znalezione w obserwacjach wykonanych w filtrze
v częstotliwości, wraz z porównaniem wartości ich odpowiedników znalezionych w danych TESS,
znajduje się w Tabeli 4.4. Dodatkowo, w tabeli zawarto również wartości częstotliwości znalezio-
nych w pracy F05. Wykorzystując równanie 4.4, dla wykrytych w danych v częstotliwości dopa-
sowano następnie amplitudy Ai i fazy ϕi w pozostałych pasmach uby oraz TESS a ich wartości
zawarto w Tabeli 4.5.

4.3 Identyfikacja modów pulsacji

4.3.1 Identyfikacja stopnia ` z fotometrii

Udział składnika wtórnego w całkowitym strumieniu pochodzącym od układu jest niewielki (około
1-2%, Freyhammer i in., 2005). Z tego względu założono, że wszelkie zmiany blasku pochodzą od
pulsacji składnika głównego. Identyfikację stopnia modów ` wykrytych w danych v częstotliwości
przeprowadzono na podstawie metody opisanej w Rozdziale 2.5.1. W celu wyliczenia teoretycznych
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Tabela 4.3: Wszystkie częstotliwości znalezione w danych TESS dla układu V381Car po odjęciu
modelu zaćmieniowego. Kolejne kolumny zawierają: numer częstotliwości, jej wartość, amplitudę
oraz fazę, wraz z mierzonymi błędami. Ostatnie dwie kolumny zawierają stosunek sygnału do
szumu oraz uwagi dotyczące możliwego pochodzenia danej częstotliwości.

ID Częstotliwość f [d−1] σf [d−1] Amplituda A [ppt] σA [ppt] Faza Φ [rad] σΦ [rad] S/N Uwagi
f1 5.6398000000 0.0000562054 6.0004894000 0.0108571000 0.6598793801 0.0002873680 46.08
f2 7.1618000000 0.0000553723 4.1813695000 0.0107772000 0.3404832499 0.0004104123 44.95
f3 6.6584000000 0.0000558398 2.8869752000 0.0107761000 0.6626501745 0.0005938244 37.16
f4 6.1528000000 0.0002326259 0.6605200000 0.0107896000 0.7051327686 0.0026007225 10.08
f5 0.5064000000 0.0003054803 0.4361061000 0.0110208000 0.8856068378 0.0040890968 5.62
f6 0.2796000000 0.0003436976 0.5508293000 0.0116928000 0.1943681706 0.0032899533 4.63
f7 5.7264000000 0.0003756813 0.3697535000 0.0109468000 0.0598903224 0.0047061960 6.14
f8 0.2266000000 0.0003977997 0.4020908000 0.0110125000 0.6979202353 0.0044999672 4.33 f5 − f6

f9 2.5248000000 0.0004193047 0.3584768000 0.0108101000 0.8208632825 0.0048019456 4.59
f10 0.1534000010 0.0004079063 0.3815318000 0.0111013000 0.2310267597 0.0046878601 4.00
f11 0.0487999980 0.0004159791 0.4788877000 0.0113321000 0.0075896162 0.0036800847 4.18
f12 2.1628000000 0.0004274540 0.3425690000 0.0107819000 0.8436360497 0.0050166678 4.44
f13 1.2004000000 0.0004321924 0.3335186000 0.0108037000 0.7225551326 0.0051424596 4.18
f14 2.4038000000 0.0004382989 0.3217940000 0.0108142000 0.1671149001 0.0053385870 4.42 2f12 − 16forb

f15 1.9206000000 0.0004398216 0.3187448000 0.0108117000 0.6900924307 0.0053910896 4.31 9f6 − 1f18

f16 6.7692000000 0.0004491445 0.2972986000 0.0107843000 0.3965011238 0.0057708891 4.00 5f10 + 5f13

f17 1.5234000000 0.0004627780 0.3166576000 0.0108351000 0.9193554503 0.0054411197 4.02
f18 0.5958000010 0.0004370402 0.3327322000 0.0108262000 0.3478192815 0.0051704234 4.02 −5f6 + 8f26

f19 0.3096000020 0.0004156791 0.3194487000 0.0111080000 0.7215972943 0.0056162141 4.04
f20 14.3234000000 0.0004700173 0.2824339000 0.0107644000 0.7992244401 0.0060645906 4.31 2f2

f21 4.7492000000 0.0004687099 0.2902733000 0.0108109000 0.7640820813 0.0059241201 4.82 −2f5 + 3f15

f22 2.8852000000 0.0004646726 0.2945154000 0.0107804000 0.3449660167 0.0058335964 4.40 f9 + 3forb

f23 5.7932000000 0.0004514508 0.2875252000 0.0110332000 0.0220457760 0.0060978857 5.06 f1 + f10

f24 4.2032000000 0.0004678590 0.2813751000 0.0107970000 0.1191735333 0.0060998519 4.72 f15 + 19forb

f25 4.4438000000 0.0004801117 0.2730464000 0.0108133000 0.1953663340 0.0063114523 4.65
f26 0.2492000000 0.0004585969 0.3430593000 0.0113182000 0.1735610178 0.0052843461 4.02
f27 0.0256000000 0.0005098640 0.3449425000 0.0108555000 0.0282831148 0.0053829421 4.31
f28 1.4412000000 0.0004693100 0.2711859000 0.0108006000 0.8973677200 0.0063537502 4.18 4f11 + 5f26

f29 3.7320000000 0.0004746155 0.2765699000 0.0108216000 0.1143197914 0.0062295838 4.63 8f6 + 6f26

f30 2.6460000000 0.0004992212 0.2439518000 0.0108112000 0.2824790719 0.0070512579 4.12 −6f6 + 3f28

f31 5.9152000000 0.0005113737 0.2361568000 0.0108124000 0.2711186550 0.0072844043 4.74
f32 2.9988000000 0.0005257370 0.2449818000 0.0108247000 0.8729191839 0.0070180052 4.04 6f6 + 11forb

f33 3.3042000000 0.0005285229 0.2292487000 0.0108154000 0.5031070305 0.0075027008 4.08
f34 1.6822000000 0.0004982163 0.2401066000 0.0108421000 0.2345819024 0.0071794068 4.01 f12 − 4forb

f35 3.5970000000 0.0005423104 0.2200492000 0.0107776000 0.7231990495 0.0077978103 4.15 2f1 − 4f15

f36 7.4366000000 0.0005522747 0.2153382000 0.0107674000 0.6125786611 0.0079588515 4.80
f37 13.8200000000 0.0005622369 0.2087674000 0.0107635000 0.1279974522 0.0082060740 9.55 f2 + f3

f38 3.9550000000 0.0005557122 0.2094994000 0.0108222000 0.7466852743 0.0082132981 4.06 −3f9 + 8f28

f39 8.7528000000 0.0005594472 0.2077599000 0.0107639000 0.5053103440 0.0082460838 5.61
f40 4.5620000000 0.0005935406 0.1964025000 0.0107830000 0.5397603872 0.0087308352 4.01 3f13 + 8forb

f41 0.4764000000 0.0004720534 0.2518309000 0.0110674000 0.8926828864 0.0070513499 4.00 6f6 − 10forb

f42 12.8008000000 0.0006361527 0.1804722000 0.0107662000 0.6704451064 0.0094903861 4.00 4f10 + 8f17

f43 10.9624000000 0.0009372755 0.1216245000 0.0107608000 0.8626169785 0.0084797992 4.25

stosunków amplitud i różnic faz wybrano przykładowe modele, leżące w zakresie 2σ od wyznaczo-
nych parametrów log Teff i logL/L� oraz leżące w zakresie 3σ od wyznaczonej wartości promienia
R1 dla składnika głównego. Ponieważ błąd promienia wyznaczonego na podstawie analizy krzywej
blasku jest mocno niedoszacowany (ok. 0.1%), w dalszej części pracy przyjęto nową wartość błędu
1σ w wysokości odpowiadającej 3% wyznaczonej wartości promienia, tj. R1 = 8.367 ± 0.251 R�.
Takie błędy są często podawane w rozwiązaniach układów (np. Torres i in., 2010). Wybrane modele
zaznaczono na Rys. 4.8 za pomocą kolorowych kropek. Ścieżki ewolucyjne wyliczono dla różnych
mas oraz dla dwóch wartości metaliczności: Z = 0.014 (lewy panel) i Z = 0.020 (prawy panel).
Linie stałych promieni znaczą przedział R1 ± 3σ, tj. R = 8.367± 0.753 R�.

Dla reprezentatywnych modeli ewolucyjnych wyliczono modele pulsacyjne rozważając mody
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Tabela 4.4: Porównanie kilku pierwszych częstotliwości znalezionych w krzywych blasku V381Car
wraz z częstotliwościami wyznaczonymi przez F05.

fi Filtr v TESS Freyhammer i in. (2005)

1 5.6406182(28)d−1 5.63980(6)d−1 5.6400d−1

2 7.1623881(24)d−1 7.16180(6)d−1 7.1624d−1

3 6.6573550(44)d−1 6.65840(6)d−1 6.6584d−1

4 0.5017051(95)d−1 6.15280(23)d−1 ...

5 ... 0.50640(31)d−1 ...

o ` ≤ 6. W tym celu wykorzystano liniowy, nieadiabatyczny kod pulsacyjny autorstwa profesora
Dziembowskiego (1977). Następnie, dla wybranych modeli wyliczone zostały teoretyczne stosunki
amplitud oraz różnice faz w różnych pasmach fotometrycznych. Wykorzystano modele atmosfer
LTE Kurucza (Kurucz, 1979) oraz non-LTE TLUSTY (Lanz & Hubeny, 2007). Rozpatrzono dwie
wartości metaliczności odpowiadające Z = 0.014 i Z = 0.020 oraz różne prędkości mikroturbulencji
(ξt = 2 oraz ξt = 8 km s−1).

Na Rys. 4.9 pokazano porównanie obserwowanych i teoretycznych wartości stosunków amplitud
i różnic faz w filtrach uy dla 4 częstotliwości. Teoretyczne wartości zostały wyliczone dla modeli
atmosfer TLUSTY o metaliczności odpowiadającej Z = 0.02, ξt = 2 km s−1, dla modów o częstotli-
wościach z przedziału f ∈ [0.45, 0.55] ∪ [4.5, 8.5]d−1, który odpowiada obserwowanemu zakresowi
częstotliwości. Kolory symboli oznaczają stopień modów `.

W celu identyfikacji stopnia ` wyliczono dyskryminant χ2
T podany w Równaniu 2.76. Każdora-

zowo, dyskryminant ten liczono dla częstotliwości najbliższych do obserwowanych, tj. |fteo−fobs| =
min. Rys. 4.10 przedstawia zależność χ2

T w funkcji stopnia modu ` uzyskaną dla rozpatrywanych
czterech częstotliwości. Wartość χ2

T wyliczona została dla różnych mas, różnych temperatur efek-
tywnych i mocy promieniowania oraz dla różnych modeli atmosfer. Górne panele przedstawiają
wyniki uzyskane przy wykorzystaniu modeli atmosfer LTE Kurucza. Na dolnych panelach przed-
stawiono wyniki uzyskane dla modeli non-LTE (modele TLUSTY). Jak widać, niezależnie od
masy, temperatury efektywnej, metaliczności i prędkości mikroturbulencji, identyfikacja stopnia
` dla f1 = 5.6406d−1 oraz f3 = 6.6574d−1 jest jednoznaczna i wynosi w obu przypadkach ` = 2.
Zmiana Z lub ξt nie wpływa znacząco na wartości χ2

T . Co prawda, w przypadku f3 minima wy-
stępują zarówno przy ` = 2 oraz 5, jednak biorąc pod uwagę silne efekty uśredniania po tarczy
gwiazdy wraz ze wzrostem `, bardziej prawdopodobny jest mod o ` = 2. Podobnie jest w przy-
padku częstotliwości f2 = 7.1624d−1, dla której otrzymano minima przy ` = 4 oraz 6. Wartość
dyskryminanta dla ` = 4 jest ponad dwukrotnie wyższa niż dla ` = 6, tj. χ2

T (` = 4) ≈ 0.9 oraz
χ2
T (` = 6) ≈ 0.4, jednakże prawdopodobieństwo zaobserwowania modów ` = 6 jest duża niższe

niż modów ` = 4. Stąd, uznano że częstotliwość ta jest związana z modem o ` = 4. Identyfikację
udało się również uzyskać dla częstotliwości f4 = 0.5017d−1, która okazała się odpowiadać modowi
dipolowemu. Pomimo wysokich wartości χ2

T minimum jest wyraźne. Wartości znalezionych stopni
modów ` przedstawione zostały w Tabeli 4.6.

Pierwsze informacje dotyczące identyfikacji częstotliwości f1 i f3 pojawiają się w pracy En-
gelbrechta i Balony (1986). Autorzy podają, że stosunki okresów pulsacji P3/P1 odpowiadają
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Tabela 4.5: Amplitudy, fazy oraz momenty maksimum jasności dla czterech częstotliwości w filtrach
Strömgera uvby oraz w danych TESS.

f1 = 5.6406 [ d−1]

Filtr A [ppt] ϕ [rad] Tmax [HJD]

u 8.65(23) 0.8312(269) 2451047.87038674(75919)

v 7.64(20) 0.8654(258) 2451047.86942196(72664)

b 7.41(20) 0.8580(265) 2450905.68617677(74781)

y 7.21(23) 0.9179(314) 2451047.86794154(88457)

TESS 5.94(2) 1.3425(26) 2459307.26098827(7231)

f2 = 7.1624 [ d−1]

Filtr A [ppt] ϕ [rad] Tmax [HJD]

u 4.18(23) 4.7118(551) 2451047.83314229(122417)

v 4.45(19) 4.7007(438) 2451047.83338750(97265)

b 4.31(19) 4.7278(452) 2450905.70165628(100391)

y 4.57(22) 4.7968(489) 2451047.83125396(108632)

TESS 4.19(2) 4.7484(26) 2459307.21465831(8083)

f3 = 6.6574 [ d−1]

Filtr A [ppt] ϕ [rad] Tmax [HJD]

u 4.50(22) 2.7321(494) 2451047.75365306(118187)

v 3.97(19) 2.7145(473) 2451047.75407337(113140)

b 3.68(19) 2.7193(514) 2450905.65644506(122830)

y 3.87(21) 2.7999(558) 2451047.75203377(133333)

TESS 2.86(2) 6.0884(53) 2459307.20416391(12736)

f4 = 0.5017 [ d−1]

Filtr A [ppt] ϕ [rad] Tmax [HJD]

u 2.97(26) 3.2688(803) 2451046.90003795(2547046)

v 2.66(22) 3.1841(757) 2451046.92690442(2400569)

b 2.92(22) 3.2848(705) 2450905.37615109(2236793)

y 2.98(25) 3.2916(776) 2451046.89280374(2463117)

TESS 0.47(2) 4.1879(326) 2459306.52476582(1032888)
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Rysunek 4.8: Diagramy HR przedstawiające położenie składnika głównego wraz z błędami 1σ
oraz 2σ. Na lewym panelu przedstawiono ścieżki ewolucyjne wyliczone dla przedziału mas
M ∈ [12.1, 16.1] M� o metaliczności Z = 0.014. Prawy panel zawiera ścieżki ewolucyjne wyli-
czone dla wyższej metaliczności, Z = 0.020, dla mas z przedziału M ∈ [12.5, 16.5] M�. Grube,
czarne linie wyznaczają linie stałych promieni w zakresie R1± 3σ. Modele leżące w zakresie 2σ od
wyznaczonego położenia oraz w zakresie 3σ od wyznaczonego promienia składnika głównego za-
znaczono kolorowymi liniami. Kropki przedstawiają pozycje modeli wykorzystanych do wyliczenia
modeli pulsacyjnych.

stosunkom pasującym do pierwszego i drugiego owertonu modu radialnego lub do sektoralnych
modów kwadrupolowych. Podobne wyniki zostały uzyskane przez Jerzykiewicza i Sterkena (1992).
Niejednoznaczność wynika z niepewności wyznaczenia wartości f3 w historycznych obserwacjach,
w których widoczne są silne dobowe aliasy. Dla częstotliwości wykrytej w danych TESS, po-
twierdzającej wartość f3 ≈ 6.657d−1, wyniki uzyskane przez Engelbrechta i Balonę (1986) oraz
Jerzykiewicza i Sterkena (1992) wskazują na mody kwadrupolowe. Pierwsze wyniki oparte o dia-
gramy diagnostyczne skonstruowane dla nieadiabatycznych pulsacji w pracy Cugiera i in. (1994)
wskazują jednoznacznie na ` = 2 w przypadku dominującej częstotliwości. Podobne wyniki zo-
stały zaprezentowane przez Freyhammera i in. (2006). Autorzy podają, że f1 oraz f3 odpowiadają
modom o stopniu ` = 2, a f2 to mod o ` = 4. Dla każdej z częstotliwości Freyhammer i in. (2006)
wykluczyli m = 0.

4.3.2 Identyfikacja rzędu m ze spektroskopii

W celu identyfikacji rzędu azymutalnegom posłużono się diagramami IPS (Rozdział 2.5.2). W pierw-
szym kroku przeszukano widma pod kątem wyizolowanych linii widmowych a następnie wybór ogra-
niczono do linii wykazujących zmiany pulsacyjne. W analizowanej próbce znalazły się linie: He I
(λref = 4026.191Å, λref = 4387.928Å, λref = 5015.675Å, λref = 5875.655Å oraz λref = 6678.149Å),
linie trypletu krzemowego Si III (λref = 4552.62, λref = 4567.872, λref = 4574.777Å) oraz linie tle-
nowe O II (λref = 4590.971Å oraz λref = 4596.174Å). Pierwsza z linii trypletu krzemowego, tj.
Si III 4552.62Å, jest bliska linii N II 4552.53Å, co powoduje ich nakładanie. Linia ta jest jed-
nakże bardzo podatna na pulsacyjne zmiany profilu linii, stąd zdecydowano się ją uwzględnić. W
większości linii występujących w całym obserwowanym zakresie widać emisję pochodzącą od mgła-
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Rysunek 4.9: Porównanie obserwowanych i teoretycznych wartości stosunków amplitud Au/Ay oraz
różnic faz ϕu−ϕy dla czterech częstotliwości znalezionych w fotometrii wielobarwnej. Obserwowane
wartości zaznaczone zostały wraz z błędami 1σ. Ich teoretyczne odpowiedniki wyliczone zostały dla
modów o stopniach ` ≤ 6, dla modelu o następujących parametrach: M = 13.63 M�, R = 7.689 R�,
log(Teff/K) = 4.4079, logL/L� = 4.357, Z = 0.020 oraz Vrot = 77 km s−1. Przyjęto modele
atmosfer TLUSTY o prędkościach mikroturbulencji ξt = 2 km s−1 oraz o metaliczności Z/Z� = 2.
W przypadku wartości teoretycznych, uwzględniono mody o częstotliwościach z przedziału f ∈
[0.45, 0.55] ∪ [4.5, 8.5] d−1.

wicowych obszarów otaczających układ. Emisje te zakłócają gładki przebieg profili wielu linii, nie
wpływają jednakże istotnie na wyniki przedstawionej poniżej analizy.

Każde z widm poprawiono na prędkość radialną układu (γ = −16 ± 2 km s−1), a wybrane
linie wygładzono biorąc średnią strumienia z 10 sąsiadujących punktów. Następnie, do strumieni
w danej długości fali strumieni dopasowano jednocześnie wspomniane cztery częstotliwości oraz
częstotliwość orbitalną uzyskując amplitudy i fazy w funkcji długości fali.

Diagramy IPS wyliczone dla linii Si III 4552.62Å, dla czterech analizowanych częstotliwości,
pokazano na Rys. 4.11. Na każdym z diagramów, górne panele przedstawiają zmiany amplitudy
z długością fali. Zmiany fazy wzdłuż profilu linii pokazano na panelach dolnych. Dodatkowo, prze-
rywaną linią pokazano uśredniony profil linii wyliczony ze wszystkich widm. Identyczne diagramy
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Rysunek 4.10: Wartości dyskryminanta χ2
T wyliczone dla różnych stopni ` dla częstotliwości pulsa-

cyjnych. Na wykresach pokazana została wyliczona jakość dopasowania dla przykładowych modeli
leżących w prostokącie błędów składnika głównego, dla metaliczności Z/Z� = 1 oraz Z/Z� = 2.
W celu identyfikacji wykorzystano modele atmosfer Kurucza (górny panel) wyliczone dla różnych
prędkości mikroturbulencji, ξt, oraz modele atmosfer TLUSTY (dolny panel).

wyliczone dla linii He I 5015.68Å, He I 5875.65Å oraz He I 6678.15Å pokazane zostały na Rys. 4.12
– Rys. 4.14. Jak widać, niezależnie od wyboru linii, pierwsze trzy analizowane częstotliwości, tj.
f1 = 5.6406d−1, f2 = 7.1624d−1 oraz f3 = 6.6574d−1, odpowiadają najprawdopodobniej modom
współbieżnym do rotacji gwiazdy. Jednoznaczną identyfikację m udało się uzyskać dla częstotli-
wości f4 = 0.5017d−1. W tym przypadku amplituda w centrum linii maleje do wartości około
zero, natomiast w fazie następuje skok o wartość π. Takie zachowanie amplitudy i fazy sugeruje,
że jest to mod m = 0. Zatem f4 jest strefowym modem dipolowym, tj. ` = 1, m = 0. Z analizy
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Tabela 4.6: Najbardziej prawdopodobne stopnie ` oraz rzędy azymutalne m dla poszczególnych
częstotliwości pulsacyjnych V381Car.

i Częstotliwość [ d−1] ` m

f1 5.6406 2 1 lub 2

f2 7.1624 4 > 0

f3 6.6574 2 1 lub 2

f4 0.5017 1 0

diagramów dla linii He I oraz Si III udało się ustalić, że zmiany fazy dla częstotliwości f1, f2 oraz
f3 odpowiadają modom współbieżnym do rotacji gwiazdy, tj. m > 0. W przypadku f1 oraz f3,
dla których ` = 2, wartość rzędu azymutalnego może przyjmować wartości m = 1 lub 2. Wyniki
identyfikacji rzędu azymutalnego m przedstawione zostały w Tabeli 4.6. Uzyskane wyniki identy-
fikacji zgadzają się z wnioskami pochodzącymi z literatury, np. Cugier i in. (1994); Freyhammer
i in. (2005).

4.4 Modelowanie ewolucyjne i sejsmiczne składnika głównego

4.4.1 Modele ewolucyjne

Modele ewolucyjne składnika głównego układu V381Car liczone były za pomocą programu MESA
(Paxton i in., 2011, 2013, 2015, 2018, 2019). Wykorzystano do tego pakiet star, przeznaczony
do liczenia ewolucji gwiazd pojedynczych. Postępowanie takie, wykluczające wpływ sąsiadującej
gwiazdy na ewolucję rozważanego składnika poprzez, np., wymianę masy, jest uzasadnione tym,
że V381Car jest szerokim układem rozdzielonym.

W obliczeniach użyto tablic nieprzezroczystości OPAL (Iglesias & Rogers, 1996) oraz mie-
szankę chemiczną AGSS09 (Asplund i in., 2009). Wykorzystano opis konwekcji według Heyney’a
i in. (1965) wraz z parametrem drogi mieszania αMLT = 0.5 dla obu składników. Za kryterium
niestabilności konwekcyjnej przyjęto kryterium Ledoux. W obszarach, w których może pojawić
się półkonwekcja, efekt mieszania półkonwekcyjnego został włączony według opisu Langera i in.
(1983; 1985) z przyjętym αSC = 0.01. Wykorzystano eksponencjalny opis przestrzeliwania z ją-
dra konwekcyjnego (Herwig, 2000) z przyjętymi wartościami parametru przestrzeliwania fov = 0.01
i fov = 0.03 dla obu składników. Założono początkową obfitość wodoru X0 = 0.71 oraz dwie warto-
ści metaliczności: Z = 0.014 i Z = 0.020. Uwzględniona wartość X0 jest typowa dla galaktycznych
gwiazd typu widmowego B (Nieva & Przybilla, 2012). Modele składnika głównego zostały wyli-
czone dla mas z przedziału M1 ∈ [12.0, 16.0] M�, ze stałym krokiem równym ∆M = 0.2 M�. Dla
składnika wtórnego, masy były z zakresu M2 ∈ [2.5, 4.0] M�, z krokiem ∆M = 0.2 M�. W oblicze-
niach uwzględniono efekty rotacji oraz mieszania rotacyjnego, korzystając z kalibracji Hegera i in
(2000), tj. fc = 0.033 oraz fµ = 0.05. Początkowe prędkości rotacji na ZAMSie dla każdej z gwiazd,
zostały dobrane tak, by ich wartości dla modeli odpowiadającym położeniu składników na diagra-
mie HR, równe były wartości obserwowanej (dla składnika głównego) oraz prędkości synchronicznej
(dla składnika wtórnego). W modelach, dla składnika głównego uwzględniono dwie wartości pręd-
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Rysunek 4.11: Diagramy IPS dla czterech analizowanych częstotliwości dla linii Si III 4552.62Å, przedstawiające przebieg am-
plitudy (górne panele) oraz fazy (dolne panele) wzdłuż profilu linii. Przerywanymi liniami pokazano uśredniony profil linii.
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Linia He I 5015.68Å
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Rysunek 4.12: To samo co na Rys. 4.11, jednakże dla linii He I 5015.68Å.
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Linia He I 5875.65Å
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Rysunek 4.13: To samo co na Rys. 4.11, jednakże dla linii He I 5875.65Å.
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Linia He I 6678.15Å
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Rysunek 4.14: To samo co na Rys. 4.11, jednakże dla linii He I 6678.15Å.
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kości rotacji, V ZAMS
rot,1 = 70 oraz 100 km s−1. Dla składnika wtórnego przyjęto V ZAMS

rot,2 = 15 km s−1.
Utrata masy poprzez wiatr gwiazdowy została uwzględniona według opisu Vinka i in. (2001).

Wyliczone ścieżki ewolucyjne wraz z naniesionymi położeniami składników zostały przedsta-
wione na diagramie HR (Rys. 4.15). Panele przedstawiają ścieżki ewolucyjne wyliczone dla mas
z zakresu M1 ∈ [12, 16] M� z krokiem ∆M1 = 1 M� (górny panel), oraz M2 ∈ [2.5, 4.0] M�
z krokiem ∆M2 = 0.5 M� (dolny panel). Pozostałe parametry ścieżek to: V ZAMS

rot,1 = 100 km s−1,
V ZAMS

rot,2 = 15 km s−1, X0 = 0.71, fov = 0.01 oraz Z = 0.014 (linie ciągłe) i Z = 0.020 (linie prze-
rywane). Korzystając z przedstawionych ścieżek oszacowano przedziały mas dla każdego ze skład-
ników. W przypadku składnika głównego, masy wychodzące z położenia na HR są z przedziału
M1 ∈ [12.6, 15.0] M� dla metaliczności Z = 0.014 oraz M1 ∈ [13.0, 15.4] M� dla Z = 0.020. Dla
składnika wtórnego, są to odpowiednio masy M2 ∈ [2.5, 3.0] M� (Z = 0.014) i M2 ∈ [2.7, 3.2] M�
(Z = 0.020). Dla skrajnych ścieżek odtwarzających położenie gwiazd, pokazano ewolucję pro-
mieni na diagramach R− log t (Rys. 4.16). Poziomymi pasami zaznaczono obserwowane przedziały
promieni. Składnik wtórny, jako obiekt mało wyewoluowany i leżący blisko ZAMSu, znajduje się
na początkowym etapie ewolucji, w którym następuje bardzo powolny wzrost promienia w czasie.
Z tego powodu możliwe było wyznaczenie wyłącznie górnej granicy wieku składnika wtórnego.
W zależności od przyjętej metaliczności, granica ta wynosi 238 milionów lat (Z = 0.014) lub 142
milionów lat (Z = 0.020). Decydujący wpływ na wyznaczenie wieku układu ma składnik główny,
który znajduje się w końcowej fazie ewolucji na ciągu głównym, tuż przed fazą wtórnej kontrakcji.
Na tym etapie ewolucji następuje gwałtowny wzrost promienia w stosunkowo krótkim czasie, co
pozwala zawęzić wspólny przedział wieku. Wiek układu wynosi 11.1±2.1 miliona lat dla Z = 0.014
oraz 10.4± 2.1 miliona lat dla Z = 0.020.

4.4.2 Analiza sejsmiczna

Mając jednoznaczną identyfikację stopni ` dla trzech częstotliwości podjęto próbę zbudowania
modelu sejsmicznego składnika głównego. Częstotliwość f4 = 0.5017d−1 jest dipolowym modem
strefowym (` = 1,m = 0) a częstotliwości f1 = 5.6406d−1 i f3 = 6.6574d−1 to mody współbieżne
kwadrupolowe (` = 2,m = +1,+2). Ponieważ częstotliwości f1 i f3 nie posiadają jednoznacznej
identyfikacji m, nie można określić ich wartości we współrotującym układzie odniesienia. Wyko-
rzystując równanie na rozszczepienie rotacyjne, można natomiast narzucić dodatkowe warunki ich
dopasowania.

Równanie pierwszego rzędu na rozszczepienie rotacyjne częstotliwości pulsacji ma następującą
postać:

ωn`m = ω0 +m (1− Cn`) Ω, (4.5)

gdzie ω0 = 2πf0 zawiera średnie efekty siły odśrodkowej w modelu równowagowym, Ω = 2πfrot to
kołowa częstotliwość rotacji a Cn` to stała Ledoux zależna od modelu i rzędu radialnego modu. Bio-
rąc pod uwagę, że zarówno f1 jak i f3 będą rozszczepiane o tą samą prędkość rotacji, otrzymujemy
zależność:

f obs
1,m1
− f1,0

m1(1− C1,n`)
=

f obs
3,m3
− f3,0

m3(1− C3,n`)
= frot, (4.6)

gdzie dozwolona wartość częstotliwości rotacji, wynikająca z Vrot,1 = 75±20 km s−1 oraz R1 w gra-
nicach 1σ, wynosi frot,1 = 0.17859± 0.05256d−1.
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Rysunek 4.15: Diagramy HR przedstawiające położenie składnika głównego (panel górny) oraz
składnika wtórnego (panel dolny) układu V381Car. Zaznaczone błędy odpowiadają błędom 1σ.
Ścieżki ewolucyjne dla metaliczności Z = 0.014 zaznaczone zostały ciągłymi liniami, a dla Z =
0.020 liniami przerywanymi. Zaznaczone ścieżki odpowiadają masomM1 = 12, 13, 14, 15, 16 M� dla
składnika głównego oraz M2 = 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 M� dla składnika wtórnego. Pozostałe parametry
ścieżek to: V ZAMS

rot,1 = 100 km s−1, V ZAMS
rot,2 = 15 km s−1, X0 = 0.71 oraz fov = 0.01.

W celu znalezienia modelu sejsmicznego, który będzie odtwarzał obserwowane częstotliwości
pulsacyjne, skorzystano z wyliczonej wcześniej modeli ewolucyjnych dla składnika głównego. Dla
każdej ze ścieżek ewolucyjnych wybrano modele odtwarzające obserwowany promień w zakresie 3σ
a następnie wyliczono dla nich nieadiabatyczne pulsacje dla ` ≤ 2.

Ponieważ częstotliwość f4 odpowiada strefowemu modowi dipolowemu (` = 1,m = 0), spośród
uzyskanych modeli pulsacyjnych wyselekcjonowano te, które odtwarzały częstotliwość 0.5017d−1.
Na Rys. 4.17 pokazano ewolucję częstotliwości w funkcji temperatury efektywnej. Lewy panel
przedstawia ewolucję modów g stopnia ` = 1 o rzędach radialnych od n = 4 do n = 15, natomiast
ewolucja modów p stopnia ` = 2 pokazana została na prawym panelu. Przedstawiony model zo-
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Rysunek 4.16: Ewolucja promienia dla obu składników układu V381Car. Górny panel przestawia
diagram R− log t dla głównego składnika, dolny panel – dla składnika wtórnego. Rozważono dwie
wartości metaliczności: Z = 0.014 (pomarańczowe linie) oraz Z = 0.020 (niebieskie linie), oraz
odpowiadające im minimalne i maksymalne masy odczytane z diagramów HR. Pozostałe parametry
ścieżek to: V ZAMS

rot,1 = 100 km s−1, V ZAMS
rot,2 = 15 km s−1, X0 = 0.71 oraz fov = 0.01. Poziome pasy

odpowiadają obserwowanym wartościom promieni.

stał wyliczony dla następujących parametrów: M1 = 14.8 M�, Z = 0.014, V ZAMS
rot,1 = 70 km s−1 oraz

fov = 0.01. Jak widać, w obserwowanym przedziale Teff trzy mody g odtwarzają obserwowaną
częstotliwość; są to mody g10, g11 oraz g12. W przypadku częstotliwości f1 są to mody p0, p1 i p2,
natomiast dla częstotliwości f3 są to mody p1, p2 oraz p3. Pozycje modeli odtwarzających f4 przed-
stawiono również na ścieżkach ewolucyjnych, na Rys. 4.18. Ścieżki wyliczone zostały dla różnych
mas oraz pozostałych parametrów jak powyżej, tj. Z = 0.014, X0 = 0.71, V ZAMS

rot,1 = 70 km s−1

oraz fov = 0.01. Kolory kropek odpowiadają różnym rzędom radialnym modów odtwarzających
daną częstotliwość. Ze względu na zjawisko avoided-crossing, ewolucja częstotliwości dla modów
nieradialnych nie jest monotoniczna (Rys. 4.17). Stąd, nie jest możliwe wyrysowanie linii stałych
częstotliwości. Zamiast tego, mody odtwarzające f4 grupują się w różnych miejscach na diagramie
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Rysunek 4.17: Ewolucja częstotliwości w funkcji temperatury efektywnej dla modów g o stopniu
` = 1 (lewy panel) oraz modów p stopnia ` = 2 (prawy panel). Pionowe obszary odpowiadają
obserwowanemu zakresowi temperatury efektywnej składnika głównego układu V381Car. Warto-
ści obserwowanych częstotliwości modów p, uwzględniające rozszczepienie rotacyjne, zaznaczone
zostały poziomymi liniami. Modele zostały wyliczone dla początkowej masy M1 = 14.8 M�, dla
metaliczności Z = 0.014, początkowej prędkości rotacji Vrot,1 = 70 km s−1 oraz parametru prze-
strzeliwania z jądra konwekcyjnego fov = 0.01.

Tabela 4.7: Parametry modeli sejsmicznych odtwarzających obserwowane częstotliwości f1, f3 i f4.

M R log(Teff/K) Vrot frot Xc Z fov Wiek f1 f3 f4

[M�] [R�] [ km s−1] [ d−1] [106 lat] (n, `,m) (n, `,m) (n, `,m)

Model 1 13.395 8.408 4.402 84.3 0.19815 0.203 0.014 0.01 11.5 (0, 2, 1) (1, 2, 1) (−11, 1, 0)
Model 2 13.795 8.543 4.408 84.6 0.19594 0.206 0.014 0.01 11.0 (0, 2, 1) (1, 2, 1) (−11, 1, 0)

HR, w zależności od danego rzędu radialnego.
Dla wyselekcjonowanych modeli sprawdzono następnie, które z nich spełniają równanie 4.6 z do-

kładnością do drugiego miejsca po przecinku (∆f = 0.01 d−1). Udało się znaleźć tylko dwa takie
modele. Ich parametry przedstawione zostały w Tabeli 4.7. W kolejnych kolumnach podano aktu-
alne masy, promienie, temperatury efektywne, prędkości rotacji, częstotliwości rotacji, zawartości
wodoru w jądrze, obfitości metali, wartość parametru przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego oraz
wiek. Ostatnie trzy kolumny przedstawiają pełną identyfikację modów odpowiadającym częstotli-
wościom f1, f3 oraz f4.

Znalezione modele mają bardzo bliskie temperatury efektywne, prędkości rotacji oraz skład
chemiczny. Jest to spowodowane bardzo małą siatką modeli i wynik ten powinien być traktowany
jako wstępny. Na podstawie uzyskanych modeli, składnik główny układu V381Car znajduje się na
ciągu głównym, z centralną obfitością wodoru Xc = 0.2. Z otrzymanych dwóch modeli wynika, że
składnik główny układu to gwiazda o masie w okolicach 13.4 M� i promieniu 8.41 R� (model 1),
lub 13.8 M� oraz 8.54 R� (model 2). Jej wiek, a co za tym idzie wiek całego układu, oszacowany
został na około 11−11.5 miliona lat. Wartość ta zgodna jest z wynikami uzyskanymi z diagramów
R− log t, oraz z podawanym w literaturze wiekiem układu (11.5± 1.5 milionów lat, Freyhammer
i in., 2005) i gromady NGC3293 (12± 3 milionów lat, Bisht i in., 2021).

Dla znalezionych modeli, które odtwarzają narzucone warunki dotyczące relacji pomiędzy czę-
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Rysunek 4.18: Diagram HR przedstawiający położenie modeli odtwarzających wartość częstotli-
wości f4. Ścieżki ewolucyjne zostały wyliczone dla różnych mas zakładając początkową prędkość
rotacji Vrot = 70 km s−1, metaliczność Z = 0.014, początkową obfitość wodoru X0 = 0.71 oraz
parametr przestrzeliwania z jądra fov = 0.01. Kolory kropek wskazują modele, które odtwarzają
f4 jako mody g o różnym rzędzie radialnym.

stotliwościami (odtworzenie f4 oraz spełnienie równania 4.6), wyrysowano przebieg parametru nie-
stabilności η (równanie 2.69) w funkcji częstotliwości. Maksymalny stopień ` zidentyfikowanych
modów sięga wartości ` = 4 (Tabela 4.6) stąd wyliczone wcześniej modele pulsacyjne uzupełniono
o wyliczenia dla stopni ` = 3, 4. Mody niestabilne mają częstotliwości w zakresie od około 3 d−1

do 6 d−1. W przypadku każdego z modeli, główna częstotliwość jest wzbudzana (η ∼ 0.02), nato-
miast f2, f3 i f4 są stabilne. Rys. 4.19 przedstawia wyrysowany parametr η w funkcji częstotliwości
dla modelu 1. Model ten ma parametry: M = 13.395 M�, R = 8.408 R�, log(Teff/K) = 4.402,
Vrot = 84.3 km s−1, Z = 0.014 oraz fov = 0.01. Wartości parametru niestabilności zostały pokazane
na prawej osi rzędnych. Pionowe ciągłe linie przedstawiają niezależne częstotliwości znalezione
w danych TESS, których amplituda pokazana została na lewej osi Y. Wynikające z identyfikacji
stopnia m wartości częstotliwości f1 oraz f3 we współrotującym układzie odniesienia pokazane
zostały za pomocą pionowych, przerywanych linii.

Problem stabilności niskich częstotliwości w modelach gwiazd β Cep znany jest od dawna. Stał
się on istotną do rozwiązania kwestią w obecnej erze kosmicznych obserwacji, w których coraz
częściej znajdowane są gwiazdy hybrydowe typu β Cep/SPB. Wiele wskazuje na to, że maksimum
nieprzezroczystości w log T ≈ 5.30 odpowiedzialne za napędzanie pulsacji w gwiazdach β Cep jest
znacznie niedoszacowane w dostępnych tablicach nieprzezroczystości, jak OPAL, OP czy OPLIB.
Laboratoryjne pomiary nieprzezroczystości wykazały, że średnia nieprzezroczystość Rosselanda dla
żelaza jest niedoszacowana o około 30 - 400 procent (np. Bailey i in., 2015). W celu rozwiązania
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rozbieżności pomiędzy obserwacjami a teorią zaproponowana została modyfikacja tablic nieprze-
zroczystości. Jak pokazała Daszyńska-Daszkiewicz i in. (2017), modyfikacja w pobliżu lokalnego
maksimum nieprzezroczystości spowodowanego metalami, tzw. Z-bumpem, może pomóc we wzbu-
dzeniu niskich częstotliwości w modelach gwiazd typu β Cep. W niniejszej rozprawie modyfikacje
tablic nieprzezroczystości zostały zastosowane wyłącznie w Rozdziale 5.4) i w tym miejscu nie będą
dalej dyskutowane.
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Rysunek 4.19: Parametr niestabilności η (prawa oś Y) w funkcji częstotliwości dla modów o ` ≤ 4
wyliczonych dla modelu 1 przedstawionego w Tabeli 4.7. Pionowe linie oznaczają częstotliwości
niezależne znalezione w danych TESS (Tabela 4.3). Wysokość linii odpowiada wartości amplitudy
zaznaczonej na lewej osi Y. Przerywanymi pionowymi liniami zostały zaznaczone wartości f1 oraz
f3 we współrotującym układzie odniesienia.

4.5 Podsumowanie

Powyższa analiza układu V381Car stanowi próbę uzyskania ograniczenia parametrów układu na
podstawie połączenia kosmicznych obserwacji fotometrycznych TESS, wielobarwnej fotometrii na-
ziemnej uvby oraz obserwacji spektroskopowych. Wykorzystanie obserwacji TESS poprawionych
na model zaćmieniowej krzywej blasku umożliwiło przeprowadzenie dokładnej analizy poszukiwa-
nia częstotliwości pulsacyjnych.

W danych TESS wykryto 43 częstotliwości, spośród których 22 są częstotliwościami niezależ-
nymi. Częstotliwości te leżą w przedziale [0, 11] d−1. W widmie fourierowskim obecne są również
sygnały odpowiadające modom g wysokiego i niskiego rzędu. Trzy główne sygnały, tj. 5.640d−1,
7.162d−1 oraz 6.658d−1 potwierdzają wcześniejsze wyznaczenia częstotliwości pulsacyjnych obec-
nych w obserwacjach uvby (Engelbrecht & Balona, 1986; Engelbrecht, 1986; Jerzykiewicz & Ster-
ken, 1992; Freyhammer i in., 2005). Co więcej, w obserwacjach w filtrze v poprawionych na
nowy model zaćmieniowy, wykryto również czwartą częstotliwość obecną w danych TESS, a nie
zaobserwowaną wcześniej. Jest to częstotliwość f4 = 0.5017d−1, odpowiadająca piątej często-
tliwości znalezionej w danych TESS (Tabela 4.3). Ta częstotliwość ma szczególne znaczenie w
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analizie sejsmicznej składnika głównego. Ze względu na mały wkład składnika wtórnego do cał-
kowitej jasności układu, prawdopodobieństwo, że zmienność pulsacyjna, w szczególności niskie
częstotliwości, pochodzi z tego składnika jest znikome. Stąd, składnik główny układu jest naj-
prawdopodobniej gwiazdą pulsującą hybrydowo, w częstotliwościach charakterystycznych zarówno
dla gwiazd β Cephei jak i gwiazd typu SPB.

Korzystając z metody identyfikacji opartej na stosunkach amplitud oraz różnicach faz w pa-
smach uvby, uzupełnionej diagramami IPS (metody przedstawione w Rozdziale 2.5), udało się
ustalić, że f4 = 0.5017d−1 jest strefowym modem dipolowym. Dodatkowo pokazano, że f1 oraz
f3 są współbieżnymi modami kwadrupolowymi, natomiast f2 odpowiada współbieżnemu modowi
o ` = 4. Wyniki te potwierdzają identyfikację częstotliwości f1, f2 oraz f3 pochodzącą z literatury.

Opierając się na uzyskanych parametrach fizycznych układu oraz jego składników, za pomocą
kodu MESA zbudowano siatkę modeli ewolucyjnych. Porównując położenie składników na diagramie
HR ze ścieżkami ewolucyjnymi ustalono masy składników. Ponadto, z zależności R− log t wyzna-
czono wiek układu, który zgadza się z wyznaczoną w literaturze wartością wieku zarówno samego
układu (Freyhammer i in., 2005) jak i gromady NGC3293, w której układ się znajduje (Bisht
i in., 2021). Następnie, wykorzystując wyniki identyfikacji modów skonstruowano po raz pierwszy
modele sejsmiczne składnika głównego. Modele te przewidują wzbudzanie wyłącznie głównej ob-
serwowanej częstotliwości. Wyniki wstępnej analizy sejsmicznej wskazują, że V381Car to układ
o wieku około 11 milionów lat. Składnik główny o masie ok. 13.6 M� i promieniu ok. 8.48 R� jest
obecnie na etapie ciągu głównego, z pozostałą centralną obfitością masową wodoru na poziomie
Xc = 20%.

W przypadku tego układu pozostaje ciągle wiele do zrobienia. Dalsze postępy jednak uzależ-
nione będą od dostępności nowych obserwacji spektroskopowych o lepszej niż dotychczas rozdziel-
czości oraz lepszym stosunku S/N . Takie dane powinny umożliwić zaobserwowanie linii widmo-
wych pochodzących od wtórnego składnika a tym samym na obserwacyjne wyznaczenie dokładnych
mas składników.
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Część III

Analiza układów podwójnych
zawierających gwiazdy typu

widmowego A
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Rozdział 5

Układ zaćmieniowy KIC10661783

KIC10661783 to zaćmieniowy układ podwójny zawierający pulsującą gwiazdą typu δ Sct o typie
widmowym A5IV (Frasca i in., 2016) oraz mało masywny składnik wtórny. Na podstawie danych
pochodzących z projektu ASAS (Pojmanski, 1997) układ został sklasyfikowany jako zmienna typu
EA/EB, o okresie orbitalnym równym Porb = 1.23136 dnia (Pigulski i in., 2009).

Pierwsza szczegółowa analiza układu KIC10661783 przeprowadzona została przez Southwor-
tha i in. (2011). Korzystając z danych fotometrycznych zebranych przez teleskop Kepler (dane LC
Q0–1 i dane SC Q2.3), autorzy wykryli w krzywej blasku 68 częstotliwości, w tym 55 niezależnych.
Częstotliwości te pochodzą najprawdopodobniej od składnika głównego. Na podstawie modelowa-
nia krzywej blasku, wyznaczono dwie prawdopodobne konfiguracje układu, różniące się stosunkiem
mas składników. Stosunek mas q = M2/M1 = 0.25 odpowiadał konfiguracji rozdzielonej, natomiast
dla konfiguracji półrozdzielonej, stosunek ten wynosił q = 0.0626.

Pierwsza analiza spektroskopowa KIC10661783 została wykonana przez Lehmanna i in. (2013).
Autorzy zgromadzili 85 widm, na podstawie których zaklasyfikowali układ jako SB2 oraz wy-
znaczyli stosunek mas równy q = 0.09109. Na podstawie analizy zarówno krzywych blasku jak
i prędkości radialnych, zespół Lehmanna uzyskał precyzyjne wartości mas i promieni składni-
ków. Parametry te wynoszą M1 = 2.100(28) M�, R1 = 2.575(15) R� dla składnika głównego oraz
M2 = 0.1913(25) M�, R2 = 1.124(19) R� dla składnika wtórnego. Jednym z ważniejszych wyników
Lehmanna i in. (2013) było ustalenie, że układ jest obecnie rozdzielony, jednakże w przeszłości miał
miejsce transfer masy pomiędzy składnikami.

Poniżej przedstawiona analiza oparta jest na wszystkich dostępnych obserwacjach układu zebra-
nych w ramach misji Kepler. Wszystkie opisane tu wyniki zostały opublikowane w pracy Miszudy
i in. (2021).

5.1 Obserwacje układu

KIC10661783 obserwowany był w latach 2009–2013 przez Kosmiczny Teleskop Keplera. Pierwotny
cel misji zakładał obserwacje gwiazd pola na granicy gwiazdozbiorów Lutni i Łabędzia w celu wy-
krycia metodą tranzytową planet o rozmiarach Ziemi. Teleskop Keplera w oryginalnym wymiarze
misji działał pomiędzy 2009 a 2013 rokiem dając ponad 4 lata ciągłych obserwacji o niespotykanym
dotąd pokryciu w czasie oraz dużej precyzji pomiarów. Po awarii kół reakcyjnych Teleskop Kepler
został przemianowany na misję K2 i obserwował różne pola w płaszczyźnie ekliptyki. W 2018 roku
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oficjalnie zakończył swoje działanie. Dzięki ciągłemu monitorowaniu stałego pola, obserwacje misji
Kepler stanowią bardzo dobrą bazę do badania zmienności i analizy asteroseismologicznej gwiazd
(Borucki i in., 2010; Koch i in., 2010).

Teleskop obserwował swoje cele w dwóch kadencjach: krótkiej (SC, z ang. short cadence) oraz
długiej (LC, z ang. long cadence). Poszczególne punkty obserwacyjne składają się z sumowa-
nych ekspozycji o czasie naświetlania wynoszącym 6.02 sekundy, po którym następował odczyt
sygnału z kamery w czasie 0.52 s. Pojedyncza obserwacja w trybie SC zawiera łącznie 9 ekspozycji
o całkowitym czasie równym ok. 58.9 sekund, podczas gdy tryb LC to 270 ekspozycji, o czasie
obserwacji równym 29.4minut (Gilliland i in., 2010). Obserwacje pobierane były na Ziemię co
trzy miesiące. Dodatkowo, ze względu na swoją liczebność, obserwacje SC dzielone były na części
o długości miesiąca. Obserwacje LC oznaczone są jako Qn, gdzie n to numer kolejnego kwartału.
W przypadku danych SC, oznaczanie ma postać Qn.m, gdzie m oznacza numer miesiąca. Zatem,
Q3.2 oznacza obserwacje SC wykonane w drugim miesiącu trzeciego kwartału, natomiast Q5 to
obserwacje pochodzące z kadencji LC wykonane w piątym kwartale.

5.2 Analiza krzywej blasku

5.2.1 Przygotowanie krzywych blasku

Do analizy krzywej blasku układu KIC 10661783, wykorzystano wszystkie dostępne obserwacje
wykonane w ramach misji Kepler, tj. kwartały Q0-Q17 dla obserwacji LC oraz Q2.3, Q6.1-Q8.3,
Q10.1-Q10.3 dla obserwacji SC. Krzywe blasku zostały uzyskane z plików TPF za pomocą opro-
gramowania PyKE (Still & Barclay, 2012). Wykonano fotometrię aperturową układu wykorzystując
piksele, dla których stosunek sygnału do szumu przekraczał poziom S/N = 100. Tak uzyskane
krzywe blasku oczyszczono na punkty odstające o więcej niż 4σ od dopasowanego do danych wie-
lomianu. Następnie punkty obserwacyjne poprawiono na trendy instrumentalne używając do tego
tzw. cotrending basis vectors. Na koniec krzywą unormowano poprzez podzielenie danych przez
wielomian drugiego stopnia dopasowany do obserwacji poza zaćmieniami dla każdego zestawu da-
nych z osobna.

Łącznie, krzywa blasku zawierała ponad 58 000 punktów rozłożonych w czasie 1 470 dni dla LC
oraz ponad 470 000 punktów dla SC, rozłożonych w czasie prawie 770 dni. W przypadku danych
SC częstotliwość Nyquista wynosi fN,SC ∼ 730d−1 a rozdzielczość Rayleigha ∆fR,SC = 0.00130d−1,
natomiast dla danych LC jest to odpowiednio fN,LC ∼ 24, 5 d−1 oraz ∆fR,LC = 0.00068d−1. Krzywa
blasku układu pochodząca z obserwacji w obu kadencjach została przedstawiona na Rys. 5.1. Na
górnym panelu pokazane są obserwacje SC, natomiast na dolnym przedstawione są obserwacje
pochodzące z kadencji LC. Dodatkowo, na każdym z paneli przedstawiono wycinek krzywej blasku
obejmujący 4 dni w celu pokazania zmienności spowodowanej podwójnością układu oraz zmienno-
ścią pulsacyjną.

5.2.2 Modelowanie krzywej zaćmieniowej

W celu uzyskania modelu zmienności fotometrycznej spowodowanej ruchem składników układu
wokół wspólnego środka masy wykorzystano program JTKEBOP (Southworth i in., 2004a) oraz
program Wilsona-Devinney’a (WD, Wilson & Devinney, 1971; Wilson, 1979) w wersji z 2015 roku.

116



Rysunek 5.1: Krzywe blasku układu KIC10661783 wykonane przez satelitę Kepler dla kadencji
SC (górny panel) oraz LC (dolny panel). Na każdym z paneli przedstawiono krzywe obejmujące
4 dni w celu pokazania zmienności spowodowanej podwójnością układu oraz pulsacjami.

Analizę rozpoczęto wykorzystując program JTKEBOP. Program dedykowany jest szerokim, roz-
dzielonym układom podwójnym. Ze względu na wykorzystaną w nim dwuosiową, elipsoidalną
geometrię składników, możliwe jest stosunkowo szybkie oszacowanie wartości parametrów orbi-
talnych. W modelowaniu dopasowywano ekscentryczność, inklinację, okres orbitalny oraz mo-
ment głównego zaćmienia. Ustalono, iż składniki znajdują się na kołowej orbicie o kącie inkli-
nacji równym 82.03o. Okres orbitalny oraz moment głównego zaćmienia zostały wyznaczony na
Porb = 1.23136329(3)d oraz T0 = 2455 064.54649(2)d. Te wartości posłużyły jako parametry
początkowe w dalszej analizie.

W kodzie WD układ modelowano w dedykowanym rozdzielonym układom trybie drugim (MODE
2). Tryb ten zakłada ścisłą zależność mocy promieniowania składnika wtórnego od jego tempe-
ratury i nie nakłada ograniczeń na potencjały gwiazd. W obliczeniach wykorzystano stosunek
mas i temperaturę efektywną składnika głównego wyznaczoną przez Lehmanna i in. (2013), tj.
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q = 0.09109, Teff,1 = 7764K. Korzystając z obserwacji LC charakteryzujących się mniejszą roz-
dzielczością ale znacznie dłuższą bazą czasową, wyznaczano okres orbitalny układu, jego zmianę,
inklinację, temperaturę efektywną składnika wtórnego, oraz potencjały powierzchniowe składni-
ków. Założono współczynniki pociemnienia grawitacyjnego g1,2 = 1.0 oraz rotację synchroniczną,
tj. F1,2 = 1.0. Uzyskana wartość P = 1.23136326(3)d, jest zgodna w granicach błędów z warto-
ścią wyznaczoną za pomocą kodu JTKEBOP. Uzyskany okres orbitalny jest nieznacznie dłuższy niż
okres wyznaczony przez Southwortha i in. (2011), tj. Porb = 1.23136220(24)d. Pomimo bardzo
małej różnicy, wynoszącej poniżej 0.1 sekundy wynik ten jest większy o 3σ od okresu wyznaczonego
przez Southwortha i in. (2011). Różnica ta, z racji wykorzystanych obserwacji o różnych bazach
czasowych i odległości w czasie, może pochodzić z fizycznej zmiany okresu orbitalnego układu.
W dopasowywaniu krzywej blasku za pomocą programu WD dopuszczono zmianę okresu, jednak
w granicach błędów wynosiła ona dP/ dt = 0. Dodatkowo,

Analiza została następnie powtórzona dla danych SC z początkowymi wartościami okresu orbi-
talnego oraz temperatury składnika głównego pochodzącymi od Lehmanna i in. (2013). Korzysta-
jąc z wyników uzyskanych dla LC, w analizie założono zerową ekscentryczność oraz brak trzeciego
światła. Podobnie jak w przypadku dopasowania modelu do danych LC, założono g1,2 = 1.0
oraz F1,2 = 1.0. Dopasowaniu podlegały następujące parametry: okres orbitalny układu, zmiana
okresu w czasie, inklinacja, moment minimum blasku, temperatura efektywna składnika wtórnego,
potencjały powierzchniowe oraz albeda składników. Otrzymane w wyniku dopasowania modelu
do danych SC parametry dobrze odpowiadają wartościom wyznaczonym wykorzystując dane LC;
błędy względne wyznaczanych parametrów nie przekraczają δ = 0.007. Dodatkowo, wyniki zga-
dzają się z wartościami podawanymi przez Lehmanna i in. (2013); w szczególności wartość inklinacji
oraz powierzchniowe potencjały poszczególnych składników. Ponadto wartość Teff składnika wtór-
nego pochodząca z rozwiązania układu zaćmieniowego odpowiada spektroskopowemu wyznaczeniu
z dokładnością do 1σ. W przedstawionej analizie, podobnie jak w pracy Lehmanna i in. (2013),
dopasowanie modelu do obserwacji wciąż wymaga niefizycznej wartości albedo dla składnika głów-
nego, tj. Abol,1 = 1.40± 0.14, jednakże wartość ta jest znacznie niższa niż we wspomnianej pracy
(Abol,1 = 2.46). Dopasowanie modelu do obserwacji SC zostało przedstawione na Rys. 5.2. Na gór-
nym panelu pokazano obserwacje w funkcji fazy orbitalnej. Czerwoną linią naniesiono uzyskany
model zaćmieniowy. Środkowy panel przedstawia residua wyliczone dla wszystkich punktów ob-
serwacyjnych, natomiast panel dolny pokazuje residua wyliczone dla obserwacji uśrednionych do
1000 punktów w fazie.

W celu oszacowania błędów wyznaczonych parametrów, sprawdzono efekt przyjętej tempera-
tury efektywnej składnika głównego na pozostałe wyznaczone parametry. W tym celu wykorzy-
stano cały zakres wyznaczonej temperatury układu, znajdujący się zarówno w katalogu Gaia DR2
(7654 ± 286 K, Gaia Collaboration, 2018), w katalogu Kepler Input Catalog (7887 K, Brown
i in., 2011) oraz w pracy Lehmanna i in. (2013), tj. Teff,1 = 7764K. Pod uwagę wzięto również
cały dozwolony przedział mierzonej wartości stosunku mas układu wyznaczony przez Lehmanna
i in. (2013), q ∈ (0.0898, 0.092). Ponadto przetestowano dwa prawa pociemnienia brzegowego
(liniowe i pierwiastkowe) oraz różne rozmiary siatek. Jednakże, by tym razem przyspieszyć obli-
czenia, zamiast pracować w dziedzinie czasu, jak to miało miejsce wcześniej, użyto dziedziny fazy
orbitalnej. Okazało się, że zmiana prawa pociemnienia brzegowego oraz zmiana rozmiarów siatek
ma marginalny wpływ na wartość uzyskanych parametrów. Otrzymane z analizy danych SC warto-
ści parametrów układu oraz jego składników zaprezentowano w Tabeli 5.1. Moce promieniowania
składników wyznaczone zostały korzystając z równania 3.1, przyjmując błędy w temperaturach
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Rysunek 5.2: Górny panel: porównanie modelowej krzywej blasku (czerwona linia), uzyskanej
za pomocą programu WD, ze sfazowanymi obserwacjami SC. Środkowy panel: residua uzyskane
poprzez odjęcie modelu od wszystkich obserwacji. Dolny panel: residua uzyskane poprzez odjęcie
modelu krzywej blasku od obserwacji uśrednionych do 1000 punktów w fazie.

oraz promieniach na poziomie 1σ.
Poprawiona na model zaćmieniowy krzywa blasku powinna zawierać wyłącznie zmienność spo-

wodowaną pulsacjami występującymi w układzie. Jej wycinek przedstawiony został na Rys. 5.3, na
którym wspomniana zmienność jest doskonale widoczna. Co więcej, podczas procedury fazowania
oraz uśredniania obserwacji, wszystkie zmiany występujące w krzywej blasku o okresie innym niż
okres orbitalny lub jego wielokrotności, powinny zostać uśrednione. Pomimo tego, na dolnym pa-
nelu Rys. 5.2 widoczne są pewne regularne trendy, powtarzalne z okresem orbitalnym. Trendy te
mogą być związane ze zmiennością innego rodzaju, która jest skorelowana z okresem orbitalnym.

5.2.3 Poszukiwanie częstotliwości pulsacyjnych

Poprawiony na model zaćmieniowy fragment krzywej blasku przedstawiony na Rys. 5.3 wyka-
zuje wyraźnie widoczną zmienność, którą można przypisać pulsacjom występującym w układzie
KIC 10661783. W celu wydobycia charakterystyki tych zmienności, tj. ich częstotliwości, amplitud
oraz faz, ponownie wykorzystano program FWPEAKS.

Analiza okresowości krzywej blasku przeprowadzona została z wykorzystaniem obserwacji z obu
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Tabela 5.1: Fizyczne oraz orbitalne parametry układu KIC10661783 pochodzące z analizy danych
SC programem WD. Błędy podano w zakresie 1σ.

——Składnik——
Główny Wtórny Układ

—– Parametry orbitalne —–
Okres orbitalny Porb [d] ... ... 1.2313632588(326)
Zmiana okresu orbitalnego dP/ dt [s/rok] ... ... 0.0± 1.4× 10−5

Moment głównego zaćmienia T0 [HJD] ... ... 2 455 064.5464621147(434000)
Inklinacja układu i [o] ... ... 82.03(1)
Ekscentryczność układu e ... ... 0.00
Półoś wielka układu a [R�] ... ... 6.3751,?

Stosunek mas q = M2/M1 ... ... 0.09109?1

—– Parametry fizyczne —–
Masa [M�] 2.1011,? 0.19131,? ...
Promień [R�] 2.5793(223) 1.1320(20) ...
Teff [K] 7654(286)2,? 6136(203) ...
logL/L� 1.3113(652)‡ 0.2121(575)‡ ...
Potencjał Ω 2.60 1.99 ...
Albedo [Abol] 1.40(14) 0.62(5) ...
Pociemnienie grawitacyjne [g] 1.0? 1.0? ...
Prawo pociemnienia brzegowego pierwiastkowe? pierwiastkowe? ...
Uwagi:
? Wartości założone
1 Na podstawie Lehmann i in. (2013)
2 Na podstawie Gaia Collaboration (2018)
‡ Korzystając z logL/L� = 4 log(Teff/Teff�) + 2 log(R/R�)

kadencji, tj. SC oraz LC. Ogromna ilość danych obserwacyjnych, duża rozdzielczość wymagana do
prawidłowego próbkowania częstotliwości oraz, w przypadku SC, wysoka częstotliwość Nyquista
(fN,SC ∼ 730d−1) powodują że liczenie kolejnych periodogramów jest bardzo czasochłonne. Ponie-
waż w krzywej blasku powyżej częstotliwości 200 d−1 nie widać żadnej zmienności, periodogramy
liczono w zakresie od 0 do 200 d−1, zarówno dla danych SC jak i LC. Za statystycznie istotne
przyjęto sygnały o S/N ≥ 4 (Breger i in., 1993; Kuschnig i in., 1997). Szum liczony był jako
średnia wartość sygnału z przedziału 1 d−1 wokół znalezionej częstotliwości, przed wybieleniem na
daną częstotliwość.

Dla obserwacji SC znaleziono 750 częstotliwości, natomiast w przypadku obserwacji LC proce-
dura wybielania ujawniła 1171 częstotliwości. Dla danych LC występuje problem związany z odbi-
ciem częstotliwości względem częstotliwości Nyquista (fN,LC ∼ 24.5 d−1), jednakże zbiór ten może
być traktowany jako porównawczy ze względu na lepszą bazę czasową (prawie dwukrotnie dłuższą
niż SC). W kolejnym kroku przeprowadzono selekcję 750 częstotliwości znalezionych w danych SC
ze względu na kryterium rozdzielczości. Przyjęto, że bliskie częstotliwości można rozdzielić jeśli są
od siebie oddalone o więcej niż ∆f = 1.5∆fR = 1.5/T . To dało ∆fSC = 0.00195d−1 dla obserwacji
SC oraz ∆fLC = 0.00102d−1 dla obserwacji LC. Częstotliwości znalezione w SC przeszukano pod
kątem występowania par oddalonych od siebie o mniej niż ∆fSC. W przypadku wykrycia takiej
pary częstotliwości, sprawdzano czy ma ona swój odpowiednik w zestawie częstotliwości znalezio-
nych w danych LC, z dokładnością ∆fLC. Jeśli wynik był pozytywny i częstotliwości z LC były
odseparowane od siebie o więcej niż ∆fLC, to uznawano je za prawdziwe. W przeciwnym razie,
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Rysunek 5.3: Fragment krzywej blasku SC układu KIC10661783 poprawionej na model podwój-
ności uzyskany za pomocą programu WD.

bądź w przypadku braku detekcji pary w danych LC, częstotliwość o niższej amplitudzie odrzu-
cano. Tak przeprowadzony proces pozwolił na uznanie 160 częstotliwości jako najprawdopodobniej
fałszywych. Pozostałe 590 częstotliwości uznano jako zbiór wyjściowy do dalszej analizy.

Następnie, wśród pozostałych sygnałów poszukiwano częstotliwości kombinacyjnych i harmo-
nik częstotliwości orbitalnej z dokładnością ∆fSC. Za częstotliwości kombinacyjne uznano te, które
spełniały równianie mfi+nfj, gdzie m,n to liczby całkowite z przedziału m,n ∈ [−10, 10]. Często-
tliwości, które zakwalifikowano jako harmoniki orbitalne spełniają formułę nforb, gdzie n to liczba
naturalna, n ≥ 1. Szukano również kombinacji z częstotliwością orbitalną w postaci mfi + nforb,
gdzie m ∈ [−10, 10], n ∈ [−20, 20]. Okazało się w ten sposób, że spośród wszystkich znalezio-
nych częstotliwości 207 można uznać jako niezależne. Częstotliwości te mają wartości pomiędzy
0 a 60 d−1. Sygnały o największych amplitudach znajdują się w przedziale f ∈ [20, 53] d−1. Na
Rys. 5.4, od górnego do dolnego panelu, wyrysowano znalezione częstotliwości w następującej ko-
lejności: wszystkie 590 częstotliwości, które spełniają przyjęte kryteria, harmoniki częstotliwo-
ści orbitalnej, kombinacje z częstotliwością orbitalną, kombinacje niezależnych częstotliwości oraz
częstotliwości niezależne. Pełna lista częstotliwości uzyskanych z danych SC znajduje się w Roz-
dziale 5.6.

Jak widać na drugim od góry panelu Rys. 5.4, przedział o częstotliwościach powyżej 90 d−1

zawiera wyłącznie harmoniki częstotliwości orbitalnej, aż do 223forb. Harmoniki orbitalne mogą
pojawiać się w widmie pulsacyjnym, na przykład, w przypadku krzywych blasku niedokładnie
poprawionych na model zaćmieniowy lub gdy w układzie występują pulsacje wzbudzane pływowo.
Niestety, trudno jest jednoznacznie określić kiedy mamy do czynienia z konkretnym zjawiskiem.
Dodatkowo, w krzywej blasku poprawionej na zaćmienia występują kombinacje z częstotliwością
orbitalną. Kombinacje te pokazano na środkowym panelu Rys. 5.4. Występowanie takich sygnałów
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Rysunek 5.4: Częstotliwości znalezione w danych SC poprawionych na model zaćmieniowy. Od
górnego do dolnego panelu przedstawione zostały: 1) wszystkie znaczące 590 częstotliwości, 2)
harmoniki częstotliwości orbitalnej, 3) kombinacje z częstotliwością orbitalną, 4) kombinacje nie-
zależnych częstotliwości oraz 5) częstotliwości niezależne. Skala osi x różni się pomiędzy panelami.
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świadczy o tym że amplituda obserwowanych częstotliwości zależy od fazy orbitalnej. Może to być
spowodowane tym, że w układzie w którym zachodzą zaćmienia wkład poszczególnych składników
do całkowitego strumienia zmienia się z fazą orbitalną, co skutkuje zmianami amplitudy. Drugą
możliwością jest to, że jeden ze składników może być zdeformowany na skutek działających sił
pływowych.

W celu wyjaśnienia występowania kombinacji z częstotliwością orbitalną, poprawioną na mo-
del zaćmieniowy krzywą blasku pozbawiono wszelkich okresowości poza dominującą f1 i jej kom-
binacjami z częstotliwością orbitalną. Następnie, krzywa blasku została sfazowana z okresem
orbitalnym oraz podzielona na 10 równych interwałów w fazie. Następnie, w każdym z interwałów
wyznaczono amplitudę i fazę częstotliwości f1. Zostało to również powtórzone dla dwóch kolejnych
częstotliwości o największych amplitudach, tzn. dla f2 i f3. Wyniki pokazano na Rys. 5.5. Mo-
dulacja amplitudy częstotliwości f1 przypomina kształtem sinusoidę z maksymalnymi wartościami
występującymi w momentach bliskich kwadraturom. Co więcej, zmiana amplitudy częstotliwo-
ści f2 wydaje się być w przeciwfazie z amplitudami częstotliwości f1 oraz f3. Kształt modulacji
amplitudy dla f1 może sugerować, że na głównym składniku układu KIC10661783 można wy-
różnić miejsce, w którym występuje lokalne maksimum amplitudy częstotliwości f1. Miejscem
takim mógłby być pas przechodzący przez bieguny gwiazdy, znajdujący się na półkuli skierowanej
w stronę punktu Lagrange’a L3. Przypadek gwiazd, w których występowanie pulsacji ograniczone
jest do konkretnych obszarów opisany został w pracy Springera i Shaviva (2013). W pracy tej
autorzy badali rozkład amplitud pulsacji na zdeformowanych pływowo składnikach układów po-
dwójnych, będących gwiazdami znajdującymi się na ZAMSie o masach 1M�. Najważniejszym
wynikiem tej pracy jest grupowanie się pulsacji na półkuli zwróconej w kierunku punktu L1. Han-
dler i in. (2020) jako pierwsi poinformowali o pierwszym znalezionym układzie (układ HD 74423) z
gwiazdą, która pulsuje wyłącznie na jednej półkuli, zwróconej w stronę punktu L1 lub L3. W gwiaz-
dach będących skośnymi pulsatorami, oś pulsacji nie pokrywa się z osią rotacji; jest przechylona w
kierunku środka masy układu. Jak pokazał Fuller i in. (2020), różnice między amplitudami pulsacji
w różnych miejscach na gwiazdach mogą wynikać z różnej charakterystyki fizycznej gwiazd.

5.3 Ewolucja składników w układzie podwójnym

Wpływ podwójności na ewolucję gwiazd znajdujących się w układach podwójnych silnie uzależ-
niony jest od ich rozmiarów oraz od wzajemnej odległości składników. W układach dobrze roz-
dzielonych, o szerokich orbitach, oddziaływania pomiędzy składnikami są na tyle słabe, że możemy
ich ewolucję traktować z dobrym przybliżeniem jako niezależną. Wraz ze zmniejszaniem się odle-
głości pomiędzy składnikami, ich wzajemne oddziaływania grawitacyjne się zwiększają. Głównym
procesem, mającym wpływ na ewolucję składników jest wymiana masy. Proces ten powoduje
odwrócenie stosunku mas składników, a w efekcie pozorne „odmłodzenie” jednego z nich. Efekt
taki jest charakterystyczny dla układów typu Algola, gdzie bardziej masywny składnik wydaje
się znajdować na wcześniejszym etapie ewolucyjnym. W celu prawidłowego modelowania ewolucji
takich układów istotne jest by uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania między składnikami.

W celu wyliczenia ewolucji KIC 10661783 wykorzystano pakiet MESA-binary, będący częścią
programu MESA w wersji r12115 (Paxton i in., 2011, 2013, 2015, 2018, 2019). Podczas modelo-
wania użyto mieszanki chemicznej AGSS09 (Asplund i in., 2009) oraz tablic nieprzezroczystości
OPAL (Iglesias & Rogers, 1996). Wykorzystano opis konwekcji według Heyney’a i in. (1965).
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Rysunek 5.5: Amplituda trzech najsilniejszych częstotliwości, f1, f2 oraz f3, w funkcji fazy orbi-
talnej.

W obszarach, w których może pojawić się półkonwekcja, efekt mieszania półkonwekcyjnego został
włączony według opisu Langera i in. (1983; 1985) z przyjętym αSC = 0.01. Za kryterium niesta-
bilności konwekcyjnej przyjęto kryterium Ledoux. Założono eksponencjalny opis przestrzeliwania
z jądra konwekcyjnego (Herwig, 2000), którego zasięg jest opisany wolnym parametrem fov. Wiel-
koskalowe oddziaływania związane z transferem masy zostały oparte o opis Kolba i Rittera (1990).
Wiatry gwiazdowe pochodzące od obu składników uwzględniono według opisu Vinka i in. (2001).
Przyjęto zerową rotację dla obu gwiazd.

Ważnym aspektem podczas modelowania układów podwójnych, w których zachodzi transfer
masy, jest wybór pomiędzy konserwatywnym a niekonserwatywnym przepływem masy. Pierwszy
opiera się na założeniu, że całkowita masa układu jest zachowana, natomiast drugi, że część prze-
syłanej masy jest tracona z układu pod postacią wiatru. W tej pracy, ilość traconej masy z układu
rozpatrywana jest wyłącznie poprzez parametr β, który informuje o ilości traconej masy z pobliża
akceptora (Rozdział 1.4.2). Parametr β zmienia się od 0 do 1 (Tauris & van den Heuvel, 2006).
Chociaż dyskusja na temat tego czy transfer masy powinien być konserwatywny czy nie ciągle
trwa (np., Kolb & Ritter, 1990; Sarna, 1992, 1993; Guo i in., 2017), Chen i in. (2017) pokazali,
że powstawanie układów podobnych do KIC10661783 może być tłumaczone niekonserwatywnym
przesyłem, o β = 0.5, czyli zakładając że 50% przesyłanej masy jest tracone z układu. Z dru-
giej strony, mało masywne układy podwójne (o całkowitej masie ≤ 3 M�) były z powodzeniem
modelowane przez Kolba i Rittera (1990), zakładając konserwatywny transfer masy.

Głównymi parametrami, mającymi bezpośredni wpływ na ewolucję gwiazd w układzie po-
dwójnym, są masy składników oraz ich okres orbitalny (lub zamiennie stosowana półoś wielka).
Zarówno początkowa wartość okresu orbitalnego (Pini, gdzie indeks „ini” oznacza wartość począt-
kową) jak i odpowiadająca mu wartość separacji składników a mają decydujące znaczenie rozgra-
niczające pomiędzy dwoma momentami rozpoczęcia przesyłu masy. Efekt początkowej wartości
okresu orbitalnego na ewolucją donora pokazany zostały na Rys. 5.6; rozważono sześć wartości
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Rysunek 5.6: Diagram HR z naniesionymi ścieżkami donora o masie 1.71 M� znajdującego się
w układzie podwójnym z akceptorem o masie 1.15 M�. Ścieżki różnią się początkową wartością
okresu orbitalnego Pini i zostały wyliczone dla Z = 0.020, X0 = 0.70, fov = 0.01, αMLT = 2.0
oraz β = 0.5. Czarna kropka pokazuje ZAMS, a czerwone gwiazdki wskazują moment rozpoczęcia
transferu masy. Kolor ścieżki wskazuje na tempo przesyłu masy na danym etapie ewolucji. Prze-
rywana linia rozgranicza przypadek A od przypadku B. Na diagramie zaznaczono obserwowane
położenie składnika wtórnego układu KIC10661783 z błędem 3σ w logL/L� i log Teff .

Pini = 2.50, 2.70, 2.75, 2.80, 2.90, 3.00 d. Ścieżki ewolucyjne wyliczone dla Z = 0.020, X0 = 0.70,
fov = 0.01, αMLT = 2.0 oraz β = 0.5 przedstawiają donora o masie Mdon,ini = 1.71 M� ewoluują-
cego wraz z akceptorem o masie Macc,ini = 1.15 M�. Czarna kropka pokazuje moment ZAMSu,
natomiast czerwone gwiazdki wskazują rozpoczęcie transferu masy. Kolor ścieżki informuje o tem-
pie transferu masy na danym etapie ewolucji. Przerywana linia rozgranicza MT typu A od typu
B. Na diagramie zaznaczono również obserwowane położenie składnika wtórnego (donora) układu.
Wszystkie modele zaczynają ewolucję w tym samum miejscu, natomiast w zależności od warto-
ści początkowego okresu orbitalnego transfer masy zaczyna się na różnych etapach ewolucji. Dla
wszystkich ścieżek, za wyjątkiem jednej, donor rozpoczyna MT będąc wciąż na ciągu głównym
(transfer masy typu A). Wyjątkiem jest tu ścieżka otrzymana dla Pini = 3 d, dla której MT za-
czyna się już po fazie wtórnej kontrakcji (typ B). Poszczególne przypadki transferu masy zostały
opisane w Rozdziale 1.2.

W celu ustalenia zestawu początkowych parametrów opisujących układ na początku jego ewo-
lucji na ciągu głównym zbudowano różne siatki modeli. W każdym przypadku założono, że skład
chemiczny, fov oraz αMLT dla obu składników są takie same.

W pierwszej siatce, S1, ustalono zakres początkowych wartości Pini pomiędzy 1.8 a 4.0 dni.
Wartość dobierano z krokiem ∆Pini = 10−3 d. Przeszukiwany zakres mas był pomiędzy 0.7 a 1.7 M�
dla akceptora oraz pomiędzy 1.0 a 2.5 M� dla donora. Początkowo, krok w masie wynosił ∆Min =
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10−1 M�. Założono metaliczności Z = 0.014 oraz początkową obfitość wodoru X0 = 0.7. Użyto
parametru drogi mieszania αMLT = 2.0. Parametr β testowany był w całym dozwolonym przedziale,
tj. od 0.0 do 1.0, z krokiem ∆β = 0.1, natomiast fov mieścił się w zakresie od 0.00 do 0.04 i
dobierany był z krokiem ∆fov = 0.01.

Z uzyskanych ścieżek ewolucyjnych wybrano modele, które dokładnie odtwarzają okres orbi-
talny Porb ≡ P obs

orb = 1.2313632d. Następnie, by oszacować w jakim stopniu modele te odtwarzają
obserwowane masy oraz promienie, dla każdej z gwiazd policzono dyskryminant D2:

D2
1,2 =

1

N

N∑
i=1

(
Xobs,i −Xmodel,i

3σobs,i

)2

. (5.1)

W powyższym równaniu Xobs to obserwowane wartości mas oraz promieni dla każdej z gwiazd,
Xmodel to ich modelowe odpowiedniki, a σobs to obserwowane błędy wyznaczeń. Następnie wyli-
czono średni dyskryminant dla układu, tj.:

< D2 >=
D2

1 +D2
2

2
. (5.2)

Na podstawie wartości D2 ustalono, że preferowaną początkową wartością masy dla donora jest
Mdon,in = 1.4 M� a dla akceptora Macc,in = 0.9 M�. Najlepsze dopasowanie otrzymano dla po-
czątkowego okresu orbitalnego Pini ≈ 3.0 d oraz parametru przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego
równego fov = 0.02. Obliczenia wskazują, że układ mógł powstać na skutek konserwatywnego
(β = 0.0) transferu masy typu A. Na Rys. 5.7 przedstawiono wartość D2 w funkcji różnych para-
metrów, jak początkowe masy, początkowy okres orbitalny czy parametr β.

Następnie sprawdzono, które modele dla obserwowanego okresu orbitalnego odtwarzają obser-
wowane masy oraz promienie składników w granicach 3σ. Okazało się, żaden z modeli nie odtwarzał
promienia składnika wtórnego. By spróbować odtworzyć tę wartość, utworzono nową siatkę S2,
w której uwolniono Z oraz X0, rozważając następujące wartości: Z = 0.014, 0.020, 0.025 oraz
X0 = 0.70, 0.73, 0.75. Ponadto, wyliczono modele dla różnych wartości parametru drogi mieszania
αMLT ∈ [0.5, 2.2], z krokiem ∆αMLT = 0.1. Przedziały pozostałych parametrów, jakMdon,in,Macc,in,
Pini, fov oraz β zostały uwzględnione jak w siatce S1, jednakże w tym razem krok w masie wynosił
∆Min = 10−2 M�. Dla uzyskanych modeli ponownie wyliczono dyskryminant D2. Uwolnienie
X0, Z i αMLT umożliwiło znalezienie modelu bliskiego odtworzenia promienia składnika wtórnego.
Model ten ma: Z = 0.025, X0 = 0.73 oraz αMLT = 1.3 dla obu składników. Początkowe masy
składników wynoszą Mdon,ini = 1.45 M� oraz Macc,ini = 0.91 M�. Rozwiązanie wymagało jednak
odejścia od konserwatywnego transferu masy. Otrzymano β = 0.05, tzn. 5% transferowanej masy
tracona jest w postaci wiatru z okolicy akceptora.

W ostatnim kroku, by znaleźć model, który odtwarza masy i promienie obu składników, w za-
kresie 3σ, wykorzystano diagramy ukazujące zależności uzyskiwanej masy oraz promieni skład-
ników od początkowego okresu orbitalnego. Modele liczono dla przyjętych powyżej parametrów,
zmieniając wyłącznie wartości Pini. Diagram pokazujący zależności masy oraz promieni składni-
ków od przyjętej wartości początkowego okresu orbitalnego został zaprezentowany na Rys. 5.8, na
którym przedstawiono modele wyliczone dla Mdon,in = 1.45 M�, Macc,in = 0.91 M�, Z = 0.025,
X0 = 0.73, fov = 0.02, αMLT = 1.3, β = 0.05, dla różnych Pini. Na podstawie diagramów wi-
dać, że w miarę zbliżania się rozwiązań do obserwowanych wartości mas i promieni, siatka była
stopniowo zagęszczana w kroku ∆Pini, aż do poziomu ∆Pini = 10−5 dnia. O ile stosunkowo duża
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Rysunek 5.7: Dyskryminant D2 w funkcji Mini,don i Mini,acc (panele górne) oraz Pini i parametru β (panele dolne).
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ilość modeli leży w obserwowanym zakresie mas obu składników oraz promienia akceptora, o tyle
w wąskim zakresie promienia donora znajduje się wyłącznie jeden model. Parametry tego modelu
wynoszą: Pini = 3.70805dnia, Mdon,ini = 1.45 M�, Macc,ini = 0.91 M�, Z = 0.025, X0 = 0.73,
αMLT = 1.3 i fov = 0.02. Podsumowanie znalezionych parametrów modelu wraz z obserwowanymi
wartościami wyznaczonymi zarówno przez Lehmanna i in. (2013) oraz w tej pracy, zaprezentowane
zostało w Tabeli 5.2. Ścieżki ewolucyjne akceptora i donora, wyliczone dla powyżej podanych pa-
rametrów, zostały pokazane na Rys. 5.9. Pomarańczowa oraz niebieska ścieżka pokazuje ewolucję
odpowiednio akceptora oraz donora. W tle, dla celów porównawczych, pokazano ścieżki ewolu-
cyjne dla gwiazdy pojedynczej o masie 0.1913, 0.5, 1.0, 2.1, 3.0 M�. Pozostałe parametry zostały
zaadaptowane z analizy ewolucji podwójnej. Pozycje składników zaznaczono za pomocą prosto-
kątów błędów w zakresie 1σ oraz 3σ, wewnątrz których kolorowymi kropkami naniesiono pozycje
najlepszych modeli. Zaznaczony model pochodzący z ewolucji pojedynczej odtwarza najlepiej masę
oraz promień składnika głównego.

W celu uzyskania modelu odtwarzającego obserwowane parametry gwiazd oraz układu w za-
kresie 3σ, należy upewnić się czy donor utracił większość swojej zewnętrznej otoczki zanim zacznie
ewoluować w kierunku gałęzi czerwonych olbrzymów, znacznie zwiększając swój promień i jasność.
Dla podanych powyżej mas, opisujących układ zarówno na początku swojej ewolucji oraz na jej
obserwowanym etapie, taki scenariusz może zostać uzyskany tylko poprzez transfer masy typu A,
tj. MT zachodzi w momencie gdy donor jest jeszcze na ciągu głównym. Wtedy, w trakcie trans-
feru, donor przechodzi kolejno w stronę niższych temperatur oraz jasności a następnie zawraca
i wchodzi w fazę stałej jasności przy stale rosnącej temperaturze efektywnej (Rys. 5.9). Faza ta
prowadzi bezpośrednio w kierunku niestabilnego palenia wodoru w warstwie w procesie CNO oraz
dalej, w stronę gałęzi chłodzenia helowych białych karłów.

Znalezienie modelu, który odtwarza składnik główny układu na obecnym etapie ewolucyj-
nym pozwala na przestudiowanie budowy wewnętrznej gwiazdy po zakreowaniu przesyłanej z po-
wierzchni donora masy. Dodatkowo, możliwe staje się porównanie budowy takiej gwiazdy z budową
wewnętrzną gwiazdy ewoluującej pojedynczo. Porównanie profili obfitości masowej wodoru i helu
dla obu przypadków przedstawione zostało na Rys. 5.10 w funkcji odpowiednio promienia (panele
a) oraz b)) oraz temperatury (panele c) oraz d)). Na panelach a) i c) pokazane zostały profile
dla składnika akreującego materiał, tj. akceptora, natomiast na panelach b) i d) dla donora. Dla
porównania, pokazano również profile obfitości wodoru i helu dla gwiazdy pojedynczej o masie
2.1 M� (panele a) oraz c)). W celu wyliczenia tego modelu użyto tych samych parametrów, co
w przypadku modelu z ewolucji podwójnej, tj. Z = 0.025, X0 = 0.73, fov = 0.02, αMLT = 1.3. Jego
pozycja została zaznaczona na diagramie HR (Rys. 5.9) za pomocą szarej kropki. Przedstawiony
model ma parametry: M = 2.1 M�, R = 2.59 R�, log(Teff/K) = 3.875 oraz logL/L� = 1.28. Po-
nieważ model ten pochodzi z ewolucji pojedynczej, posiada rozległą zewnętrzną otoczkę wodorową.
W czasie, jaki upłynął od ZAMSu (tj. około 1 miliard lat) w jądrze powstała znaczna nadwyżka
helowa, wynosząca ok. 60% obfitości masowej. W przypadku modelu podwójnego, który jest dużo
starszy (ok. 6.4 miliarda lat), w jądrze zdążyło powstać o wiele więcej helu (> 80%). W obszarze
występującym nad gradientem składu chemicznego obfitości H i He odpowiadają gwieździe poje-
dynczej, jednak im dalej od jądra, tym bardziej stosunek zawartości wodoru i helu się odwraca.
Transfer masy odsłonił głębokie wnętrze donora aż do warstw wzbogaconych w hel przez co akre-
cja przesyłanego materiału spowodowała znaczne nagromadzenie się tego pierwiastka w otoczce
akceptora. Składnik wtórny, do momentu wypełnienia swojej strefy Roche’a i rozpoczęcia trans-
feru masy przez punkt L1 wytworzył prawie całkowicie helowe jądro (ok 92% obfitości masowej).
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Rysunek 5.8: Zależność mas oraz promieni składników układu KIC 10661783 od początkowej
wartości okresu orbitalnego Pini. Modele wyliczone zostały dla następujących parametrów:
Mdon,in = 1.45 M�, Macc,in = 0.91 M�, Z = 0.025, X0 = 0.73, fov = 0.02, αMLT = 1.3 oraz
β = 0.05. Poziome linie oznaczają obserwacyjne wartości mas oraz promieni składników w zakre-
sie 3σ. Pionowa, szara linia wskazuje położenie najlepszego modelu.

Pozostała w jądrze część wodoru, ok. 5%, świadczy, że transfer masy rozpoczął się w momencie
bezpośrednio poprzedzającym etap wtórnej kontrakcji. Moment całkowitego wyczerpania wodoru
i rekonstrukcji jądra przypada na minimum temperatury efektywnej i jasności gwiazdy podczas jej
ewolucji. W tym też momencie zapala się wodorowa otoczka, a temperatura efektywna gwiazdy
ulega zwiększeniu. Proces ten prowadzi do wzrostu jasności gwiazdy, a następnie ku przejściu
w stronę niestabilnego palenia wodoru w otoczce, w procesie CNO. Niestabilne palenie wodoru
powoduje utratę otoczki wodorowej i przejście bezpośrednio do etapu helowego białego karła.

Porównanie wpływu podwójności na wewnętrzną budowę gwiazdy zostało przedstawione na
wykresach Kippenhahna (Rys. 5.11). Wykresy te pokazują zmiany w budowie wewnętrznej gwiazd
w czasie. Na każdym z wykresów odcieniami koloru niebieskiego pokazane jest tempo produk-
cji energii w danym obszarze gwiazdy, log εnuc. Obszary zaznaczone zielonymi oraz czerwonymi
liniami wskazują strefy, w których zachodzi mieszanie za pomocą odpowiednio konwekcji oraz
półkonwekcji. Fioletowe obszary pokazują zasięg przestrzeliwania z konwekcyjnego jądra. Po-
wierzchnia gwiazdy zaznaczona została czarną linią. Przerywane, pionowe linie wskazują na wy-
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Rysunek 5.9: Diagram HR przedstawiający ścieżki ewolucyjne akceptora i donora policzone dla
zestawu parametrów podanych w Tabeli 5.2. Ścieżka pomarańczowa oraz niebieska odpowiadają
ewolucji akceptora oraz donora. W tle, w kolorze szarym przedstawione zostały ścieżki ewolucyjne
wyliczone dla pojedynczej ewolucji. W celu ich wyliczenia wykorzystano ten sam zestaw parame-
trów co w przypadku ewolucji podwójnej. Pozycje składnika głównego oraz wtórnego zaznaczone
zostały za pomocą prostokątów błędów w zakresie 1σ oraz 3σ. Kolorowe kropki pokazują najlepiej
dopasowane modele pochodzące zarówno z ewolucji podwójnej jak i pojedynczej.
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Tabela 5.2: Porównanie parametrów układu, pochodzących z pracy Lehmanna i in. (2013), własnej
analizy kodem WD oraz z modelowania ewolucyjnego kodem MESA.

Parametry Model WD Lehmann i in. (2013) Model MESA

—– Parametry początkowe —–
Okres orbitalny Pini [d] – – 3.70805
Masa donora [M�] – – 1.450
Masa akceptora [M�] – – 0.910
Z – – 0.025
X0 – – 0.73
fov – – 0.02
αMLT – – 1.3
β – – 0.05
—– Parametry orbitalne —–
Okres orbitalny P [d] 1.2313632 1.2313622 1.2313632
M2/M1 0.09109? 0.09109 0.08906
Wiek [109lat] – – 6.39
—– Składnik główny (akceptor) —–
Masa [M�] – 2.100 ± 0.028 2.100
Promień [R�] 2.5793 ± 0.0224 2.575 ± 0.015 2.614
log(Teff/K) 3.8840 ± 0.0170 3.890 ± 0.003 3.887
logL/L� 1.3113 ± 0.0651 1.335 ± 0.013 1.335
—– Składnik wtórny (donor) —–
Masa [M�] – 0.1913 ± 0.0025 0.187
Promień [R�] 1.1320 ± 0.0020 1.124 ± 0.019 1.134
log(Teff/K) 3.7878 ± 0.0146 3.778 ± 0.007 3.836
logL/L� 0.2121 ± 0.0575 0.161 ± 0.026 0.406
? przyjęte z pracy Lehmanna i in. (2013)

kresach wiek znalezionych modeli z ewolucji pojedynczej i podwójnej. Modele te mają parametry:
M = 2.1 M�, R = 2.618 R�, log(Teff/K) = 3.886 oraz logL/L� = 1.335 dla składnika głównego
(górny panel) oraz M = 0.187 M�, R = 1.125 R�, log(Teff/K) = 3.838 oraz logL/L� = 0.407
dla składnika wtórnego ewolucji w układzie podwójnym (środkowy panel). Pokazany na dolnym
panelu model pochodzi z ewolucji pojedynczej, a jego parametry to M = 2.1 M�, R = 2.59 R�,
log(Teff/K) = 3.875 oraz logL/L� = 1.28. Na diagramach dla ewolucji podwójnej doskonale widać
moment rozpoczęcia transferu masy i jego natychmiastowy wpływ na budowę wewnętrzną gwiazd.

KIC 10661783, jako układ w którym w przeszłości wystąpił transfer masy, przejawia w swojej
atmosferze anomalne zawartości pierwiastków C, N oraz O (Lehmann i in., 2013). Zawartości te,
wyznaczone ze spektroskopii przez Lehmanna i in. (2013), wskazują na podwyższoną w stosunku
do AGSS09 zawartość azotu. Uzyskane modele odtwarzają zawartości N oraz O z dokładnością
do 2σ, podczas gdy wyznaczona z ewolucji zawartość C dla składnika głównego jest niższa niż
wartość podawana przez Lehmanna i in. (2013) o ponad 4σ. Obfitości CNO, wyrażone jako εX =
log(NX/NH) + 12, są podane w Tabeli 5.3.
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Tabela 5.3: Obfitości pierwiastków dla składnika głównego i wtórnego w porównaniu do słonecz-
nych zawartości wyznaczonych przez Asplunda i in. (2009).

C N O
Słońce (Asplund i in., 2009) 8.43 ± 0.05 7.83 ± 0.05 8.69 ± 0.05

——— Lehmann i in. (2013) (spektroskopia) ———
Składnik główny 8.21 ± 0.28 8.95 ± 0.34 8.6 ± 0.50
Składnik wtórny 7.56 ± 0.25 – –

———– Własna analiza (ewolucja podwójna) ———
Składnik główny 7.08 9.54 9.18
Składnik wtórny 7.08 9.54 9.18

5.4 Modelowanie pulsacyjne składnika głównego

Aby skonstruować model sejsmiczny gwiazdy, konieczna jest identyfikacja modów pulsacji. Iden-
tyfikacja może być wykonana za pomocą wielobarwnej fotometrii, spektroskopii lub na podstawie
obserwowanych pulsacyjnym regularności w odstępach pomiędzy częstotliwościami. W przypadku
układu KIC10661783, brak jest czasowej fotometrii wielobarwnej, czasowej spektroskopii oraz nie
znaleziono żadnych regularności w wyznaczonych częstotliwościach. Dlatego głównym celem mo-
delowania pulsacyjnego dla składnika głównego było odtworzenie niestabilności obserwowanych
modów w zakresie od 0 do 60 d−1.

Dla najlepszego modelu znalezionego w Rozdziale 5.3, odtwarzającego masy i promienie skład-
ników w granicach 3σ, wyliczono pulsacje uwzględniając mody o ` ≤ 4. W tym celu skorzystano
z nieadiabatycznego, liniowego programu pulsacyjnego (Dziembowski, 1977). Dla porównania wyli-
czono również pulsacje dla modelu pochodzącego z ewolucji pojedynczej. Porównanie to widoczne
jest na Rys. 5.12, na którym na prawych osiach rzędnych zaznaczono parametr niestabilności η
w funkcji częstotliwości. Na lewych osiach Y pokazano amplitudy niezależnych częstotliwości
znalezionych w obserwacjach SC. Model gwiazdy pojedynczej, pokazany na górnym panelu ma pa-
rametry M = 2.1 M�, R = 2.59 R�, log(Teff/K) = 3.875 oraz logL/L� = 1.28. Na dolnym panelu
pokazano model pochodzący z ewolucji podwójnej o parametrach M = 2.1 M�, R = 2.618 R�,
log(Teff/K) = 3.886 oraz logL/L� = 1.335. Przedstawione modele pulsacyjne mają bardzo zbli-
żone parametry, jednakże pokazane na Rys. 5.12 zakresy uzyskanych niestabilności są bardzo różne.
Stąd, modele pokazują głównie wpływ ewolucji podwójnej na właściwości pulsacyjne danego mo-
delu. W przypadku gwiazdy pojedynczej wszystkie mody są stabilne, natomiast dla modelu po-
dwójnego mody niestabilne występują zarówno w obszarze niskich jak i wyższych częstotliwości.
Różnice najprawdopodobniej wynikają z różnych profili obfitości wodoru i helu w zewnętrznych
warstwach gwiazdy (Rys. 5.10). Nagromadzenie helu w otoczce gwiazdy może wspomagać napę-
dzanie pulsacji.

W celu uzyskania niestabilności pulsacyjnej w całym przedziale obserwowanych częstotliwości,
zmodyfikowano tablice nieprzezroczystości korzystając z formuły opisanej w pracy Daszyńskiej-
Daszkiewicz i in. (2017). Jako iż model podwójny wykazuje niestabilności w przedziałach (1, 3) d−1

oraz (8, 22) d−1, celem było wzbudzenie modów w pozostałych zakresach częstotliwości. Ponieważ
w gwiazdach typu δ Sct pulsacje wzbudzane są poprzez mechanizm nieprzezroczystości działający
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Rysunek 5.10: Profile obfitości wodoru oraz helu w funkcji promienia i temperatury we wnętrzach
składnika głównego układu KIC10661783 (górne a) i c)) oraz składnika wtórnego (panele b) i d)).
Profile uzyskane w wyniku ewolucji podwójnej zaznaczone są za pomocą ciągłych linii. Linie
przerywane przedstawiają profile obfitości składnika głównego, uzyskane w wyniku pojedynczej
ewolucji.

w strefie drugiej jonizacji helu, modyfikacje polegały na zwiększeniu średniej nieprzezroczystości
w obszarze log T ≈ 4.69K o 100% . Niestety, ta modyfikacja wpłynęła znacząco na tłumienie
niższych częstotliwości, dlatego uwzględniono również modyfikację zaproponowaną przez Balonę
i in. (2015), czyli podniesienie nieprzezroczystości o 300% w obszarze o temperaturze log T ≈
5.06K. Pozwoliło to otrzymać niestabilne mody w znacznie szerszym zakresie częstotliwości niż
w przypadku modeli wyliczonych ze standardowymi tablicami OPAL. Wyniki pokazane zostały
na Rys. 5.13. Na lewych panelach pokazano model otrzymany z ewolucji pojedynczej, natomiast
na prawych model pochodzący z ewolucji podwójnej. Model gwiazdy pojedynczej ma parametry
M = 2.1 M�, R = 2.582 R�, log(Teff/K) = 3.875 oraz logL/L� = 1.278. Model pochodzący
z ewolucji podwójnej ma parametry M = 2.09 M�, R = 2.545 R�, log(Teff/K) = 3.890 oraz
logL/L� = 1.325. Górne panele przedstawiają porównanie parametru niestabilności dla modeli
liczonych ze zmodyfikowanymi tablicami nieprzezroczystości, polegającymi na zwiększeniu średniej
nieprzezroczystości o 100% w obszarze log T ≈ 4.69K oraz o 300% w obszarze log T ≈ 5.06K.
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Środkowe panele pokazują profile nieprzezroczystości log κ oraz ich pochodnych temperaturowych,
κT = ∂ log κ(T )/∂ log T w funkcji temperatury, dla standardowych oraz zmodyfikowanych tablic
OPAL.

W następnym kroku mody niestabilne zostały rozszczepione, w oparciu o równanie 4.5. Główny
składnik układu KIC 10661783 rotuje z prędkością odpowiadającą 20% rotacji krytycznej, co
w przybliżeniu odpowiada częstotliwości rotacji frot = 0.6 d−1. Zakres niestabilności rozszczepio-
nych rotacyjnie częstotliwości pokazany został na dolnych panelach Rys. 5.13 za pomocą poziomych
kresek. Uwzględniając modyfikacje nieprzezroczystości oraz rozszczepienie rotacyjne, możliwe jest
pokrycie przedziału częstotliwości do 35 d−1 modami niestabilnymi. Niestety, częstotliwości powy-
żej 35 d−1 pozostają stabilne. Może to być spowodowane nieuwzględnionym w wykorzystywanym
kodzie pulsacyjnym mechanizmem wzbudzania. Gwiazdy typu δ Sct posiadają zewnętrzną otoczkę
konwekcyjną, która może wnosić wkład do wzbudzania pulsacji o wysokich częstotliwościach. Za-
stosowany w powyższej pracy kod pulsacyjny opiera się na przybliżeniu zamrożonego strumienia
konwekcyjnego, stąd jeśli częstotliwości wyższe niż 35 d−1 rzeczywiście wzbudzane są w wyniku
oddziaływania konwekcji i pulsacji, jak sugeruje Antoci i in. (2014) oraz Xiong i in. (2016), to
w modelach wyliczonych tym kodem pozostaną stabilne.

5.5 Podsumowanie

Przedstawiona analiza prawie 4-letnich obserwacji układu KIC10661783 pozwoliła na uzyskanie
charakterystyki układu. W procedurze analizy fourierowskiej przeprowadzonej na krzywej bla-
sku poprawionej na zmienność spowodowaną ruchem orbitalnym wyodrębniono 590 częstotliwo-
ści, spośród których 207 jest niezależnych. Część z tych częstotliwości ma charakterystyczne dla
gwiazd δ Sct wartości, jednakże obecne sygnały w niższych częstotliwościach wskazują na hybry-
dową (δ Sct/γDor) naturę pulsacji.

Ciekawe pochodzenie mogą mieć znalezione częstotliwości, będące kombinacjami częstotliwo-
ści niezależnych z częstotliwością orbitalną; mogą pochodzić od modów wzbudzanych pływowo
(Rozdz. 2.4). Amplituda tych pulsacji zmienia się w funkcji okresu orbitalnego, co może wska-
zywać, że pulsacje występują w konkretnych częściach gwiazdy. Zachowanie takie, choć znane
od niedawna (Handler i in., 2020), zostało dogłębnie przeanalizowane przez Fullera i in. (2020)
i wynika z rozchodzenia się fal wypornościowych i ciśnieniowych w zdeformowanej na skutek sił
pływowych gwieździe, w której oś pulsacji przechylona jest w stronę środka ciężkości układu.

Dzięki skorzystaniu z pakietu binary zaimplementowanego w kodzie MESA, możliwe było wyli-
czenie ewolucji składników układu jako produktów wymiany masy w przeszłości. Znaleziony model
poprawnie odtwarza obserwowane parametry układu oraz gwiazd, takie jak okres orbitalny, masy
oraz promienie, z dokładnością lepszą niż 3σ. Ma on podwyższoną zawartość metali oraz podwyż-
szoną początkową obfitość wodoru (Z = 0.025 oraz X0 = 0.73). W analizie pokazano, że układ
powstał w procesie niekonserwatywnego transferu masy, podczas którego 5% akreowanej na akcep-
tora materii opuściło układ pod postacią wiatru. Model ten dobrze odtwarza położenie składników
na diagramie HR, aczkolwiek model donora nieznacznie odstaje od swojej obserwowanej tempera-
tury efektywnej i mocy promieniowania. Restrykcyjny poziom dokładności wyznaczenia masy oraz
promieni (sięgający 1%) był bardzo wymagający w odtworzeniu tych parametrów w przypadku
donora. Okazało się, że uwolnienie podczas liczenia ewolucji parametru opisującego efektywność
transportu konwekcyjnego pomogło w odtworzeniu obserwowanych parametrów.
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Rysunek 5.11: Diagramy Kippenhahna przedstawiające ewolucję budowy wewnętrznej składnika
głównego (górny panel), składnika wtórnego (środkowy panel) oraz gwiazdy pojedynczej (dolny
panel). Odcieniami niebieskiego pokazano tempo produkcji energii w wyniku reakcji jądrowych
w [erg s−1 g−1]. Zielonymi oraz czerwonymi liniami zaznaczono strefy, w których zachodzi mie-
szanie za pomocą odpowiednio konwekcji oraz półkonwekcji. Fioletowe linie przedstawiają obszar
przestrzeliwania z konwekcyjnego jądra. Powierzchnie gwiazd zaznaczone są czarną linią. Prze-
rywane, pionowe linie wskazują najlepszy dopasowany model. Modele te mają parametry kolejno
Macc = 2.1 M�, Racc = 2.618 R�, log(Teff/K) = 3.886 oraz logL/L� = 1.335 dla składnika głów-
nego oraz Mdon = 0.187 M�, Rdon = 1.125 R�, log(Teff/K) = 3.838 oraz logL/L� = 0.407 dla
składnika wtórnego ewolucji w układzie podwójnym. Pokazany na dole model ewolucyjny poje-
dynczej gwiazdy ma następujące parametry: M = 2.1 M�, R = 2.59 R�, log(Teff/K) = 3.875 oraz
logL/L� = 1.28.
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Ewolucja pojedyncza

Ewolucja podwójna

Rysunek 5.12: Porównanie modeli pulsacyjnych pochodzących z ewolucji pojedynczej (panel górny)
oraz podwójnej (panel dolny). Na prawych osiach Y zaznaczono parametr niestabilności η w funkcji
częstotliwości. Zaznaczono również częstotliwości niezależne znalezione w danych SC, których
amplitudy odłożone są na lewych osiach Y. Przedstawione modele wyliczone zostały dla Z = 0.025,
X0 = 0.73, αMLT = 1.3 oraz fov = 0.02 z wykorzystaniem tablic OPAL.
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Ewolucja pojedyncza Ewolucja podwójna

Rysunek 5.13: Górne panele: porównanie parametru niestabilności η w funkcji częstotliwości dla modów o ` ≤ 4. Na lewych
panelach pokazano model pochodzący z ewolucji pojedynczej, prawe panele pokazują model z ewolucji podwójnej. Modele
wyliczone zostały dla Z = 0.025, X0 = 0.73, αMLT = 1.3 oraz fov = 0.02 z wykorzystaniem zmodyfikowanych tablic OPAL.
Środkowe panele przedstawiają porównanie zmodyfikowanych oraz standardowych profili nieprzezroczystości (linie czarne) oraz
ich pochodnych temperaturowych (linie czerwone). Na dolnych panelach, ciągłymi poziomymi liniami zaznaczone są przedziały
częstotliwości, w których mody są niestabilne. Częstotliwości zostały rozszczepione rotacyjnie zgodnie z równaniem4.5.
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Porównanie struktury wewnętrznej modeli uzyskanych z ewolucji pojedynczej i podwójnej uka-
zuje drastyczne różnice, szczególnie w otoczce składnika głównego. Napływająca masa wzbogaca
zewnętrzne warstwy w hel jednocześnie zmniejszając procentowy udział wodoru do około 25%.
Niestety, wyniku tego nie można skonfrontować z obserwacjami, jako iż w literaturze brak wyzna-
czeń obfitości helu z obserwacji dla składnika głównego układu. Porównując do spektroskopowych
wyznaczeń, pochodzących z pracy Lehmanna i in. (2013), obfitości pierwiastków CNO uzyskane
z modelowania ewolucyjnego zgadzają się w zakresie 2σ, poza obfitością węgla dla składnika głów-
nego.

W opisywanej analizie po raz pierwszy zbadano efekt wpływu przesyłu masy na własności
pulsacyjne gwiazdy. W odróżnieniu od standardowych pojedynczych modeli gwiazd typu δ Scuti,
model podwójny przewiduje występowanie niestabilnych modów pulsacyjnych, o częstotliwościach
nie tylko z przedziału typowego dla gwiazd δ Sct, ale również w zakresie niskich częstotliwości.
Wpływ na dodatkowe wzbudzanie może mieć wzbogacenie w hel warstw zewnętrznych składnika
pulsującego, co wpływa na niestabilność pulsacji. W celu odtworzenia obserwowanego zakresu
częstotliwości wykorzystano zmodyfikowane tablice nieprzezroczystości. Dla modeli, dla których
średnią nieprzezroczystość zwiększono o 100% w log T ≈ 4.69K oraz o 300% w log T ≈ 5.06K,
uzyskano rozszczepione rotacyjnie, zgodnie z równaniem4.5, niestabilne mody o częstotliwościach
poniżej 35 d−1.

Otrzymane wyniki dla układu KIC 10661783 świadczą o konieczności modelowania ewolucyj-
nego układów podwójnych za pomocą kodów uwzględniających oddziaływanie pomiędzy składni-
kami. Tylko wtedy możliwe jest ustalenie etapu ewolucyjnego zarówno układu, jak i każdego jego
składnika. Analiza podobnych układów w przyszłości może pomóc wyciągnąć ogólne wnioski na
temat ewolucji i pulsacji w układach podwójnych.

5.6 Lista częstotliwości
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Tabela 5.4: Wszystkie częstotliwości znalezione w danych SC dla układu KIC10661783 po odjęciu
modelu zaćmieniowego. Kolejne kolumny zawierają: numer częstotliwości, jej wartość, amplitudę
oraz fazę, wraz z mierzonymi błędami. Ostatnie dwie kolumny zawierają stosunek sygnału do
szumu oraz uwagi dotyczące możliwego pochodzenia danej częstotliwości.

ID Częstotliwość f(d−1) σf (d−1) Amplituda A(mag) σA(mag) Faza Φ(rad) σΦ(rad) S/N Uwagi
f1 28.1344873410 0.0000013012 0.0050862332 0.0000031072 0.4657728292 0.0000971534 42.57
f2 22.3405933680 0.0000028559 0.0024871517 0.0000074126 0.5238758669 0.0004740919 44.20
f3 27.8105546960 0.0000027177 0.0020998242 0.0000024453 0.3964413422 0.0001852580 36.00
f4 25.9032184080 0.0000041336 0.0014309774 0.0000025583 0.8405118105 0.0002846019 28.90
f5 29.7586885110 0.0000042774 0.0012120314 0.0000027064 0.7144856101 0.0003551001 25.31 f5 + 2forb

f6 23.4611786120 0.0000041648 0.0012072406 0.0000025275 0.6234627829 0.0003333014 30.91
f7 24.4215255930 0.0000047223 0.0009883436 0.0000024078 0.2008024590 0.0003877161 18.92 10f4 − 10f6

f8 24.3881543920 0.0000045461 0.0010393635 0.0000042751 0.1200536676 0.0006545895 21.31
f9 29.3811430610 0.0000045680 0.0009755638 0.0000026544 0.8520123099 0.0004331912 25.08
f10 24.6216575770 0.0000048575 0.0008506177 0.0000022622 0.3267340556 0.0004233030 23.08
f11 28.6226250090 0.0000047962 0.0008721094 0.0000022216 0.8013208976 0.0004050490 24.54 f11 + forb

f12 21.0837867490 0.0000053898 0.0007755111 0.0000021894 0.6232999852 0.0004494338 27.02
f14 26.4611292410 0.0000062268 0.0006099052 0.0000026405 0.2136093023 0.0006889629 24.80
f15 25.2002714000 0.0000061235 0.0006310657 0.0000039669 0.0263744532 0.0010004297 19.62 f15 + forb

f16 25.7995513020 0.0000060959 0.0006666944 0.0000023687 0.1848223982 0.0005652634 17.87
f17 24.3561576140 0.0000060014 0.0006663325 0.0000022403 0.1868821782 0.0005354139 17.99
f18 23.0147474980 0.0000061329 0.0005915938 0.0000022021 0.7604321786 0.0005924934 25.62
f19 27.0530100750 0.0000066936 0.0005246696 0.0000022683 0.5374470287 0.0006876367 15.63
f20 26.9984187970 0.0000069286 0.0005308495 0.0000020633 0.0643951052 0.0006182657 17.30
f21 25.4288137160 0.0000071980 0.0004623304 0.0000022507 0.2899493782 0.0007739563 14.84 f21 − 2forb

f22 25.1682801490 0.0000078790 0.0004451801 0.0000021347 0.5924419459 0.0007637928 17.61 f22 + forb

f23 29.4369629000 0.0000079469 0.0002704314 0.0000027992 0.2893270239 0.0016488089 17.72
f25 29.3912991750 0.0000088961 0.0003736046 0.0000021960 0.1530865032 0.0009349442 16.87 9f25 − 2forb

f26 21.8370205980 0.0000088616 0.0003700796 0.0000021395 0.8537204992 0.0009198706 16.45 f26 − 2forb

f27 27.8210554530 0.0000090791 0.0003597971 0.0000024314 0.2573360292 0.0010742733 10.53
f28 24.4302828040 0.0000097471 0.0003773008 0.0000020797 0.4491193579 0.0008778435 11.87
f29 27.5377817230 0.0000095037 0.0003048897 0.0000021720 0.6137319101 0.0011338794 9.86 f29 + 8forb

f30 20.6062536450 0.0000097305 0.0003285512 0.0000020254 0.9250046098 0.0009809507 13.85
f31 21.0400116780 0.0000098142 0.0003074600 0.0000020619 0.4770748284 0.0010678008 16.89
f32 21.6611711770 0.0000098448 0.0003211582 0.0000020245 0.9226270074 0.0010032878 17.34
f33 28.9466782490 0.0000101576 0.0003042784 0.0000020497 0.8245819950 0.0010725784 11.39
f35 28.6556794880 0.0000109331 0.0002945947 0.0000021181 0.6143099048 0.0011443555 12.43
f37 24.2088496430 0.0000114862 0.0002917516 0.0000021496 0.6164071758 0.0011728918 9.37
f38 27.6932078440 0.0000116315 0.0002662122 0.0000020183 0.8722581258 0.0012075649 7.83
f40 20.7164003600 0.0000120660 0.0002733147 0.0000050243 0.7884723947 0.0029238781 12.76 f40 − 2forb

f41 20.9570313660 0.0000119822 0.0002498366 0.0000025168 0.4426373266 0.0016026157 17.32
f42 23.8993096460 0.0000119858 0.0002349351 0.0000020378 0.4578873370 0.0013803555 8.94
f43 4.0605420180 0.0000120564 0.0002253081 0.0000022428 0.5117707743 0.0015780212 23.75 5forb

f44 22.7972828490 0.0000121609 0.0002327006 0.0000023365 0.4946826593 0.0015977453 14.51 f44 − 2forb

f45 23.5762178530 0.0000121794 0.0002275749 0.0000021235 0.2243451106 0.0014852414 11.51
f46 27.8068071630 0.0000133581 0.0003149812 0.0000021728 0.4075134603 0.0010991253 7.92
f47 24.2790196240 0.0000123081 0.0002368066 0.0000020208 0.0809579683 0.0013588710 8.96 f47 − 2forb

f48 0.8120027790 0.0000136465 0.0002185682 0.0000021978 0.4689966439 0.0016883020 17.33 forb

f49 27.8253369450 0.0000121362 0.0002275513 0.0000022604 0.4132912492 0.0015800190 8.24
f50 29.3788576180 0.0000167556 0.0002823018 0.0000025548 0.3227810536 0.0014395259 12.21
f51 27.8623390790 0.0000125560 0.0002180626 0.0000023167 0.3812324464 0.0016891265 8.45
f52 20.2510605300 0.0000129121 0.0002123347 0.0000020481 0.1482305058 0.0015355906 15.80
f53 27.0264642730 0.0000132270 0.0002225548 0.0000021472 0.5683914115 0.0015354431 8.25
f55 22.0723074930 0.0000135274 0.0001692546 0.0000025560 0.8488311752 0.0024045072 12.93
f56 26.2459150950 0.0000139119 0.0001995804 0.0000020192 0.5433324873 0.0016108689 9.28 f56 + 2forb

f57 27.8434271380 0.0000139611 0.0002305234 0.0000022913 0.7900214214 0.0015832341 7.80 f57 − forb

f58 27.0707486670 0.0000138731 0.0001907122 0.0000020417 0.1023592636 0.0017035524 7.55
f59 0.0085001530 0.0000133502 0.0001439417 0.0000022372 0.0773788629 0.0026688952 12.21
f60 28.1321819080 0.0000230842 0.0003188987 0.0000026805 0.1538850103 0.0013371605 7.34
f61 27.3084065470 0.0000144783 0.0001384470 0.0000022715 0.6989304391 0.0026107391 6.91
f62 23.5672044100 0.0000150017 0.0001956109 0.0000020711 0.4811055083 0.0016858119 9.51
f63 23.6964933970 0.0000150381 0.0001783371 0.0000026622 0.1154266247 0.0023757539 9.02 f63 − 7forb

f64 23.5439843060 0.0000151956 0.0001891716 0.0000021700 0.9101584665 0.0018273324 10.17
f65 27.0586482580 0.0000137119 0.0001788626 0.0000022711 0.3341686462 0.0020196670 7.02
f66 17.2363306590 0.0000155231 0.0001693803 0.0000020839 0.3207136043 0.0019590809 19.67
f67 21.1762474260 0.0000155546 0.0001608421 0.0000021392 0.3590646754 0.0021185465 13.10 8f53 − 7f51

f68 26.8125339400 0.0000154937 0.0001716115 0.0000020578 0.7395490985 0.0019064961 7.54
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Tabela 5.4: (ciąg dalszy)

ID Częstotliwość f(d−1) σf (d−1) Amplituda A(mag) σA(mag) Faza Φ(rad) σΦ(rad) S/N Uwagi
f69 7.3089841070 0.0000154617 0.0001829561 0.0000020930 0.5677404044 0.0018204926 28.78 9forb

f70 2.4364670770 0.0000148452 0.0001821376 0.0000024612 0.3211766595 0.0021262437 22.42 3forb

f71 22.5789374680 0.0000155792 0.0001289062 0.0000021732 0.9758592986 0.0026842049 10.67
f72 30.4065238770 0.0000160455 0.0001532298 0.0000022407 0.6024479714 0.0023285458 12.00
f73 20.2890469820 0.0000162300 0.0001632853 0.0000020320 0.1463468113 0.0019805174 13.27
f74 25.8121233670 0.0000168848 0.0001602849 0.0000020499 0.8162558425 0.0020354168 6.33
f75 27.7940389720 0.0000167202 0.0001851723 0.0000020702 0.1182624675 0.0017800195 6.36
f76 29.4344299650 0.0000145760 0.0002435661 0.0000024097 0.6562810709 0.0015751429 9.58 f76 + 3forb

f77 25.4438901330 0.0000167077 0.0001332128 0.0000020578 0.3564789455 0.0024589495 6.16 7f55 − 5f74

f79 21.4628527140 0.0000170420 0.0001442526 0.0000020208 0.8759891535 0.0022296529 12.11 f79 − 3forb

f80 27.8342440280 0.0000172539 0.0001648154 0.0000021191 0.9483794529 0.0020457583 6.73
f83 27.2730048880 0.0000169236 0.0001570403 0.0000021551 0.7353907951 0.0021838325 6.11 f83 + forb

f85 28.6188720360 0.0000183079 0.0001638929 0.0000022066 0.8233107202 0.0021441285 6.67 f85 + forb

f86 25.8533683550 0.0000171048 0.0001380096 0.0000020712 0.0069100105 0.0023900353 6.21
f88 22.1680975400 0.0000172744 0.0001381674 0.0000020289 0.7586099037 0.0023366197 9.10
f89 22.7080035040 0.0000172562 0.0001413537 0.0000020449 0.8483707660 0.0023028448 10.40 f89 + 2forb

f91 24.6798882250 0.0000173145 0.0001363695 0.0000020547 0.3639404688 0.0023981246 6.43
f92 22.6641972730 0.0000174597 0.0001422024 0.0000020231 0.7251795113 0.0022634193 10.67
f93 25.6982022850 0.0000179094 0.0001400723 0.0000020280 0.8701572018 0.0023029453 6.04 f93 − 4forb

f94 25.8391710700 0.0000182266 0.0001352297 0.0000020261 0.8119634814 0.0023857933 6.14
f95 31.0589993650 0.0000177857 0.0001363784 0.0000020260 0.8889782372 0.0023636629 10.25
f96 27.5322695090 0.0000158213 0.0001606517 0.0000021672 0.3566791407 0.0021473602 6.33 2f96 − 10forb

f97 24.7444852700 0.0000180286 0.0001197844 0.0000020271 0.1079172694 0.0026917635 6.21
f99 28.7822049140 0.0000183587 0.0001382709 0.0000020270 0.4509189562 0.0023342194 7.39 f99 − 2forb

f101 25.4344385360 0.0000161530 0.0001441734 0.0000023107 0.1647057865 0.0025494866 5.89 f101 − 2forb

f102 24.3725514940 0.0000187265 0.0001210633 0.0000021431 0.5677823460 0.0028172089 6.13
f103 28.2193645430 0.0000190429 0.0001287487 0.0000020227 0.8824933478 0.0025008342 5.75
f104 23.8774799580 0.0000191836 0.0001458210 0.0000021396 0.4986472557 0.0023349919 6.93
f105 25.4025137070 0.0000192232 0.0001338030 0.0000020366 0.1607016404 0.0024202558 6.02 f105 − 2forb

f106 22.5550355240 0.0000191330 0.0001215535 0.0000020670 0.1903751788 0.0027073001 9.40
f107 12.3983769250 0.0000193369 0.0001234020 0.0000024575 0.5309418823 0.0031665091 19.34
f109 32.1949828800 0.0000193114 0.0001264557 0.0000020283 0.8744093207 0.0025535900 12.39
f110 29.4421522570 0.0000181713 0.0001528027 0.0000023791 0.5150780416 0.0024794242 8.26
f111 20.2037850950 0.0000196680 0.0001213133 0.0000023989 0.9634670588 0.0031499665 10.98
f112 25.4173702970 0.0000199265 0.0001146421 0.0000020395 0.9328671928 0.0028322955 5.78 f112 + 4forb

f113 25.0854506250 0.0000196039 0.0001185302 0.0000020212 0.8198513906 0.0027143250 6.16
f114 1.6237845970 0.0000197065 0.0001704632 0.0000024319 0.1064573307 0.0022622661 12.10 2forb

f117 27.3217569020 0.0000193818 0.0001064052 0.0000020731 0.5761325322 0.0030994223 5.22 f117 − forb

f119 12.1816212130 0.0000202730 0.0001179699 0.0000020267 0.3360551715 0.0027374732 21.65 15forb

f120 23.9324602340 0.0000203596 0.0001195416 0.0000020217 0.2320402509 0.0026902874 6.30 f120 − forb

f121 30.1729216050 0.0000203109 0.0000885940 0.0000022638 0.4860353490 0.0040649618 8.47
f122 28.6469233570 0.0000205097 0.0001213165 0.0000021888 0.4044200885 0.0028714845 6.01 f122 + forb

f123 31.6489432380 0.0000203606 0.0001103235 0.0000020176 0.4839936954 0.0029109369 9.74
f124 28.2402804350 0.0000207923 0.0001057433 0.0000020627 0.2879859528 0.0031029922 5.51
f125 24.6468579870 0.0000204574 0.0001383846 0.0000021036 0.6347189514 0.0024197298 5.76
f127 21.7341846160 0.0000209694 0.0001122786 0.0000020324 0.5897856701 0.0028813032 8.99
f129 31.3828826210 0.0000210030 0.0001133846 0.0000020284 0.5377584753 0.0028476595 8.85 f129 − forb

f130 33.8192540930 0.0000209039 0.0001122614 0.0000020267 0.5932399796 0.0028744228 11.25
f131 0.0059227870 0.0000139483 0.0001598211 0.0000024373 0.4261211661 0.0022342778 7.65
f132 3.2539896840 0.0000207214 0.0001216934 0.0000021987 0.2350164081 0.0028838148 13.42 f132 + 4forb

f133 5.6847940820 0.0000206737 0.0000965749 0.0000023826 0.8755262317 0.0039104216 18.69 7forb

f134 16.9322553300 0.0000209914 0.0001083670 0.0000020140 0.7204274819 0.0029575090 15.86 5f134 − 3forb

f135 24.6183461760 0.0000230654 0.0001161293 0.0000022019 0.3120147764 0.0030198701 5.91
f136 26.1966084660 0.0000214061 0.0000871128 0.0000020611 0.7052369865 0.0037640481 5.54 7f38 − 8f41

f137 24.0763316100 0.0000213999 0.0000854842 0.0000022289 0.3705030139 0.0041501882 6.47
f139 58.7636803820 0.0000217561 0.0001090301 0.0000025022 0.0432283879 0.0036499520 18.72 2f139 − 2forb

f141 28.6046024450 0.0000223854 0.0000981099 0.0000020317 0.3113289913 0.0032969039 5.45 f141 + forb

f142 24.1751187610 0.0000218853 0.0000943794 0.0000020331 0.0498185472 0.0034295330 5.98 f142 − 2forb

f143 1.6323265960 0.0000218037 0.0000877246 0.0000022417 0.1921060233 0.0040651714 10.71
f144 29.4154406180 0.0000219619 0.0000983364 0.0000020757 0.5858652552 0.0033588593 7.04 2f144 − 4forb

f145 28.4618321160 0.0000222457 0.0000929588 0.0000020235 0.5800302245 0.0034618928 5.45 f145 + 2forb

f146 31.1512354270 0.0000226211 0.0001077050 0.0000023386 0.3986611459 0.0034549050 8.32
f147 23.8674645660 0.0000247335 0.0000966036 0.0000021462 0.7047819813 0.0035356618 6.09 f147 − forb

f148 24.2030153490 0.0000208369 0.0001095995 0.0000021403 0.3407255317 0.0031089232 6.02 f148 + 2forb

f149 28.1424737910 0.0000231127 0.0001192431 0.0000022641 0.7506508185 0.0030225660 5.24 6f149 − 2forb

f150 26.8080032680 0.0000234216 0.0001001593 0.0000020545 0.4270638154 0.0032627701 4.73 f150 + 3forb
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ID Częstotliwość f(d−1) σf (d−1) Amplituda A(mag) σA(mag) Faza Φ(rad) σΦ(rad) S/N Uwagi
f151 24.6305928140 0.0000244636 0.0001102442 0.0000020814 0.2398382048 0.0030049243 5.63 f151 − forb

f152 55.9450332450 0.0000232863 0.0000934078 0.0000020126 0.3186026993 0.0034293117 11.30 2f152 − 6forb

f155 23.3759309440 0.0000233581 0.0000918441 0.0000020183 0.6550578723 0.0034960959 6.97 f155 − 3forb

f156 27.0313653980 0.0000242017 0.0001102353 0.0000021064 0.9440311032 0.0030412942 4.62
f157 27.0415391700 0.0000242223 0.0001050919 0.0000020672 0.2148550551 0.0031311255 4.68
f158 33.0071436350 0.0000234463 0.0000989165 0.0000020274 0.2332416605 0.0032647545 10.97 f158 − forb

f159 24.5743007700 0.0000235916 0.0000942113 0.0000020215 0.4630808145 0.0034162343 5.63 f159 − 4forb

f161 25.8952586520 0.0000238777 0.0001054565 0.0000021050 0.2467306221 0.0031762376 4.78
f162 18.8706859270 0.0000237162 0.0001149224 0.0000038811 0.8838761303 0.0053711709 8.35
f163 30.5708151590 0.0000236125 0.0000913206 0.0000020289 0.6319833528 0.0035364566 7.52 10f106 − 8f102

f167 28.7737323150 0.0000245704 0.0000836682 0.0000020261 0.3804815583 0.0038542819 5.53
f168 21.2555613190 0.0000246458 0.0000885201 0.0000020165 0.6548329081 0.0036280069 8.02
f169 30.1603915990 0.0000254745 0.0000974785 0.0000021115 0.8519586811 0.0034499666 7.25
f170 0.2594207640 0.0000250200 0.0000910322 0.0000020199 0.4988340495 0.0035361757 6.71
f172 29.4497157440 0.0000261907 0.0000923406 0.0000020926 0.1088592784 0.0036063458 6.43 f172 + 2forb

f173 31.2002305210 0.0000251524 0.0000913094 0.0000021637 0.4953887772 0.0037696206 7.37
f174 23.5959765380 0.0000252253 0.0000801827 0.0000020520 0.4651274503 0.0040743019 6.21
f176 25.8050738550 0.0000206681 0.0001089355 0.0000022743 0.6467219557 0.0033202230 4.55 f176 + 4forb

f177 20.0370596770 0.0000251150 0.0000894054 0.0000020499 0.0965883487 0.0036497100 8.11 f177 − 2forb

f179 28.9330778190 0.0000252056 0.0000850774 0.0000020411 0.5665131679 0.0038169578 4.94 f179 + 2forb

f180 27.2862080580 0.0000249951 0.0000926093 0.0000021050 0.5625370658 0.0036174947 4.01
f181 27.2696857560 0.0000247890 0.0001002003 0.0000021157 0.9855225319 0.0033595076 4.28
f182 28.1495125170 0.0000263907 0.0000922704 0.0000020745 0.2371574302 0.0035786554 4.66
f184 25.7933559370 0.0000285385 0.0000858296 0.0000020790 0.2622862153 0.0038536386 4.46 f184 + 5forb

f185 10.5573840180 0.0000257966 0.0000857073 0.0000020569 0.6582221858 0.0038257127 15.41 13forb

f187 0.0020566390 0.0000240388 0.0001152576 0.0000022533 0.7443165016 0.0028193900 6.56
f188 18.6944967630 0.0000260378 0.0000820539 0.0000020460 0.8775865309 0.0039676163 7.76 f188 − 6forb

f190 27.9027979870 0.0000260453 0.0000763327 0.0000020346 0.7241713224 0.0042432140 4.78 f190 − 4forb

f192 27.9286691100 0.0000273667 0.0000836656 0.0000020536 0.6778091896 0.0039078295 4.87
f193 26.4699761450 0.0000266853 0.0000615654 0.0000020770 0.1979184684 0.0053719114 4.71 f193 − forb

f194 27.0204212770 0.0000263024 0.0000842230 0.0000021248 0.2849823776 0.0040108185 4.34
f195 24.6880657820 0.0000263862 0.0000785781 0.0000020305 0.2970755196 0.0041131350 4.88 f195 + forb

f196 20.9221875820 0.0000264499 0.0000748773 0.0000020391 0.1248344770 0.0043348386 7.14
f197 26.0690866120 0.0000263643 0.0000813459 0.0000020197 0.0594332798 0.0039516285 4.68 f197 − 2forb

f198 8.9331707500 0.0000264233 0.0000681221 0.0000021512 0.2474153565 0.0050288492 18.49 11forb

f200 27.5844093830 0.0000266996 0.0000790735 0.0000020200 0.4618188770 0.0040651081 4.45
f202 25.8994430530 0.0000241519 0.0001092623 0.0000024014 0.0161699856 0.0034979658 4.45 f202 + forb

f204 24.8368169660 0.0000267222 0.0000769278 0.0000020309 0.5865158553 0.0042015042 4.71
f206 24.8859031080 0.0000271493 0.0000817526 0.0000020297 0.1462060186 0.0039491564 4.79 f206 − 7forb

f207 25.8575460560 0.0000272226 0.0000824395 0.0000020890 0.4798294913 0.0040313150 4.41
f208 56.2690526450 0.0000279141 0.0000692817 0.0000020155 0.3437052573 0.0046343295 10.12 2f208 − 5forb

f209 0.0235151940 0.0000276853 0.0000762538 0.0000020978 0.7681923946 0.0042767111 6.42 f62 − f64

f210 26.9947708430 0.0000301122 0.0000788681 0.0000020795 0.0070242158 0.0041980520 4.02
f211 26.9449194800 0.0000275234 0.0000827343 0.0000020327 0.6631570564 0.0039069540 4.01 f211 + 6forb

f212 26.9649398670 0.0000256300 0.0000799490 0.0000020349 0.5976709617 0.0040516252 4.41
f213 26.1861701920 0.0000284460 0.0000724173 0.0000020362 0.1583203596 0.0044728719 4.69 f213 − 6forb

f214 20.3611073310 0.0000282388 0.0000673566 0.0000022673 0.7601707412 0.0053603627 7.68 f214 − 2forb

f216 29.3658100700 0.0000290973 0.0000746823 0.0000020755 0.7889922234 0.0044207317 5.35 7f216 − 7forb

f217 26.8623170250 0.0000285028 0.0000737608 0.0000020220 0.8404775429 0.0043655377 4.01 f217 + 7forb

f218 13.8058414360 0.0000282978 0.0000699725 0.0000020249 0.0640079206 0.0046025962 13.32 17forb

f219 27.5524762500 0.0000280789 0.0000706105 0.0000020426 0.2322581453 0.0046057539 4.08
f220 27.2820883380 0.0000291029 0.0000774989 0.0000020802 0.5051545530 0.0042710489 4.04
f221 30.1655900020 0.0000274360 0.0000795842 0.0000021903 0.6468520045 0.0043776714 6.12
f222 29.0526840780 0.0000287844 0.0000674749 0.0000020163 0.0570929730 0.0047548743 4.71 f222 + forb

f224 18.9820501300 0.0000288104 0.0000659054 0.0000020242 0.7023997898 0.0048897407 7.07 f224 − 2forb

f226 25.6489239710 0.0000288921 0.0000740225 0.0000020213 0.9153076651 0.0043417437 4.17 f226 + forb

f227 28.6755998940 0.0000292594 0.0000756542 0.0000020394 0.3361115441 0.0042872639 4.61 f227 + forb

f228 28.5175264990 0.0000289077 0.0000737573 0.0000020306 0.0805081073 0.0043806836 4.50 10f228 − 9forb

f229 20.3268487460 0.0000291281 0.0000681615 0.0000020236 0.0675770428 0.0047254440 7.78 f229 − 4forb

f230 31.1469689150 0.0000287663 0.0000876988 0.0000021802 0.6028903915 0.0039541582 6.35
f231 21.0086417130 0.0000293819 0.0000675890 0.0000020275 0.8114709823 0.0047751274 6.74
f232 28.6445808550 0.0000297959 0.0000791993 0.0000021979 0.0053490518 0.0044207336 4.58 f232 + 2forb

f233 38.2220918670 0.0000295298 0.0000686406 0.0000020124 0.5269567261 0.0046680008 6.39
f235 19.6806891640 0.0000298470 0.0000652207 0.0000020158 0.6337216358 0.0049202504 8.06
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Tabela 5.4: (ciąg dalszy)

ID Częstotliwość f(d−1) σf (d−1) Amplituda A(mag) σA(mag) Faza Φ(rad) σΦ(rad) S/N Uwagi
f236 24.8282615500 0.0000300434 0.0000675676 0.0000020232 0.9331451078 0.0047677038 4.22
f238 28.5313206400 0.0000297991 0.0000676273 0.0000020318 0.7839837476 0.0047796520 4.52 2f75 − f65

f239 24.9868835440 0.0000301999 0.0000654944 0.0000020161 0.8471002988 0.0048976301 4.15 10f157 − 9f181

f241 24.6369975280 0.0000329121 0.0000708569 0.0000020902 0.0503229238 0.0046931449 4.45 f135 + 10f187

f241 24.6369975280 0.0000329121 0.0000708569 0.0000020902 0.0503229238 0.0046931449 4.45 f135 + 9f187

f242 21.7692582990 0.0000303436 0.0000639935 0.0000020227 0.2857181609 0.0050312728 6.48 f242 + forb

f243 25.8710382240 0.0000292151 0.0000688516 0.0000020656 0.6194239018 0.0047754854 4.06 2f243 − 9forb

f244 21.1815369850 0.0000282722 0.0000722771 0.0000021327 0.6997212920 0.0046953596 6.84 f244 − 4forb

f245 30.3981184320 0.0000302535 0.0000649677 0.0000020272 0.4735703569 0.0049641784 6.09 f245 + 2forb

f246 24.6726850250 0.0000302402 0.0000635247 0.0000020623 0.4740090360 0.0051657667 4.42
f247 25.9130387550 0.0000321655 0.0000730528 0.0000021554 0.7359321572 0.0046982593 4.16 f247 + 4forb

f249 27.8835501790 0.0000311030 0.0000650835 0.0000020365 0.0616455556 0.0049802564 4.32 f249 + forb

f250 19.5518362960 0.0000305293 0.0000341006 0.0000024306 0.7274310234 0.0113438502 7.94
f251 26.5107138100 0.0000305640 0.0000684187 0.0000020289 0.4482139956 0.0047197399 4.21 f251 + 3forb

f252 20.8490567100 0.0000308054 0.0000634814 0.0000020198 0.5138267096 0.0050643538 6.54
f254 24.0737086250 0.0000258161 0.0000784016 0.0000022357 0.0028919628 0.0045407555 4.68
f256 0.6246251740 0.0000309694 0.0000558762 0.0000020271 0.6113714135 0.0057727128 5.73 −8f256 + forb

f257 21.5622381660 0.0000309827 0.0000629977 0.0000020161 0.9254338819 0.0050959532 6.70
f258 55.1807322190 0.0000312358 0.0000687037 0.0000021278 0.5578059299 0.0049290656 7.25 3f258 − 7forb

f259 1.6299405510 0.0000322491 0.0000917793 0.0000023270 0.2671088793 0.0040136692 7.07
f261 39.2069624780 0.0000312944 0.0000615196 0.0000020120 0.3714184965 0.0052068465 5.36
f263 22.7322004560 0.0000308706 0.0000533216 0.0000020414 0.7589586631 0.0060951718 5.82 f263 − forb

f264 18.6269007080 0.0000312542 0.0000546254 0.0000020524 0.3759999708 0.0059780062 7.14 f264 − 2forb

f265 17.6260291900 0.0000314241 0.0000617834 0.0000020143 0.0362527540 0.0051884402 9.07
f266 33.6825054890 0.0000315051 0.0000623090 0.0000020134 0.8032756987 0.0051430894 7.24 2f266 − 5forb

f267 36.5356440500 0.0000317842 0.0000604343 0.0000020135 0.4975435687 0.0053012361 6.88 2f267 − 2forb

f268 22.0456776150 0.0000317141 0.0000667442 0.0000020761 0.7945199854 0.0049527093 5.82
f269 23.1203047310 0.0000320445 0.0000645320 0.0000020253 0.9176250388 0.0049933784 5.46
f270 32.4610212830 0.0000326351 0.0000605462 0.0000020136 0.4475298589 0.0052951225 6.59 f270 + forb

f271 10.4454264760 0.0000329309 0.0000581063 0.0000020172 0.8891536837 0.0055233109 12.30
f272 35.4434382310 0.0000329605 0.0000616548 0.0000020235 0.3611268053 0.0052264955 6.23 f272 + forb

f273 24.1924568820 0.0000333727 0.0000593172 0.0000020424 0.0448129144 0.0054796835 4.18
f275 24.6646262990 0.0000343607 0.0000589986 0.0000020386 0.4796604296 0.0054991149 4.07
f276 0.6417002900 0.0000343649 0.0000810306 0.0000021447 0.9941440833 0.0042177454 5.30
f277 0.6359537500 0.0000292739 0.0000688239 0.0000021553 0.5976581989 0.0049900404 5.61
f278 36.2557141230 0.0000335373 0.0000575247 0.0000020191 0.6219071118 0.0055905590 6.05
f280 23.2618258830 0.0000335946 0.0000568230 0.0000020269 0.2665498322 0.0056720986 5.20 f280 − forb

f282 23.8715693750 0.0000364075 0.0000667356 0.0000022916 0.1940902090 0.0054653565 4.34
f283 23.9647557740 0.0000333151 0.0000583333 0.0000020279 0.3648206780 0.0055350414 4.40
f284 28.6951747100 0.0000340102 0.0000567289 0.0000020274 0.3514534536 0.0056868491 4.13
f285 3.2456998990 0.0000279048 0.0000784843 0.0000026851 0.7166642900 0.0054172325 7.58
f287 53.8003292110 0.0000343397 0.0000551582 0.0000020125 0.0205236260 0.0058050903 5.43 3f287 − 3forb

f288 22.3917513640 0.0000345640 0.0000546885 0.0000020230 0.0270686084 0.0058910503 5.05 f288 − 3forb

f289 52.6439028080 0.0000343926 0.0000555496 0.0000020146 0.8880638307 0.0057715422 4.79 2f289 + forb

f290 19.6355636720 0.0000344225 0.0000542073 0.0000020152 0.1621948120 0.0059188985 7.15
f292 29.3951970890 0.0000418905 0.0000679778 0.0000022515 0.3622398392 0.0052724183 4.48 5f292 − 3forb

f293 20.9544642720 0.0000293899 0.0000561165 0.0000022642 0.3753721037 0.0064151223 6.06
f295 17.4023354100 0.0000348140 0.0000628285 0.0000021702 0.5363700518 0.0054984839 8.40 2f233 − 3f235

f296 15.7781692100 0.0000330191 0.0000696142 0.0000020379 0.7508935689 0.0046603819 11.55 f296 − 4forb

f297 30.0205326630 0.0000349236 0.0000566543 0.0000020148 0.7787440556 0.0056568707 4.76 f297 + 3forb

f298 29.4306354150 0.0000443030 0.0000638938 0.0000021453 0.6940761179 0.0053444399 4.64 f298 + 3forb

f299 38.4916546450 0.0000349526 0.0000550242 0.0000020123 0.3665913861 0.0058208944 5.09
f301 19.5755801930 0.0000346817 0.0000521384 0.0000020341 0.4779790526 0.0062081215 7.22
f302 18.8193211530 0.0000349947 0.0000538430 0.0000020201 0.5238509043 0.0059707459 6.64 f302 − 3forb

f303 29.7096133460 0.0000350402 0.0000611652 0.0000020277 0.6724265462 0.0052746578 4.50 f207 + 6f276

f304 30.5212095660 0.0000349821 0.0000563462 0.0000020211 0.3446405829 0.0057068918 5.13 f304 + forb

f306 3.8734904380 0.0000352611 0.0000546708 0.0000020152 0.9194867757 0.0058677995 6.15
f307 39.6857170510 0.0000353362 0.0000521917 0.0000020126 0.2290007121 0.0061365479 4.67 2f307 − 6forb

f308 23.3418303170 0.0000354688 0.0000532852 0.0000020163 0.6603531135 0.0060247619 5.04 2f308 − forb

f309 35.2211716730 0.0000355450 0.0000547123 0.0000020178 0.7624049933 0.0058651262 5.73
f311 8.1209961790 0.0000356696 0.0000588126 0.0000020278 0.5290323065 0.0054989505 13.25 10forb

f313 35.6596984630 0.0000359226 0.0000553190 0.0000020161 0.9783956288 0.0057989923 5.70
f314 22.2789941020 0.0000360585 0.0000549708 0.0000020238 0.7600524007 0.0058621325 4.83 7f37 − 5f23

f315 39.9061382510 0.0000359108 0.0000517400 0.0000020124 0.6686239073 0.0061904563 4.74
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ID Częstotliwość f(d−1) σf (d−1) Amplituda A(mag) σA(mag) Faza Φ(rad) σΦ(rad) S/N Uwagi
f316 34.0356694400 0.0000360788 0.0000515384 0.0000020169 0.0905508861 0.0062258598 5.73 f316 − 2forb

f317 2.4339260800 0.0000315934 0.0000776335 0.0000023228 0.9747783557 0.0047139259 7.88 f317 − forb

f319 17.9861244730 0.0000364713 0.0000539482 0.0000020193 0.3442906320 0.0059572648 7.78 f319 − 5forb

f320 22.0759969820 0.0000465285 0.0000626241 0.0000021666 0.8593286980 0.0055076165 5.07
f321 23.2128085380 0.0000364120 0.0000534370 0.0000020217 0.6894532886 0.0060196388 4.98 6f19 − 5f27

f322 52.3958806960 0.0000367646 0.0000507997 0.0000020127 0.0725169593 0.0063065674 4.50 4f322 − 7forb

f323 24.3629832980 0.0000357104 0.0000600872 0.0000022157 0.5284895695 0.0058695406 4.02 30forb

f324 0.8173149180 0.0000346822 0.0000644479 0.0000021303 0.4338789554 0.0052754205 4.67
f326 16.5903069290 0.0000370026 0.0000657332 0.0000020347 0.0887445493 0.0049304374 8.57
f327 18.2145353670 0.0000349558 0.0000620401 0.0000020323 0.8323454426 0.0052121729 7.55 f327 + forb

f328 14.9659257840 0.0000337195 0.0000567647 0.0000020604 0.4494339047 0.0057784906 10.86 10f88 − 8f94

f329 18.5182970910 0.0000371219 0.0000551465 0.0000020318 0.7390565550 0.0058625957 6.91 f329 − 3forb

f330 19.3303103650 0.0000366771 0.0000535800 0.0000020303 0.1846290704 0.0060281549 6.45 f330 − forb

f331 20.1425837360 0.0000367065 0.0000544078 0.0000020259 0.4190448087 0.0059249714 6.12
f332 22.8067055710 0.0000366013 0.0000498554 0.0000020585 0.3422260437 0.0065684906 5.35 9f332 − 8forb

f333 31.1793726820 0.0000375098 0.0000516941 0.0000020296 0.6924887213 0.0062505450 4.71 f333 + 9forb

f334 23.7898138560 0.0000374031 0.0000521741 0.0000020209 0.1279544873 0.0061655875 4.21 6f72 − 7f92

f335 21.1011895100 0.0000374797 0.0000519655 0.0000020303 0.0131441664 0.0062182103 5.88 f335 + 3forb

f336 31.3335909070 0.0000374579 0.0000517016 0.0000020213 0.5843028118 0.0062240932 4.87 f336 + 10forb

f337 38.1176469760 0.0000379187 0.0000481183 0.0000020136 0.4033156655 0.0066613351 4.79 2f337 − 10forb

f338 1.2074435140 0.0000379179 0.0000485229 0.0000020139 0.0665468869 0.0065994542 4.76 −f156 + f124

f340 29.4937689940 0.0000379206 0.0000491623 0.0000020260 0.4995978305 0.0065608681 4.45
f341 57.8932409170 0.0000380311 0.0000496721 0.0000020176 0.6666918390 0.0064649770 9.95 3f341 − 6forb

f342 23.6122459320 0.0000376339 0.0000538920 0.0000020416 0.6579811732 0.0060313314 4.70 3f62 − 2f64

f343 53.5109135490 0.0000386584 0.0000472801 0.0000020133 0.1306968718 0.0067747638 4.92
f344 40.6074705340 0.0000386095 0.0000487385 0.0000020137 0.1307503349 0.0065718468 4.73
f345 51.4872198000 0.0000387627 0.0000472264 0.0000020127 0.0671160150 0.0067815732 4.87
f346 38.1568687290 0.0000388052 0.0000479832 0.0000020140 0.1863900885 0.0066823926 4.75
f347 6.4968759060 0.0000382200 0.0000295985 0.0000022893 0.6983503633 0.0122874493 9.78 8forb

f349 21.3904462480 0.0000389331 0.0000505955 0.0000020229 0.0773587917 0.0063643600 5.48 f349 − 2forb

f351 34.2352354500 0.0000392516 0.0000449512 0.0000020149 0.8306014959 0.0071369267 5.58 f351 + 5forb

f354 37.7012910210 0.0000393118 0.0000471508 0.0000020129 0.7335824622 0.0067912263 4.60 4f354 − 2forb

f355 10.7742403250 0.0000391779 0.0000462340 0.0000020186 0.6720880873 0.0069459782 11.17 f355 − 2forb

f357 38.7974229690 0.0000393554 0.0000472219 0.0000020124 0.6508026348 0.0067833345 4.52
f358 21.5285220780 0.0000393922 0.0000434533 0.0000020253 0.1969456569 0.0074180576 5.57 f358 − 3forb

f359 17.9247620540 0.0000393546 0.0000502724 0.0000020327 0.6438208317 0.0064328595 7.67
f360 32.9424046400 0.0000394253 0.0000489537 0.0000020305 0.5626041253 0.0066010864 6.17 3f360 − 10forb

f361 29.3738238400 0.0000423229 0.0000539210 0.0000021894 0.9002852197 0.0064589762 4.05 2f361 − 3forb

f364 0.2480699740 0.0000395199 0.0000458627 0.0000020221 0.0556203715 0.0070124407 4.46
f365 40.5448314470 0.0000395769 0.0000461866 0.0000020130 0.5948168025 0.0069374926 4.66 2f365 − 10forb

f366 31.7102676390 0.0000396849 0.0000458697 0.0000020198 0.5479360347 0.0070112923 5.33
f368 14.1539740370 0.0000399019 0.0000523153 0.0000020362 0.9834845002 0.0061926296 9.28 f368 − forb

f369 31.2111243040 0.0000398353 0.0000448572 0.0000020579 0.4054003412 0.0073003663 4.43 5f369 − forb

f370 22.5845259470 0.0000355094 0.0000515426 0.0000021604 0.9399002753 0.0066728532 4.61 f370 − 2forb

f371 52.3147522230 0.0000407708 0.0000442853 0.0000020125 0.5576838180 0.0072348439 4.05
f372 29.6692650500 0.0000410189 0.0000431876 0.0000020179 0.2169641206 0.0074381768 4.09
f374 23.4684314000 0.0000388775 0.0000574266 0.0000022238 0.0287918260 0.0061619107 4.44
f375 23.8270261840 0.0000402674 0.0000491942 0.0000020257 0.0056176741 0.0065545465 4.01 f104 − 6f59

f376 30.4092661480 0.0000340452 0.0000531033 0.0000022377 0.2869033799 0.0067112743 4.35
f377 48.8323404970 0.0000414961 0.0000432829 0.0000020125 0.1187456733 0.0073988386 5.85
f379 0.9296544510 0.0000417240 0.0000436341 0.0000020135 0.1847825720 0.0073424798 4.39 9f379 + forb

f381 17.1126137640 0.0000417879 0.0000468169 0.0000020260 0.3090249821 0.0068884899 7.77 5f103 − 10f107

f382 22.5505139130 0.0000430161 0.0000452663 0.0000020570 0.9748570220 0.0072326701 4.38 f382 − 3forb

f383 23.4863395100 0.0000414126 0.0000410641 0.0000020517 0.4417008168 0.0079524464 4.46 f383 + 3forb

f384 29.4455262410 0.0000441797 0.0000508120 0.0000021858 0.7642187069 0.0068521766 4.12 f384 + 4forb

f386 30.7283737310 0.0000423840 0.0000405398 0.0000020177 0.4355107661 0.0079189330 4.25 f386 + 6forb

f388 40.2760851920 0.0000428185 0.0000420232 0.0000020116 0.2960030927 0.0076239110 4.18 5f388 − 6forb

f389 35.2611234040 0.0000428165 0.0000430723 0.0000020143 0.2856540459 0.0074416412 4.93 f389 + 5forb

f390 3.2561334820 0.0000456555 0.0000522758 0.0000022324 0.3227849640 0.0067934893 5.77
f391 53.6986795820 0.0000430251 0.0000419788 0.0000020128 0.1614012290 0.0076283000 4.25 7f73 − 3f110

f392 30.7887409090 0.0000433596 0.0000424564 0.0000020147 0.1326492819 0.0075541936 4.33 3f4 − 2f6

f393 21.0472398780 0.0000424613 0.0000399414 0.0000022737 0.1397224282 0.0090545752 5.11 2f257 − f320

f394 18.9061680770 0.0000437122 0.0000394781 0.0000020228 0.0714458733 0.0081576190 5.39
f395 29.5542434290 0.0000437230 0.0000401346 0.0000020180 0.5914193347 0.0080035408 4.02 f395 + 2forb
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Tabela 5.4: (ciąg dalszy)

ID Częstotliwość f(d−1) σf (d−1) Amplituda A(mag) σA(mag) Faza Φ(rad) σΦ(rad) S/N Uwagi
f396 3.4461557650 0.0000437917 0.0000416814 0.0000020142 0.4530661716 0.0076868116 5.03
f398 30.1704546840 0.0000414810 0.0000558340 0.0000022913 0.9023431481 0.0065321596 4.18
f399 30.8980978550 0.0000438771 0.0000433983 0.0000020179 0.2112838224 0.0073994937 4.29 f399 − forb

f402 3.8086755260 0.0000441123 0.0000409501 0.0000020232 0.0444221631 0.0078648524 5.07
f403 3.8229697580 0.0000439120 0.0000418743 0.0000020222 0.2537245669 0.0076856760 5.20 f28 − f30

f404 32.1455181680 0.0000439136 0.0000416311 0.0000020178 0.0477770622 0.0077144495 4.89 2f123 − f146

f405 55.2737771200 0.0000440846 0.0000411026 0.0000020138 0.6792965616 0.0078010477 5.15 9f405 − 4forb

f407 19.7300558550 0.0000443567 0.0000395972 0.0000020193 0.6676170382 0.0081197894 5.78
f408 22.1930139440 0.0000445855 0.0000433132 0.0000020600 0.6784675312 0.0075678598 4.11 f220 − 8f277

f412 51.4263855790 0.0000450176 0.0000400592 0.0000020126 0.3711690274 0.0079950411 4.08 2f412 − 6forb

f413 30.2487509750 0.0000448406 0.0000401674 0.0000020188 0.4053827945 0.0079923866 4.15 f413 + forb

f414 9.7451943330 0.0000447765 0.0000455068 0.0000023479 0.2607223997 0.0082281751 9.46 12forb

f415 48.3778180250 0.0000450903 0.0000411112 0.0000020146 0.4340637718 0.0078007443 5.90 2f415 − 7forb

f416 0.0473664700 0.0000465158 0.0000399613 0.0000020177 0.3675886162 0.0081620289 4.02 2f62 − 2f64

f418 4.0631659130 0.0000380251 0.0000487663 0.0000022305 0.3664667087 0.0072646530 5.34
f420 22.7256077970 0.0000473302 0.0000402025 0.0000020362 0.5951184028 0.0080559583 4.52
f421 17.6864697100 0.0000456644 0.0000375652 0.0000020808 0.1742984171 0.0088154929 6.75 f421 − 5forb

f422 30.1944623540 0.0000447914 0.0000404644 0.0000020419 0.8505182458 0.0080299511 4.09
f423 22.4195611160 0.0000461811 0.0000383880 0.0000020210 0.4026421574 0.0083811732 4.06 2f340 − 9f418

f425 10.2138082260 0.0000465420 0.0000383822 0.0000020125 0.6001389379 0.0083469075 8.87
f426 16.4242791280 0.0000465061 0.0000366548 0.0000020201 0.4303452053 0.0087704925 7.24 f426 − forb

f427 21.4960984440 0.0000462144 0.0000405794 0.0000020283 0.1500716021 0.0079557748 4.92
f428 31.0050602830 0.0000467410 0.0000378439 0.0000020189 0.6870002286 0.0084895629 4.22
f429 36.8455195320 0.0000468548 0.0000379476 0.0000020152 0.6592052276 0.0084569904 4.04 f429 + 2forb

f430 32.9580472460 0.0000478997 0.0000395411 0.0000020225 0.1945487180 0.0081390144 5.14 f430 + forb

f432 15.1888488240 0.0000475656 0.0000375511 0.0000020139 0.7599483072 0.0085360208 8.48 2f32 − f60

f433 20.5682608680 0.0000475655 0.0000385636 0.0000020227 0.8083211339 0.0083490829 4.55 f433 − 2forb

f434 37.0677997360 0.0000479171 0.0000370365 0.0000020193 0.0321989540 0.0086802547 4.01 f434 + forb

f435 22.7642202320 0.0000479841 0.0000413805 0.0000020298 0.1988612687 0.0078070455 4.41
f436 21.7459261490 0.0000488209 0.0000396538 0.0000020297 0.9838084109 0.0081448901 4.57 f364 + f427

f437 17.0542879980 0.0000481091 0.0000347619 0.0000020503 0.9834408953 0.0093713488 6.72 21forb

f441 18.7453194740 0.0000489136 0.0000366449 0.0000020306 0.0820107586 0.0088215627 5.14
f442 34.0021255660 0.0000488113 0.0000362950 0.0000020127 0.3693530469 0.0088248886 4.26 2f442 − forb

f443 21.1998673700 0.0000490691 0.0000375095 0.0000020287 0.6491922125 0.0086115842 5.14 f443 + 2forb

f444 13.3419021080 0.0000485892 0.0000422277 0.0000020413 0.5854678945 0.0076972425 8.36
f446 19.1600150900 0.0000488569 0.0000373950 0.0000020159 0.9080081720 0.0085799819 5.21
f447 31.6406596020 0.0000489211 0.0000365479 0.0000020177 0.4580609605 0.0087871068 4.22 f447 + 10forb

f450 2.4417926530 0.0000436839 0.0000429625 0.0000021835 0.9298277305 0.0080543968 5.68 f4 − f6

f453 1.6051588800 0.0000504964 0.0000399152 0.0000020688 0.0554944529 0.0082420816 4.59 5f366 − 3f371

f454 31.9167833300 0.0000504536 0.0000345576 0.0000020131 0.1970015810 0.0092736313 4.32 5f420 − 8f425

f456 22.0794452590 0.0000542257 0.0000409066 0.0000020919 0.2723698513 0.0081389223 4.03
f457 22.0408618190 0.0000536009 0.0000373143 0.0000020580 0.9357234854 0.0087799737 4.10 f457 − 10forb

f458 22.4497831430 0.0000489408 0.0000362660 0.0000020264 0.7452408217 0.0088917650 4.05
f459 22.2025669830 0.0000491203 0.0000372178 0.0000020584 0.4462040192 0.0088044386 4.01 f459 − 3forb

f460 22.0691965870 0.0000950565 0.0000427768 0.0000022574 0.1883479601 0.0083979419 4.21 f460 − 9forb

f461 54.5307471570 0.0000510441 0.0000349395 0.0000020120 0.7216825438 0.0091670120 4.04
f462 24.1424234750 0.0000369401 0.0000480442 0.0000020216 0.3153154882 0.0066927169 4.00
f463 54.2612575640 0.0000504734 0.0000351684 0.0000020127 0.3101821706 0.0091069129 4.00 7f463 − 5forb

f464 36.4924403730 0.0000509744 0.0000344889 0.0000020132 0.6643027650 0.0092934775 4.13 9f464 − 9forb

f466 24.3324689730 0.0000361078 0.0000498798 0.0000020469 0.9373155818 0.0065323165 4.00 5f313 − 4f299

f467 32.6831285980 0.0000505711 0.0000345797 0.0000020233 0.2367841455 0.0093133725 4.53 5f86 − 3f109

f468 1.5944600420 0.0000506251 0.0000361371 0.0000020470 0.0818547979 0.0089982997 4.50
f469 20.3186088010 0.0000505501 0.0000366735 0.0000020365 0.6431742153 0.0088339986 4.46 f469 − 2forb

f470 21.9880360920 0.0000424042 0.0000431773 0.0000022457 0.9769547602 0.0082823622 4.34 f470 − 2forb

f471 18.1887376290 0.0000519989 0.0000409438 0.0000020315 0.0359360663 0.0078934373 5.51 6f309 − 8f462

f472 22.3155805900 0.0000527975 0.0000356746 0.0000020416 0.3481642608 0.0091025844 4.05
f474 12.1311444580 0.0000524107 0.0000319764 0.0000020228 0.8272262070 0.0100683971 7.86 4f474 − forb

f475 21.1398629420 0.0000521801 0.0000341302 0.0000020254 0.6050505973 0.0094387503 4.70 f475 − 2forb

f476 20.0418213920 0.0000558071 0.0000343963 0.0000020472 0.3515976676 0.0094698679 4.60 5f52 − 3f58

f478 20.6505901250 0.0000523805 0.0000370985 0.0000020689 0.0275355472 0.0088752491 4.17 f478 + 9forb

f481 54.9311651280 0.0000541235 0.0000332203 0.0000020197 0.3526424203 0.0096772277 4.08 f481 − 2forb

f482 19.0011476080 0.0000530656 0.0000390404 0.0000020420 0.2260984827 0.0083230055 4.73 f482 + forb

f483 7.0688981680 0.0000536142 0.0000341397 0.0000020182 0.4833719428 0.0094098554 7.89 f483 − 10forb

f484 20.4945546530 0.0000534207 0.0000313071 0.0000020251 0.3790341558 0.0102963162 4.33 f484 + forb
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Tabela 5.4: (ciąg dalszy)

ID Częstotliwość f(d−1) σf (d−1) Amplituda A(mag) σA(mag) Faza Φ(rad) σΦ(rad) S/N Uwagi
f485 47.3465266090 0.0000536549 0.0000330867 0.0000020117 0.6353809935 0.0096803158 6.17 2f221 − 4f285

f487 19.2247844610 0.0000538821 0.0000305744 0.0000020198 0.4030146274 0.0105125821 4.93 f487 − 2forb

f488 17.3767390980 0.0000536477 0.0000376929 0.0000020395 0.5967206171 0.0086103933 5.72 f488 + forb

f489 16.5646760160 0.0000537398 0.0000379836 0.0000020345 0.1852448903 0.0085233969 6.04
f490 32.2961972130 0.0000541582 0.0000315537 0.0000020150 0.3322494670 0.0101600460 4.39 f505 + 3f502

f491 16.3005563770 0.0000542079 0.0000351089 0.0000020256 0.9108406108 0.0091794766 6.95 f491 − forb

f492 19.5489811980 0.0000437837 0.0000490668 0.0000023056 0.4048889847 0.0074745801 5.14 f492 + 2forb

f493 33.3344856950 0.0000541475 0.0000316156 0.0000020172 0.2894248884 0.0101564463 4.02 f493 + forb

f494 57.5171388870 0.0000546052 0.0000345017 0.0000021013 0.5418177128 0.0096963625 6.01 2f494 − 5forb

f495 33.7319589130 0.0000547642 0.0000318198 0.0000020131 0.7084981906 0.0100687928 4.12 f495 + forb

f496 19.0566575970 0.0000544079 0.0000318395 0.0000020330 0.5752170941 0.0101682417 4.82
f497 4.8669380540 0.0000542291 0.0000371594 0.0000021661 0.0158858009 0.0092930468 5.95
f498 55.6103826560 0.0000550060 0.0000298156 0.0000020181 0.9059391029 0.0107693927 4.55 2f80 − 10f131

f499 21.6378374250 0.0000549414 0.0000313088 0.0000020275 0.3735692517 0.0102979495 4.82 f499 − forb

f502 3.7871574310 0.0000550271 0.0000321474 0.0000020229 0.9015060604 0.0100191712 4.26
f504 20.3853542030 0.0000555789 0.0000278597 0.0000020400 0.5768178651 0.0116499670 4.40 3f504 − 10forb

f505 20.9335365580 0.0000566012 0.0000358046 0.0000020506 0.7989037248 0.0091156156 4.09
f506 4.8746038250 0.0000628524 0.0000343689 0.0000020913 0.2439962486 0.0096896815 5.85
f507 3.2360209180 0.0000545207 0.0000329735 0.0000020935 0.8520494689 0.0101044123 4.88
f508 3.4956059280 0.0000564187 0.0000313900 0.0000020147 0.6285946991 0.0102136162 4.24 f508 + 4forb

f510 20.5306759720 0.0000562653 0.0000326110 0.0000020243 0.1763099956 0.0098830163 4.18 f510 + 2forb

f511 16.0819511820 0.0000558672 0.0000304244 0.0000020306 0.6666036183 0.0106159284 7.10 f511 − 2forb

f512 58.7599891670 0.0000682079 0.0000423744 0.0000023720 0.7248725925 0.0089073769 7.46 2f512 − 4forb

f514 19.7380334690 0.0000577939 0.0000305991 0.0000020215 0.0578487549 0.0105074034 4.70
f515 17.2043693430 0.0000571613 0.0000301914 0.0000020178 0.4598283118 0.0106372045 5.95 f515 − 6forb

f518 21.0243337060 0.0000615097 0.0000270479 0.0000020354 0.3723104862 0.0119805836 4.24 f518 − 6forb

f519 8.9274188880 0.0000531568 0.0000338502 0.0000021382 0.2770346073 0.0100570602 8.27 10f441 − 8f472

f520 14.8000409620 0.0000589998 0.0000295835 0.0000020173 0.1890440472 0.0108548078 6.98
f521 2.4076335680 0.0000594875 0.0000293728 0.0000020265 0.1953767180 0.0109815778 4.97 4f521 − 9forb

f522 12.5296990450 0.0000588621 0.0000324646 0.0000020324 0.2633133478 0.0099658323 6.80
f526 21.3134788640 0.0000593354 0.0000285537 0.0000020189 0.5680812533 0.0112517339 4.85 6f526 − 2forb

f527 9.0300227210 0.0000601354 0.0000284965 0.0000020139 0.8213879241 0.0112563329 8.47 3f97 − 3f127

f528 20.1099978160 0.0000598816 0.0000310535 0.0000020287 0.8453457760 0.0103921274 4.28 8f528 − 4forb

f529 20.1215997840 0.0000570814 0.0000317836 0.0000020287 0.3414838593 0.0101605576 4.60 f529 − forb

f535 14.9403874330 0.0000612161 0.0000308838 0.0000020360 0.4796059269 0.0104849253 6.64 f535 − forb

f536 20.5786775090 0.0000628619 0.0000277572 0.0000020226 0.4352854711 0.0116044312 4.16
f537 19.7662304000 0.0000611861 0.0000278349 0.0000020276 0.3378120264 0.0115984432 4.50 f537 − 5forb

f539 12.7353764610 0.0000622452 0.0000278864 0.0000020405 0.3299954141 0.0116429380 6.95
f540 19.3094770220 0.0000627428 0.0000290730 0.0000020241 0.9517226232 0.0110833480 4.77 6f230 − 6f192

f541 19.4256183970 0.0000624733 0.0000328281 0.0000020271 0.1837170497 0.0098269270 4.72 2f268 − f275

f542 48.7541578710 0.0000627750 0.0000270105 0.0000020129 0.3079391648 0.0118589828 4.09 2f542 − 6forb

f544 19.8128858050 0.0000625727 0.0000283919 0.0000020250 0.8159919696 0.0113496673 4.67 5f456 − 3f422

f545 33.1456720900 0.0000630997 0.0000277673 0.0000020132 0.9688901783 0.0115404299 4.03 3f446 − 5f497

f546 33.1079937500 0.0000627716 0.0000276295 0.0000020134 0.9743186744 0.0116022651 4.14 f546 + forb

f547 6.4911427300 0.0000565047 0.0000304072 0.0000021496 0.6831965327 0.0112345463 6.39 f547 − 3forb

f548 6.5024612680 0.0000553343 0.0000320718 0.0000021610 0.8186616026 0.0107300921 6.56 7f113 − 5f130

f549 2.4292687990 0.0000650622 0.0000296593 0.0000021021 0.7032693346 0.0112521254 4.66
f553 19.9042125880 0.0000639042 0.0000300113 0.0000020295 0.9769474775 0.0107574251 4.55
f556 20.2375773310 0.0000629799 0.0000313126 0.0000020544 0.6715063396 0.0104385247 4.22 10f343 − 10f345

f557 16.9893980240 0.0000628182 0.0000302820 0.0000020268 0.0043774288 0.0106445570 5.69 f557 − 4forb

f559 18.6135599140 0.0000612586 0.0000317728 0.0000020660 0.8096839026 0.0103505878 4.61 f559 − forb

f560 56.2202435760 0.0000651466 0.0000251804 0.0000020158 0.4400224431 0.0127442150 4.18 f560 − 2forb

f561 5.0069732840 0.0000652097 0.0000268315 0.0000020157 0.7648969998 0.0119574284 4.99
f562 11.3660835410 0.0000657070 0.0000371628 0.0000021500 0.0461825463 0.0092087719 6.19 f562 + 8forb

f563 20.6545173430 0.0000674214 0.0000262207 0.0000020587 0.1509515978 0.0125053480 4.06 5f563 − forb

f564 10.5526239540 0.0000700722 0.0000269906 0.0000020453 0.4566012231 0.0120571604 6.60
f565 2.9200057770 0.0000660027 0.0000260384 0.0000020144 0.5273638085 0.0123122341 4.29 f210 − f254

f567 17.8014845860 0.0000663113 0.0000283393 0.0000020346 0.3984906375 0.0114221347 4.91 9f324 + f271

f568 16.1772192690 0.0000647163 0.0000283006 0.0000020248 0.6780517451 0.0113784833 6.10 f568 − 2forb

f569 20.3638690380 0.0000546273 0.0000316546 0.0000022574 0.1353375772 0.0113559160 4.23 f569 + forb

f570 11.3715851380 0.0000597424 0.0000294615 0.0000021485 0.6603701679 0.0116163093 6.07 2f570 − 3forb

f571 47.5286246190 0.0000677995 0.0000255690 0.0000020125 0.0537183965 0.0125239896 4.76 2f571 − 6forb

f575 18.5877163630 0.0000684115 0.0000241192 0.0000020299 0.8573263041 0.0133897512 4.56 7f12 − 5f16

f576 16.3619212670 0.0000685173 0.0000257905 0.0000020253 0.5795209127 0.0125048334 5.88 4f236 − 5f326
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ID Częstotliwość f(d−1) σf (d−1) Amplituda A(mag) σA(mag) Faza Φ(rad) σΦ(rad) S/N Uwagi
f578 19.1068648610 0.0000695605 0.0000251862 0.0000020219 0.1384747357 0.0127737495 4.34 7f278 − 10f374

f579 48.0482018540 0.0000695910 0.0000248175 0.0000020124 0.9841352193 0.0129049974 4.25
f580 19.8719948700 0.0000695073 0.0000236512 0.0000020277 0.3222179430 0.0136500928 4.33 f580 − 2forb

f581 12.0770707070 0.0000711531 0.0000223215 0.0000020311 0.9429091484 0.0144881019 6.08 5f600 − 6f648

f582 11.7175513320 0.0000710902 0.0000244705 0.0000020197 0.9206722549 0.0131413176 6.01 f582 − forb

f585 18.6785867290 0.0000715461 0.0000242179 0.0000020572 0.6526188960 0.0135069982 4.23 23forb

f586 44.3210436920 0.0000728895 0.0000233745 0.0000020124 0.8575422625 0.0136995638 5.84 6f250 − 9f647

f587 58.3834591380 0.0000736854 0.0000233168 0.0000020129 0.5992501817 0.0137422480 6.16 f587 + 6forb

f588 14.1283975520 0.0000735660 0.0000251255 0.0000020349 0.0175024117 0.0128857619 5.08 f376 − 5f390

f589 20.6252489920 0.0000677995 0.0000259273 0.0000020432 0.0720704977 0.0125366356 4.02 f589 + forb

f590 12.4428542050 0.0000752984 0.0000228368 0.0000020118 0.6422187110 0.0140540498 5.98 4f564 − 6f617

f591 6.4048487170 0.0000749554 0.0000224821 0.0000020163 0.7228278727 0.0142773140 5.82 7f52 − 5f58

f592 19.1371967400 0.0000754768 0.0000222017 0.0000020179 0.8896933709 0.0144690156 4.17 3f95 − 3f91

f596 19.4591314550 0.0000754705 0.0000231292 0.0000020219 0.3377766969 0.0139111819 4.39 3f596 − 6forb

f598 18.2797010490 0.0000756853 0.0000248317 0.0000020263 0.4298039015 0.0129902959 4.28 f598 − 2forb

f599 13.3161418360 0.0000765835 0.0000225124 0.0000020318 0.7149558376 0.0143597818 5.52 f599 − forb

f600 19.8395159980 0.0000772400 0.0000222258 0.0000020232 0.1665837308 0.0144908170 4.14
f601 17.9331371000 0.0000774906 0.0000230705 0.0000020257 0.1551594383 0.0139634957 4.35 f601 − 2forb

f602 19.5575585590 0.0000661950 0.0000264080 0.0000021992 0.7820246013 0.0132598312 4.49 6f261 − 9f283

f603 18.0149181060 0.0000777632 0.0000208739 0.0000020184 0.4491927520 0.0153848656 4.45
f606 45.9158384390 0.0000789665 0.0000216080 0.0000020122 0.1016079067 0.0148205421 4.79
f607 19.3844474090 0.0000786664 0.0000218792 0.0000020207 0.0010393288 0.0147020824 4.31 f607 − 2forb

f610 16.8736609160 0.0000790939 0.0000223863 0.0000020223 0.6666094930 0.0143711505 4.73 f610 − 3forb

f611 18.2525875870 0.0000799460 0.0000219295 0.0000020151 0.1802118724 0.0146258101 4.30 6f194 − 5f167

f613 18.6499728920 0.0000801150 0.0000221676 0.0000020339 0.3203102985 0.0146091667 4.22 f613 − 3forb

f614 18.5795973580 0.0000803590 0.0000212718 0.0000020240 0.2574199172 0.0151410757 4.23 f614 − 2forb

f615 5.6821586740 0.0000683637 0.0000245817 0.0000023254 0.4786467482 0.0150597652 4.65 7f293 − 7f331

f617 4.9609562450 0.0000824823 0.0000208285 0.0000020141 0.3693094006 0.0153965060 4.17
f618 17.0409841950 0.0000805920 0.0000227551 0.0000020532 0.4412403455 0.0143569809 4.36 f618 − 7forb

f619 45.5044138030 0.0000853220 0.0000199642 0.0000020127 0.0346970189 0.0160380681 4.62
f620 12.1424150560 0.0000842286 0.0000204386 0.0000020212 0.7042421018 0.0157503460 5.61 6f343 − 6f345

f621 9.7508202310 0.0000761758 0.0000233599 0.0000021919 0.7242574048 0.0149545531 5.09 4f621 − forb

f622 12.7416120420 0.0000927429 0.0000204108 0.0000020398 0.2139986645 0.0159120341 5.33 f458 − 3f507

f623 7.1597212600 0.0000873976 0.0000193283 0.0000020130 0.1436848164 0.0165752746 4.97 f623 + 8forb

f624 19.5357350100 0.0000853507 0.0000201708 0.0000020540 0.4247314798 0.0162078501 4.07 f624 − 5forb

f627 17.4077954180 0.0000775065 0.0000222693 0.0000021496 0.5344852305 0.0153569802 4.08 3f50 − 3f45

f628 9.8317039220 0.0000889666 0.0000188946 0.0000020133 0.8525404302 0.0169627657 5.01 8f106 − 7f102

f630 14.6761558110 0.0000893865 0.0000192557 0.0000020207 0.2818327736 0.0167019159 4.57 f398 − 4f306

f631 9.7428164770 0.0000839398 0.0000221036 0.0000022097 0.8544625326 0.0159205962 5.10 f631 + 5forb

f632 10.8858655250 0.0000906370 0.0000181650 0.0000020172 0.8708739491 0.0176880589 4.77 2f357 − 5f444

f633 14.5527670990 0.0000904371 0.0000179696 0.0000020222 0.0353371926 0.0179180864 4.65 f377 − 9f402

f634 45.1368566700 0.0000918187 0.0000185390 0.0000020121 0.7009126502 0.0172746962 4.41 2f634 − 4forb

f637 12.9881257610 0.0000931443 0.0000172175 0.0000020242 0.0607475511 0.0187167606 5.07 f637 + 3forb

f638 16.3912962780 0.0000926537 0.0000182677 0.0000020220 0.8344303271 0.0176200794 4.41 f638 − 2forb

f639 15.9053610460 0.0000948121 0.0000176932 0.0000020160 0.0210951591 0.0181378636 4.58
f640 12.5040826630 0.0000934349 0.0000182482 0.0000020306 0.3586849932 0.0176990585 5.12 6f121 − 7f137

f643 16.6557935730 0.0000964658 0.0000184970 0.0000020238 0.4762193843 0.0174114917 4.07 f428 − 9f468

f644 8.3318916840 0.0000971624 0.0000175358 0.0000020137 0.6476913208 0.0182740704 4.90
f645 6.9038765920 0.0000973517 0.0000173750 0.0000020131 0.7280789072 0.0184445091 4.47 f372 − f435

f647 8.1101248430 0.0000986829 0.0000172272 0.0000020198 0.8374238568 0.0186642837 4.87
f648 14.5200873350 0.0000988273 0.0000170094 0.0000020151 0.1573392442 0.0188564722 4.42
f652 14.6046830200 0.0001006081 0.0000170971 0.0000020166 0.3433019877 0.0187759433 4.38 f652 − forb

f653 13.6882522140 0.0001029454 0.0000166182 0.0000020139 0.5556520851 0.0192923134 4.20 8f290 − 8f359

f654 12.9993383690 0.0001041087 0.0000174633 0.0000020252 0.2955846323 0.0184647084 4.68
f655 12.9430134800 0.0001030671 0.0000161746 0.0000020139 0.3162549005 0.0198160253 4.87 f655 − 10forb

f656 7.0509771490 0.0001042024 0.0000167315 0.0000020179 0.3260015064 0.0191964413 4.36 f656 − 7forb

f657 13.0505335030 0.0001061060 0.0000159241 0.0000020168 0.3521916530 0.0201635932 4.69 f657 − 2forb

f658 15.0311715580 0.0001058576 0.0000161614 0.0000020203 0.0392445335 0.0198780486 4.24 f658 − 2forb

f660 44.2610462480 0.0001074446 0.0000158546 0.0000020121 0.8153126536 0.0201989643 4.00
f661 9.7670777340 0.0001050276 0.0000163706 0.0000020472 0.6003066942 0.0198986056 4.32 4f4 − 4f6

f663 8.5083806540 0.0001109810 0.0000156422 0.0000020131 0.0946898001 0.0204864181 4.47
f664 10.7222932870 0.0001106382 0.0000155350 0.0000020165 0.8342903214 0.0206566083 4.07 f664 − 4forb

f666 58.7685578630 0.0001395985 0.0000185319 0.0000022414 0.1780327650 0.0192457438 4.02
f668 12.0255219990 0.0001146385 0.0000146312 0.0000020151 0.5298475299 0.0219203196 4.28
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Tabela 5.4: (ciąg dalszy)

ID Częstotliwość f(d−1) σf (d−1) Amplituda A(mag) σA(mag) Faza Φ(rad) σΦ(rad) S/N Uwagi
f670 13.2003127180 0.0001161685 0.0000144908 0.0000020130 0.3094334100 0.0221160418 4.29
f671 9.5015820780 0.0001193975 0.0000142210 0.0000020130 0.8883329073 0.0225197344 4.20 4f71 − 4f111

f672 15.5150565210 0.0001206529 0.0000141865 0.0000020151 0.6633033484 0.0226106309 4.05 2f553 − 10f549

f673 12.0695782580 0.0001204656 0.0000143094 0.0000020353 0.2295614778 0.0226251286 4.13 f673 + 2forb

f675 15.4713740070 0.0001255827 0.0000138216 0.0000020140 0.0122204946 0.0231731866 4.07 8f654 − 2f660

f676 86.0834542500 0.0001301903 0.0000143129 0.0000020220 0.0230234552 0.0224865277 7.71 106forb

f677 86.8981785640 0.0001326842 0.0000136480 0.0000021966 0.8811951073 0.0256151333 8.16 3f677 + forb

f678 87.7075653800 0.0001585264 0.0000110491 0.0000020227 0.8282598027 0.0291373627 7.05 108forb

f679 8.6792904890 0.0001362668 0.0000123793 0.0000020139 0.3746984667 0.0258788565 4.00 f679 − 5forb

f680 8.4531772280 0.0001287085 0.0000131746 0.0000020141 0.9645247304 0.0243275415 4.01 2f539 − 2f663

f681 84.4591442360 0.0001679900 0.0000102074 0.0000020180 0.3315811880 0.0314849028 5.41 104forb

f682 83.3150723540 0.0001723426 0.0000097280 0.0000020120 0.4460449992 0.0329173533 4.65 10f169 − 8f180

f683 138.0582520080 0.0001766524 0.0000108109 0.0000020226 0.7847138139 0.0297768392 9.83 170forb

f684 85.2715045510 0.0001777335 0.0000099122 0.0000020177 0.5381446733 0.0324065223 5.39 105forb

f685 136.4340642180 0.0001849196 0.0000096879 0.0000020227 0.0355747159 0.0332393479 9.08 168forb

f686 94.2045704640 0.0001884823 0.0000103180 0.0000020227 0.1874218071 0.0311977952 6.48 116forb

f687 95.8285947530 0.0001931077 0.0000096790 0.0000020218 0.0587908566 0.0332461601 6.77 118forb

f688 138.8704807190 0.0001941829 0.0000098474 0.0000020232 0.1054994434 0.0327138164 8.74 171forb

f689 137.2462520240 0.0001890525 0.0000096192 0.0000020235 0.3613126603 0.0335067778 9.28 169forb

f690 139.6825809660 0.0001928959 0.0000088019 0.0000020199 0.4557278565 0.0365211703 9.23 172forb

f692 95.0165193800 0.0002040931 0.0000092586 0.0000020204 0.6292907058 0.0347098570 6.25 117forb

f693 86.5727871130 0.0002041993 0.0000080429 0.0000021199 0.9658218645 0.0419626735 5.38 3f693 − 3forb

f694 135.6222133180 0.0002043080 0.0000082683 0.0000020228 0.5010417416 0.0389313945 8.38 167forb

f695 93.3921350670 0.0002214909 0.0000079721 0.0000020188 0.0127712507 0.0402926501 5.23 115forb

f696 92.5803039410 0.0002295420 0.0000073821 0.0000020219 0.4907998268 0.0435844381 5.18 114forb

f697 96.6407275020 0.0002341528 0.0000072306 0.0000020177 0.4217563584 0.0444244286 5.30 119forb

f698 97.4529082190 0.0002321922 0.0000073021 0.0000020186 0.7671308243 0.0439994076 5.59 120forb

f699 88.5198896270 0.0002456845 0.0000071990 0.0000020186 0.0833511802 0.0446345439 4.77 109forb

f701 86.8959166680 0.0003090768 0.0000075296 0.0000021572 0.3289580483 0.0456105703 4.62 107forb

f702 178.6636773230 0.0002629530 0.0000069441 0.0000020199 0.8073178660 0.0462894135 7.06 220forb

f703 115.3193404440 0.0002746763 0.0000073109 0.0000020246 0.3627663665 0.0440571586 5.77 142forb

f704 113.6950537940 0.0002592074 0.0000072484 0.0000020234 0.6740192694 0.0444106170 6.12 140forb

f705 159.1733257610 0.0002807098 0.0000059221 0.0000020159 0.7680009952 0.0542014034 6.30 196forb

f706 108.8225527710 0.0002851809 0.0000054455 0.0000020147 0.8255883645 0.0588997326 5.08 134forb

f707 89.3318960580 0.0002848025 0.0000059069 0.0000020216 0.5298616579 0.0544785396 4.18 110forb

f708 140.4945584980 0.0002868141 0.0000056531 0.0000020220 0.9477743746 0.0569195531 6.45 173forb

f709 117.7556005330 0.0002897320 0.0000065511 0.0000020189 0.5068625817 0.0490449068 5.54 145forb

f710 116.1313821390 0.0002804908 0.0000066119 0.0000020222 0.7863654321 0.0486661950 5.86 143forb

f711 151.8642197640 0.0002906125 0.0000060103 0.0000020209 0.0136025699 0.0535098655 6.63 187forb

f712 134.8097629850 0.0002902219 0.0000052773 0.0000020213 0.3964077884 0.0609405904 6.24 166forb

f713 177.0395185070 0.0002957503 0.0000057686 0.0000020187 0.0243499901 0.0556996773 6.20 218forb

f714 180.2878297980 0.0002832897 0.0000058728 0.0000020182 0.5924669055 0.0546719817 6.51 222forb

f715 177.8514711120 0.0002935180 0.0000059638 0.0000020184 0.4835924900 0.0538710848 6.18 219forb

f716 179.4757278220 0.0002963954 0.0000057646 0.0000020200 0.2206805807 0.0557410375 6.17 221forb

f717 114.5071431970 0.0002967807 0.0000060750 0.0000020218 0.0451778498 0.0529695145 5.46 141forb

f718 151.0519248850 0.0003138444 0.0000056210 0.0000020190 0.7254792413 0.0571610556 5.95 186forb

f719 152.6761442950 0.0003028648 0.0000055884 0.0000020202 0.4598619711 0.0575339964 5.84 188forb

f720 116.9437087040 0.0003164771 0.0000056422 0.0000020227 0.0340463314 0.0570489205 5.00 144forb

f721 128.3132008230 0.0003344812 0.0000060976 0.0000020244 0.7227831068 0.0528471064 5.07 158forb

f722 125.0646056810 0.0003238853 0.0000058366 0.0000020223 0.3328677690 0.0551317181 5.15 154forb

f723 126.6891629810 0.0003273376 0.0000056077 0.0000020236 0.8668483729 0.0574575603 5.08 156forb

f724 181.1001388540 0.0003387582 0.0000048336 0.0000020178 0.8473914925 0.0664178746 5.21 223forb

f725 129.9376148690 0.0003476168 0.0000051458 0.0000020230 0.3075231574 0.0625896076 5.12 160forb

f726 170.5426173670 0.0003501381 0.0000054112 0.0000020199 0.5938282308 0.0593973773 5.53 210forb

f727 112.0709099810 0.0003597703 0.0000048066 0.0000020208 0.8980210554 0.0669100203 4.34 138forb

f728 171.3547034590 0.0003660903 0.0000053333 0.0000020220 0.9535562333 0.0603404761 5.16 211forb

f729 169.7305225210 0.0003555942 0.0000051659 0.0000020223 0.2039614296 0.0622761725 5.38 209forb

f730 150.2399864760 0.0003660425 0.0000043896 0.0000020214 0.2603902378 0.0732483317 5.13 185forb

f731 153.4883621110 0.0003515152 0.0000044170 0.0000020191 0.7854750289 0.0727510948 5.53 189forb

f732 154.3003005220 0.0003764033 0.0000042061 0.0000020188 0.2496241904 0.0763892156 4.84 190forb

f733 112.8829833260 0.0003823284 0.0000044467 0.0000020191 0.2488104185 0.0722388016 4.14 139forb

f734 118.5677969500 0.0003838953 0.0000043037 0.0000020193 0.8439660270 0.0747096226 4.30 146forb

f735 48.5572633180 0.0000663312 0.0000255373 0.0000020127 0.6947853282 0.0125411759 4.00
f736 133.9981087510 0.0003901821 0.0000042117 0.0000020191 0.6576851345 0.0762883801 4.58 165forb
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Tabela 5.4: (ciąg dalszy)

ID Częstotliwość f(d−1) σf (d−1) Amplituda A(mag) σA(mag) Faza Φ(rad) σΦ(rad) S/N Uwagi
f737 172.1666802340 0.0003939587 0.0000045405 0.0000020189 0.4471206978 0.0707483643 5.05 212forb

f738 168.9182866860 0.0003879242 0.0000043808 0.0000020178 0.9220538368 0.0733195946 4.77 208forb

f739 143.7430813000 0.0004054032 0.0000046529 0.0000020210 0.8371635562 0.0691508510 4.57 177forb

f740 145.3673102240 0.0003917032 0.0000046043 0.0000020211 0.5818380113 0.0698736048 4.61 179forb

f741 168.1061983140 0.0004107385 0.0000041550 0.0000020187 0.5159911230 0.0773226105 4.61 207forb

f742 160.7974660900 0.0004169049 0.0000041211 0.0000020157 0.5504041081 0.0778729289 4.67 198forb

f743 123.4405576810 0.0004173544 0.0000040914 0.0000020196 0.4949585859 0.0785534446 4.03 152forb

f744 131.5618625970 0.0004144086 0.0000041012 0.0000020206 0.9872089739 0.0784455696 4.19 162forb

f745 159.9853228050 0.0004329478 0.0000041412 0.0000020162 0.1983310603 0.0774794625 4.25 197forb

f746 158.3610628270 0.0004124774 0.0000041249 0.0000020166 0.4630884309 0.0778104753 4.26 195forb

f747 144.5552341470 0.0004399568 0.0000040945 0.0000020172 0.2111264527 0.0784206392 4.24 178forb

f748 146.9912307440 0.0004419970 0.0000038705 0.0000020198 0.5338613512 0.0830953307 4.33 181forb

f749 172.9790400530 0.0004566532 0.0000037051 0.0000020193 0.5825869505 0.0867476751 4.17 213forb

f750 146.1795388320 0.0004581384 0.0000036986 0.0000020168 0.9298431674 0.3071124369 4.14 180forb
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Rozdział 6

Układ zaćmieniowy ABCassiopeiae

AB Cas to odkryty przez Hoffmeistera (1928) podwójny układ zaćmieniowy typu Algola. Składniki
układu mają typy widmowe A3V oraz K1V (Rodríguez & Breger, 2001). Układ ten wielokrotnie
był celem obserwacji fotometrycznych, między innymi przez Tempesti’ego (1971), Rodrígueza i in.
(2004a; 2004b), Soydugana i in. (2003a; 2003b) czy Abedi’ego & Riaza (2007). Tempesti (1971)
wyznaczył okres orbitalny układu na Porb ≈ 1.367dnia oraz odkrył zmiany jasności składnika
głównego o amplitudzie 0.05mag w paśmie fotometrycznym V. Zmienność tę utożsamił z pulsa-
cjami, dla których częstotliwość zmian wynosi około ∼ 17.15 d−1 (Rodríguez i in., 1998; Soydugan
i in., 2003b; Rodríguez i in., 2004b). Częstotliwość ta została zidentyfikowana jako mod radialny
(Daszyńska-Daszkiewicz i in., 2003; Rodríguez i in., 2004b).

Pierwsze obserwacje spektroskopowe układu pochodzą z 1985 roku. Kaitchuck i in. (1985)
poszukiwali emisji pochodzącej od dysków akrecyjnych wśród 46 układów typu Algola. W przy-
padku ABCas nie wykryto żadnej emisji w liniach Hβ oraz Hγ. Na podstawie zebranych 37 widm
układu Nakamura i in. (1988) zaklasyfikowali ABCas jako układ typu SB1 oraz wyznaczyli zmiany
prędkości radialnej składnika głównego o amplitudzie K1 ≈ 42 km s−1.

Pierwsze, fotometryczne wyznaczenie wartości stosunku mas składników, q ≈ 0.22, pochodzi
z pracy Ando (1980). Następnie, Soydugan i in. (2003b) otrzymali wartość q = 0.19 natomiast Ro-
dríguez i in. (2004b) podają q = 0.201. Pierwsze spektroskopowe wyznaczenie wartości stosunku
mas uzyskane zostało dopiero w 2017 roku przez Honga i in. (2017). Autorzy jako pierwsi wykryli
linie pochodzące od słabszego składnika oraz zaklasyfikowali układ ABCas jako SB2. Na podstawie
27 widm wysokiej rozdzielczości wyznaczono amplitudy prędkości radialnych (K1 = 39.5± 0.5 km
s−1, K2 = 216.4±1.9 km s−1), na podstawie których uzyskano stosunek mas q = 0.182(1). Analiza
widm pozwoliła również wyznaczyć prędkości rotacji składnika głównego, Vrot sin i1 = 73±3 km s−1.
Uzyskana prędkość równa jest w zakresie 3σ wartości wynikającej z założenia synchronizacji pręd-
kości rotacji z ruchem orbitalnym układu (vsynchr,1 = 68± 1 km s−1, vsynchr,2 = 62 km s−1). Autorzy
łącząc obserwacje spektroskopowe i fotometryczne uzyskali parametry układu oraz jego składni-
ków. Masy, promienie, temperatury efektywne składników oraz okres orbitalny układu AB Cas
wynoszą: M1 = 2.01± 0.02 M�, M2 = 0.37± 0.02 M�; R1 = 1.84± 0.02 R�, R2 = 1.69± 0.03 R�;
Teff,1 = 8080± 170K oraz Teff,2 = 4925± 150K, Porb = 1.3668918(2)dnia.

Poniżej przedstawiona analiza oparta jest na wszystkich dostępnych obserwacjach układu wy-
konanych w ramach misji TESS uzupełnionych wielobarwną fotometrią pochodzącą z pracy Ro-
drígueza i in. (2004a). Wszystkie opisane tu wyniki zostały opublikowane w pracy Miszudy i in.
(2022).
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6.1 Obserwacje układu

W celu wykonania analizy krzywej blasku ABCas wykorzystano obserwacje TESS oraz naziemną
fotometrię Strömgrena uvby pochodzącą od Rodrígueza i in. (2004a).

6.1.1 Fotometria TESS

Układ AB Cas obserwowany był przez kosmiczny teleskop TESS w ramach cyklu drugiego, w sek-
torach 18, 19 oraz 25. Krzywe blasku układu, dla każdego z sektorów, uzyskane zostały z plików
TPF. Fotometrię aperturową wykonano za pomocą pakietu Lightkurve (Lightkurve Collabora-
tion i in., 2018). W tym celu skonstruowano maski aperturowe, które zawierają wszystkie piksele,
których mediana strumienia była większa o 3σ od mediany strumienia w każdym z plików TPF,
gdzie σ to odchylenie standardowe dla pikseli. Z uzyskanych krzywych blasku usunięto punkty od-
stające powyżej 5σ od mediany sygnału oraz wszystkie obserwacje wykazujące niefizyczne trendy,
na przykład nagłe pojaśnienia o kilka rzędów jasności. Następnie, krzywe blasku w każdym z sek-
torów podzielone zostały na dwie części oddzielone krótką przerwą obserwacyjną (spowodowaną
pobieraniem danych na Ziemię). Każda z części została unormowana używając funkcji liniowej,
dopasowanej do danych poza zaćmieniami.

Ostateczna krzywa blasku ABCas w paśmie TESS zawiera 51 300 punktów obserwacyjnych
wykonanych w 2-minutowej kadencji, rozłożonych w czasie około 218 dni. Rozdzielczość Rayleigha
dla tych danych wynosi ∆fR ≡ 1/T = 0.0046d−1, natomiast pseudo-częstotliwość Nyquista równa
jest fN ≈ 360d−1. Otrzymana krzywa blasku przedstawiona została na Rys. 6.1. Na zbliżeniu,
zawierającym pięć dni obserwacji wykonanych w sektorze 19, wyraźnie widać dwa typy zmienności:
zmienność zaćmieniową spowodowaną ruchem orbitalnym oraz zmienność pulsacyjną składnika
głównego.

6.1.2 Fotometria Strömgrena

Obserwacje w pasmach Strömgrena wykonane zostały pomiędzy październikiem 1998 roku a listo-
padem 1999 w hiszpańskim Obserwatorium Sierra Nevada (Rodríguez i in., 2004a). W trakcie 20
fotometrycznych nocy autorzy wykonali 1313 jednoczesnych pomiarów jasności układu w filtrach
uvby. Obserwacje te równomiernie pokrywają całą fazę orbitalną układu, co pokazane zostało na
Rys. 6.2. Rysunek ten przedstawia sfazowane z okresem orbitalnym krzywe blasku w pasmach
uvby. Dla porównania pokazano też sfazowaną krzywą blasku TESS. W celu zwiększenia czytel-
ności wykresu, obserwacje w każdym z pasm zostały przesunięte o stałą wartość wzdłuż osi y.
Z powodu dużej ilości punktów obserwacyjnych w danych TESS, zmienność pulsacyjna głównego
składnika została uśredniona. Zmienność ta jest jednak widoczna w dużo mniej licznych danych
uvby.

6.2 Modelowanie zaćmieniowej krzywej blasku

W celu wymodelowania teoretycznej krzywej zaćmieniowej układu ABCas, a tym samym wyzna-
czenia parametrów układu, skorzystano z programu PHOEBE 2 (Prša i in., 2016). Program ten,
w odróżnieniu od kodu Wilsona-Devinneya (WD), zawiera pasmo fotometryczne TESS, co pozwala
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Rysunek 6.1: Krzywa blasku układu ABCas pochodząca z 2-minutowych obserwacji teleskopem
TESS. Powiększony wycinek obejmuje pięć dni obserwacji.

Rysunek 6.2: Sfazowane z okresem orbitalnym obserwacje układu ABCas w paśmie TESS oraz
w pasmach uvby. Zerowa faza orbitalna odpowiada pierwszemu momentowi zaćmienia głównego
w danych TESS, tj. T0 ≡ T TESS0 = BJD 2458791.777388d.
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Rysunek 6.3: Periodogram dla oryginalnych danych TESS. Przerywanymi, pionowymi liniami
zaznaczone są częstotliwość orbitalna i jej harmoniki. Odwrócone trójkąty znajdujące się u góry
panelu wskazują dwa najsilniejsze sygnały pochodzące od zmienności orbitalnej (forb, 2forb) oraz
sygnał pochodzący od zmienności pulsacyjnej składnika głównego (f1).

na dokładne wymodelowanie krzywej blasku układu bez wprowadzania sztucznych trendów spo-
wodowanych niepoprawną funkcją przepuszczalności filtra.

6.2.1 Przygotowanie krzywych blasku

Analizę krzywej blasku rozpoczęto od wyliczenia dyskretnej transformaty Fouriera dla wszystkich
danych zebranych przez teleskop TESS. Na Rys. 6.3 przedstawiono uzyskany periodogram. Jak
można się spodziewać, widmo częstotliwości zdominowane jest przez niskie harmoniki częstotliwości
orbitalnej, przy czym największą amplitudę ma pierwsza harmonika. Własność ta jest charaktery-
styczna dla zaćmieniowych układów podwójnych, gdzie zaćmienia pochodzące od obu składników
wnoszą wkład do widma częstotliwości. W celu uzyskania dokładnej wartości okresu orbitalnego
układu, odczytaną z periodogramu wartość częstotliwości orbitalnej dopasowano wraz z jej 50
harmonikami do wszystkich danych TESS uzyskując w ten sposób Porb ≡ 1/forb = 1.3668810(6)
dnia. Na Rys. 6.3, w okolicach 17.2 d−1, pojawia się sygnał nie będący harmoniką orbitalną, który
interpretowany jest jako zmienność pulsacyjna składnika głównego.

Ze względu na brak podanych błędów obserwacyjnych, dla danych w filtrach uvby przypisano
typowe dla obserwacji naziemnych błędy fotometryczne równe 0.01 magnitudo (np., Pietruko-
wicz i in., 2020). Następnie, zarówno błędy jak i jasności zamieniono z magnitudo na strumienie
korzystając z formuły 4.1. Podobnie jak w przypadku fotometrii TESS, obserwacje te zostały
unormowane za pomocą funkcji liniowej dopasowanej do danych poza zaćmieniami.

Ze względu na stosunkowo dużą amplitudę zmienności pulsacyjnej w porównaniu z głębokością
zaćmień (Rys. 6.1 w przypadku TESS lub Rys. 6.2 dla uvby) z krzywych blasku uvby i TESS
usunięto dominującą częstotliwość pulsacyjną, 17.1564d−1. Jej pozostawienie mogłoby zaburzyć
dopasowanie modelu zaćmieniowego.
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Wykorzystując znalezioną wartość okresu orbitalnego oraz moment pierwszego minimum bla-
sku w obserwacjach TESS, tj. T0 ≡ T TESS0 = 2458791.777388d, wszystkie krzywe blasku zostały
sfazowane a następnie podzielone na przedziały. Szerokość przedziałów dobrano w taki sposób,
by odległości punktów określonych przez medianę strumienia w danym przedziale i środkiem tego
przedziału na płaszczyźnie strumień – faza orbitalna były w przybliżeniu równe. Takie podejście
pozwala gęściej próbkować momenty zaćmień niż momenty bliskie kwadraturom. Uzyskane me-
diany użyto następnie do dalszej analizy krzywej blasku układu. Tak sfazowane krzywe blasku
zawierają 150 punktów obserwacyjnych w przypadku danych TESS oraz po 94 w każdym z filtrów
systemu Strömgrena.

6.2.2 Dopasowanie modelu zaćmieniowego

W celu wymodelowania krzywej blasku układu oraz wyznaczenia jego parametrów fizycznych i or-
bitalnych wykonano jednoczesne dopasowanie teoretycznych krzywych zaćmieniowych do sfazo-
wanych krzywych TESS oraz uvby. W tym celu skorzystano z programu PHOEBE 2 w wersji 2.3
(PHysics Of Eclipsing BinariEs, Prša i in., 2016). Dopasowanie parametrów modelu odbyło za
pomocą ważonej błędami metody najmniejszych kwadratów, z wykorzystaniem algorytmu TRF
(Branch i in., 1999).

Z powodu braku nowych obserwacji spektroskopowych, podczas modelowania założono masy
M1 = 2.01(2) M� oraz M2 = 0.37(2) M� (Hong i in., 2017). Dodatkowo, założono kołową orbitę
(e = 0) wraz z synchroniczną rotacją składników (F1,2 = 1.0) oraz współosiowość ruchu orbitalnego
składników i ich rotacji. Skorzystano z interpolowanych współczynników pociemnienia brzegowego.
Modelowanie rozpoczęto od jednoczesnego dopasowania dziesięciu parametrów, tj. promieni, tem-
peratur efektywnych obu składników, ich albed, pociemnień grawitacyjnych, kąta inklinacji orbity
i momentu zaćmienia głównego.

Powierzchnie składników zostały odtworzone w programie PHOEBE 2 za pomocą 4000 trójką-
tów przypadających na każdą z gwiazd. W przypadku składnika głównego wykorzystano modele
atmosfer ATLAS9 (Castelli & Kurucz, 2003), natomiast dla chłodniejszego składnika wtórnego
wykorzystano modele PHOENIX (Allard, 2016). W każdym przypadku założono metaliczność
słoneczną. Mechanizmy grzania atmosfer pomiędzy składnikami uwzględniono w ramach opisu
Horvata i in. (2019). Model ten łączy mechanizm odbicia strumienia bolometrycznego wraz z re-
dystrybucją pochłoniętej energii w atmosferach składników.

Już podczas pierwszych prób liczenia modelu zauważono, że dla zadanych mas oraz dla określo-
nego okresu orbitalnego układu promień równoważny składnika wtórnego Requiv,2 osiąga wartość
krytyczną oznaczającą całkowite wypełnienie strefy Roche’a przez ten składnik. W programie
PHOEBE 2 promień równoważny odpowiada promieniowi sfery o takiej samej objętości co rozpatry-
wany składnik. Dlatego układ modelowano jako półrozdzielony. Założenie to spójne jest z konfi-
guracją układu podawaną przez Soydugana i in. (2003b). Dodatkowo, modelowanie jednoznacznie
wskazywało na brak zależności jakości dopasowania od wartości albedo Abol,1 oraz współczynnika
pociemnienia grawitacyjnego g1 składnika głównego. Dla składnika głównego przyjęto typowe dla
promienistych otoczek wartości Abol,1 = 1.0 oraz g1 = 1.0.

Układ ABCas znajduje się w pobliżu dysku galaktycznego gdzie występuje duże poczerwie-
nienie. Jego pominięcie podczas modelowania może mieć wpływ na stosunek głębokości za-
ćmień. Z tego powodu podczas modelowania uwzględniono również wartość absorpcji selektywnej
E(B − V ) = 0.182mag (Hong i in., 2017) oraz typową galaktyczną wartość stosunku absorpcji
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Rysunek 6.4: Wyniki jednoczesnego dopasowania modelu zaćmieniowego do danych TESS oraz
uvby. Panel a): sfazowana oraz zbinowana krzywa blasku TESS wraz z nałożonym modelem orbi-
talnym. Panel b): residua danych przedstawionych na panelu a. Panel c): residua niezbinowanych
danych TESS. Panel d): residua danych TESS obejmujące jeden cykl orbitalny. Panel e): sfazo-
wane oraz zbinowane krzywe blasku uvby wraz z nałożonymi modelowymi krzywymi blasku. Panel
f): residua danych przedstawionych na panelu e.

całkowitej do selektywnej, RV = 3.1, co przekłada się na AV = 0.5642mag.
W celu oszacowania błędów wyznaczonych parametrów, modelowanie powtórzono dla całego

zakresu stosunku mas w granicach ±1σ (Hong i in., 2017). Uzyskane parametry z dopasowania
modeli wraz z błędami ich wyznaczeń przedstawione zostały w Tabeli 6.1. Rys. 6.4 przedstawia
porównanie teoretycznych krzywych zaćmieniowych do danych TESS i uvby (górne panele a) oraz
e) ). Panele b) i f) przedstawiają residua powstałe z odjęcia modelu zaćmieniowego od punktów
obserwacyjnych. Panele c) oraz d) zawierają residua wyliczone dla oryginalnych, sfazowanych
danych TESS. Panel d) pokazuje residua obejmujące tylko jeden cykl orbitalny, które zostały wy-
liczone dla danych, z których nie odjęto wcześniej dominującej częstotliwości. Dlatego widoczna
tu zmienność jest zmiennością pulsacyjną składnika głównego. Jak widać na Rys. 6.4a model
dobrze odwzorowuje dane, jednakże residua (panel b) ) przejawiają pewną cykliczną zmienność
rzędu 4 ppt. Zmienność ta wydaje się być nieczuła na zmiany parametrów modelu; na przykład
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Tabela 6.1: Fizyczne oraz orbitalne parametry układu ABCas. Błędy podano w zakresie 1σ.

——Składnik——
Główny Wtórny Układ

—– Parametry orbitalne —–
Okres orbitalny Porb [d] ... ... 1.3668810(6)
Moment głównego zaćmienia T0 [BJD] ... ... 2458791.777388(20)
Inklinacja układu i [o] ... ... 89.1(6)
Ekscentryczność układu e ... ... 0.00?

Stosunek mas q = M2/M1 ... ... 0.184(12)?,†

Absorpcja selektywna E(B − V ) [mag] ... ... 0.182?,†

—– Parametry fizyczne —–
Masa [M�] 2.01(2)?,† 0.37(2)?,† ...
Promień [R�] 1.861(23) 1.69235(3055) ...
log(Teff/K) 3.921(9) 3.677(6) ...
logL/L� 1.177(35)‡ 0.117(27)‡ ...
Albedo, Abol 1.0? 0.66(8) ...
Pociemnienie grawitacyjne, g 1.0? 0.44(29) ...
Uwagi:
∗ Wartości założone
† Na podstawie Hong i in. (2017)
‡ Korzystając z logL/L� = 4 log(Teff/Teff�) + 2 log(R/R�)

uwolnienie ekscentryczności e podczas modelowania krzywej blasku zawsze prowadzi do uzyskania
e = 0. Podobnie wprowadzenie niesynchronicznej rotacji składników, niewielkiej niewspółosiowo-
ści pomiędzy osią rotacji składników a osią orbitalną lub dodanie trzeciego światła nie wpływa
w istotny sposób na zmniejszenie residuów. Stąd, wydaje się że ich obecność może mieć inne pod-
łoże. Przede wszystkim trendy mogą pochodzić z przyjętych w modelach założeń, takich jak prawo
pociemnienia grawitacyjnego lub opis zniekształceń zastosowanych w modelu Roche’a. Co więcej,
opis wzajemnego grzania oraz efektów odbicia może nie być odpowiedni dla składnika wtórnego,
którego kształt znacznie odbiega od sferycznie symetrycznego i który przejawia znaczne różnice
w lokalnych wartościach temperatury efektywnej. Wyniki modelowania wskazują, że pomiędzy
nagrzanym obszarem skierowanym w stronę punktu L1 a chłodniejszą półkulą skierowaną na ze-
wnątrz układu, różnica temperatur efektywnych wynosi około 500K. Sytuacja ta przedstawiona
została na Rys. 6.5, który pokazuje rzut układu i jego składników na płaszczyznę nieba widziany
w trzech fazach orbitalnych. Kolorami zaznaczono wartości lokalnych Teff . Kolejnym powodem
dość dużych residuów może być brak uwzględniania pewnych fizycznych procesów zachodzących
w układzie, a mających istotny wpływ na kształt krzywej blasku. W układach półrozdzielonych,
w których zachodzi proces przepływu masy pomiędzy składnikami można spodziewać się obecności
strumieni materii lub dysków akrecyjnych, formujących się wokół akceptora. Sama akrecja może
również być stowarzyszona z obecnością na składniku głównym tzw. gorącej plamy powstającej na
skutek grzania atmosfery gwiazdy poprzez zderzanie się z nią napływającej materii (np. Ammann
& Walter, 1973; Blondin i in., 1995; Piirola i in., 2005; Virnina i in., 2011).
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Rysunek 6.5: Schemat układu ABCas na płaszczyźnie nieba, przedstawiony w trzech różnych
fazach orbitalnych otrzymany z programu PHOEBE 2. Kolorami zaznaczono wartości lokalnej tem-
peratury efektywnej dla każdego ze składników.

6.3 Zmiana okresu orbitalnego

Wielkoskalowe procesy, zachodzące w układach półrozdzielonych mogą mieć duży wpływ na cha-
rakterystykę orbitalną układu, a co za tym idzie, na ewolucję składników. Głównym procesem,
który istotnie wpływa na zmianę geometrii układu jest transfer masy, który zmienia rozkład mas
w układzie. W celu wyznaczenia zmiany okresu orbitalnego użyto historycznych pomiarów mi-
nimów blasku, zgromadzonych w bazie O-C Gateway1, należącej do Sekcji Gwiazd Zmiennych i
Egzoplanet Czeskiego Towarzystwa Astronomicznego. Dane te zawierają 760 pomiarów rozłożo-
nych w czasie 92 lat, zebranych pomiędzy czerwcem 1928 a sierpniem 2020 roku.

Szeroko stosowanym sposobem mierzenia zmian okresu orbitalnego jest analiza O − C, w któ-
rej wraz z czasem kumulują się narastające odchyłki pomiędzy wyliczonymi a obserwowanymi
momentami minimów blasku. W pierwszym kroku posłużono się wyliczonym w rozdziale 6.2.2
referencyjnym czasem minimum blasku przypadającym na pierwsze zaćmienie główne w danych

1http://var2.astro.cz/ocgate/
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TESS, tj. Tref ≡ T0 = BJD 2458791.777388d, oraz uzyskaną wartością referencyjnego okresu orbi-
talnego, Pref ≡ Porb = 1.3668810d. Następnie, korzystając z efemerydy T = Tref − E × Pref , gdzie
E oznacza liczbę cykli orbitalnych, wyliczono O − C.

Wyniki analizy przedstawiono na Rys. 6.6. Czarne kropki przedstawiają dane pochodzące z bazy
O-C Gateway, podczas gdy czerwone kropki to pojedyncze czasy zaćmień głównych pochodzących
z obserwacji TESS. Z dopasowania do danych funkcji kwadratowej (O − C)(E) = aE2 + bE + c
metodą najmniejszych kwadratów otrzymano:

(O − C)(E) = 6.445(70)× 10−10 E2

+ 1.311(15)× 10−5 E

+ 1.578(767)× 10−3
· (6.1)

Korzystając ze współczynnika stojącego przy kwadratowym wyrazie, tj. a = 6.445 × 10−10, uzy-
skane tempo zmiany okresu orbitalnego w czasie, Ṗorb, wynosi:

Ṗorb ≡
dPorb

dt
=

2a

Pref

= 0.0298(3) s rok−1. (6.2)

Wartość ta zgadza się z wynikami analizy przeprowadzonej przez Soydugana i in. (2003a), którzy
podają tempo narastania okresu orbitalnego równe Ṗorb = 0.03 s/rok. Jednocześnie, uzyskany wy-
nik jest niższy niż wartość podawana przez Abedi’ego i Riaza (2007) wynosząca Ṗorb = 0.05 s/rok.

Poza widoczną na Rys. 6.6 paraboliczną zmiennością, w okolicach E ∼ −13 000 widoczny jest
dodatkowy skok. Taka cecha może być bezpośrednio związana z nagłą zmianą tempa transferu
masy lub z efektem LTTE (z ang., Light Time-Travel Effect) spowodowanym obecnością dodatko-
wego ciała w układzie. Teza o dodatkowym składniku testowana była przez Soydugana i in. (2003a)
oraz przez Abedi’ego i Riaza (2007), którzy przewidują obecność trzeciego składnika o masie ok.
0.2 M�, obiegającego środek masy układu z okresem dłuższym niż 25 lat.

6.4 Poszukiwanie częstotliwości pulsacyjnych

W celu uzyskania informacji na temat zmienności pulsacyjnej występującej w układzie, wykorzy-
stano wszystkie dostępne obserwacje TESS poprawione na model krzywej zaćmieniowej.

Poszukiwania częstotliwości wykonano za pomocą dyskretnej transformaty Fouriera, stosując
kolejne wybielanie danych na znalezione sygnały (Deeming, 1975; Kurtz, 1985). Periodogramy
liczone były do częstotliwości Nyquista (fN ∼ 360d−1) z przyjętym kryterium istotności znalezio-
nych sygnałów, S/N = 4 (Breger i in., 1993; Kuschnig i in., 1997). Szum liczony był jako średnia
wartość sygnału z przedziału 1 d−1 wokół znalezionej częstotliwości, przed wybieleniem na daną
częstotliwość.

Pomimo odjęcia modelu orbitalnego od danych TESS, w periodogramach wciąż widoczne są
sygnały odpowiadające harmonikom częstotliwości orbitalnej. Na Rys 6.7, pionowymi przerywa-
nymi liniami zaznaczono wartości odpowiadające wielokrotnościom forb. Powodem obecności tych
sygnałów w danych może być niedoskonały model zaćmieniowej krzywej blasku, co przejawia się
przez widoczne w residuach trendy, przedstawione na Rys. 6.4b. By pozbyć się tych sygnałów
przed dalszą analizą, uzyskaną w Rozdziale 6.2.2 residualną krzywą blasku poprawiono na 100
częstotliwości, odpowiadających częstotliwości orbitalnej i jej kolejnym harmonikom, nforb, gdzie
n ∈ [1, 100].
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Rysunek 6.6: Diagram O − C dla momentów minimum blasku układu AB Cas.

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Cz stotliwo [d 1]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Am
pl

itu
da

[p
pt

]

Rysunek 6.7: Transformata Fouriera wyliczona dla krzywej blasku pochodzącej z obserwacji TESS,
poprawionej na model orbitlany. Pionowymi przerywanymi liniami zaznaczono częstotliwości od-
powiadające wielokrotnościom forb.
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Analiza zmienności danych TESS wykazała 114 częstotliwości o S/N ≥ 4, z dominującym
sygnałem f1 = 17.156430(3)d−1. Jako kryterium rozdzielenia bliskich częstotliwości przyjęto
∆f = 1.5∆fR = 1.5/T = 0.00686d−1. Kiedy znaleziono parę częstotliwości, których różnica
była mniejsza niż ∆f , odrzucano sygnał o mniejszej amplitudzie. Łącznie odrzucono dwie czę-
stotliwości, a pozostałe 112 uznano za wyjściowy zestaw do dalszej analizy. Częstotliwości te
przedstawione zostały na górnym panelu Rys. 6.8, gdzie wysokość linii odpowiada wartościom am-
plitudy. Wartość częstotliwości f1 = 17.1564d−1 jest zgodna z wyznaczeniem Rodrígueza i in.
(2004b), natomiast f3 = 18.2436d−1 oraz f22 = 18.2583d−1 (będąca kombinacją f22 = f2 − f7) są
bliskie znalezionej przez Rodrígueza i in. (2004b) wartości 18.25 d−1. Biorąc pod uwagę kryterium
amplitudy, która w przypadku f3 jest o rząd wielkości większa niż dla f22, uznano częstotliwość
f3 za odpowiednik sygnału znalezionego przez Rodrígueza. Różnica pomiędzy f3 = 18.2436d−1

a 18.25 d−1 wynosi ∼ 0.0064d−1 i wynika najprawdopodobniej z faktu iż w danych uvby częstotli-
wość 18.25 d−1 jest na granicy poziomu detekcji. Biorąc jednak pod uwagę przyjętą rozdzielczość
∆f , częstotliwości te są nierozróżnialne. Odpowiednikiem trzeciej częstotliwości znalezionej przez
Rodrígueza i in. (2004b), tj. 34.64 d−1, jest f98 = 34.6315d−1, jednakże częstotliwość ta jest
częstotliwością kombinacyjną, tj. f98 = f33 − 4forb o bardzo niskiej amplitudzie.

W następnym kroku, zestaw 112 znalezionych częstotliwości przeszukano pod kątem możliwych
kombinacji. Szukano kombinacji częstotliwości typu kfi+lfj, gdzie k, l ∈ [−10, 10], oraz kombinacji
z częstotliwością orbitalną, tj. mfi+nforb, gdzie m ∈ [−10, 10], n ∈ [−20, 20]. Ponadto, ponownie
sprawdzono czy w danych występują harmoniki orbitalne (nforb, gdzie n ≤ 100). Spośród wszyst-
kich znalezionych częstotliwości, 17 wydaje się być częstotliwościami niezależnymi. Panel drugi
od góry na Rys. 6.8 pokazuje harmoniki orbitalne widoczne w residualnej krzywej blasku; są to
kolejno 22 oraz 25 harmonika forb. Na kolejnym panelu od góry zaznaczono kombinacje z częstotli-
wością orbitalną, tj. mfi +nforb. Zielonym kolorem pokazano wyłącznie kombinacje z dominującą
częstotliwością, tj. f1 + nforb. Przedostatni panel od góry zawiera wszystkie znalezione kombi-
nacje niezależnych częstotliwości, podczas gdy same niezależne częstotliwości pokazane zostały na
ostatnim, dolnym panelu.

Pomimo wcześniejszego odjęcia modelu zmienności orbitalnej od danych TESS oraz dodat-
kowego poprawienia residuów na 100 harmonik orbitalnych, w danych pozostają dwa sygnały
pasujące z dokładnością 1.5∆fR na 22 oraz 25 harmonikę częstotliwości orbitalnej. Najbardziej
prawdopodobnym powodem obecności tych sygnałów w danych jest usunięcie dominującej czę-
stotliwości pulsacyjnej w procedurze przygotowania krzywej blasku do modelowania zmienności
orbitalnej (patrz Rozdział 6.2.1). Procedura taka mogła wprowadzić dodatkowy sygnał w mo-
mentach zaćmień głównych, w których to amplituda zmienności pulsacyjnej składnika głównego
znacząco maleje, w porównaniu z momentami kwadratur.

Na górnym panelu Rys. 6.8 widać charakterystyczny grzebień częstotliwości wokół f1. Są to
kombinacje dominującej częstotliwości z częstotliwością orbitalną, które przedstawione zostały zie-
lonymi liniami na środkowym panelu Rys. 6.8. Występowanie takich sygnałów jest charaktery-
styczne dla zaćmieniowych układów podwójnych, z których nie zostały uprzednio usunięte zaćmie-
nia. Dzieje się tak dlatego, że wkład poszczególnych składników do mierzonego strumienia zmienia
się w trakcie ruchu orbitalnego, szczególnie podczas zaćmień. Drugą możliwością jest modula-
cja częstotliwości w wyniku działania efektu Dopplera (Shibahashi & Kurtz, 2012). Korzystając
z formalizmu przedstawionego w pracy Shibahashi’ego i Kurtza (2012) sprawdzono tę możliwość.
Wyniki wskazują, że amplitudy najbliższych częstotliwości bocznych (z ang., sidelobes), znajdu-
jących się przy f1, powinny być o dwa rzędy niższe, niż obserwowane, co jednoznacznie wyklucza
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ich pochodzenie od efektu Dopplera. Ponadto, sygnały takie mogą występować z czysto geome-
trycznych powodów, na przykład w gwiazdach będących skośnymi pulsatorami. W krzywej blasku
ABCas nie występuje jednak modulacja amplitud częstotliwości oraz faz z okresem orbitalnym.

Wszystkie znalezione częstotliwości wraz z wartościami ich amplitud, faz oraz stosunku sygnału
do szumu przedstawiono w Tabeli 6.2. Ostatnia kolumna zawiera uwagi dotyczące możliwego po-
chodzenia danej częstotliwości.
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Rysunek 6.8: Częstotliwości otrzymane z analizy krzywej blasku TESS po odjęciu modelu za-
ćmień. Na górnym panelu przedstawiono wszystkie znalezione częstotliwości o S/N ≥ 4. Drugi
panel od góry przedstawia harmoniki orbitalne obecne w danych, pojawiające się pomimo odjęcia
teoretycznej krzywej blasku oraz 100 harmonik orbitalnych. Panel środkowy pokazuje częstotli-
wości będące kombinacjami z częstotliwością orbitalną. Liniami zielonymi zaznaczono wyłącznie
kombinacje forb z dominującą częstotliwością, typu f1 +nforb. Na przedostatnim panelu pokazano
kombinacje niezależnych częstotliwości. Dolny panel zawiera niezależne częstotliwości.
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Identyfikacja modów pulsacyjnych jest możliwa tylko dla najsilniejszego sygnału, tj. f1 =
17.1564d−1, ponieważ tylko w tym przypadku udało się uzyskać amplitudy i fazy w filtrach uvby
z dostateczną dokładnością. Identyfikacja ta została wykonana niezależnie przez dwie grupy, Ro-
drígueza i in. (1998; 2004b) oraz Daszyńską-Daszkiewicz i in. (2003). Pierwsi autorzy wyko-
rzystali metodę filtrowania przestrzennego, podczas gdy drudzy użyli fotometrycznych amplitud
i faz w różnych pasmach fotometrycznych. Obydwie metody jednoznacznie wskazują na mod ra-
dialny. Co więcej, wyliczona przez Rodrígueza i in. (1998) wartość stałej Q wskazuje na mod
fundamentalny radialny (Fitch, 1981; Breger, 1990). Ten fakt został również potwierdzony przez
Daszyńską-Daszkiewicz i in. (2003).

W tej pracy powtórzono identyfikację modu dla częstotliwości f1, korzystając z półempirycznej
metody przedstawionej w Rozdziale 2.5.1. W tym celu, wykorzystano pochodzące z modelowania
zaćmieniowej krzywej blasku wartości log(Teff/K) = 3.9211, 3.8950, 3.9457 oraz logL/L� = 1.176
przyjmując błędy 3σ. Dodatkowo przyjęto M = 2.01 M�. W procedurze wykorzystano wiedeńskie
modele atmosfer gwiazdowych NEMO (Heiter i in., 2002) uwzględniające turbulentną konwekcję
według Canuto i in. (1996). Rozpatrzono modele atmosfer wyliczone dla różnych wartości meta-
liczności [m/H] oraz prędkości mikroturbulencji ξt. Zależność dyskryminanta χ2

E (równanie 2.79)
od stopnia modu ` pokazano na Rys. 6.9. Jak widać, niezależnie od wartości metaliczności, pręd-
kości mikroturbulencji czy wartości temperatury efektywnej, dyskryminant osiąga minimum dla
` = 0. W celu sprawdzenia obecności innych możliwych modów radialnych wśród znalezionych
częstotliwości, wykorzystano teoretyczne stosunki częstotliwości, wyliczone dla modeli uzyska-
nych na potrzeby Rozdziału 6.5 oraz 6.6. Do identyfikacji możliwych owertonów, pierwszego f1O

oraz wyższych rzędów f2O − f4O, wykorzystano następujące stosunki: fF/f1O ∈ [0.7732, 0.7747],
fF/f2O ∈ [0.6327, 0.6337], fF/f3O ∈ [0.5325, 0.5332] oraz fF/f4O ∈ [0.4558, 0.4563]. W wymienio-
nych przedziałach nie znaleziono żadnych częstotliwości pasujących na mody radialne o wyższych
owertonach. Częstotliwość f25 = 22.0892d−1 leży jednakże nieznacznie poza przyjętym prze-
działem dla pierwszego owertonu, tj. f1/f25 = 0.777. Przyjmując szersze przedziały podawane
w literaturze (fF/f1O ∈ (0.76, 0.78), np. Paparó i in., 2013; Paparó & Benkő, 2013), częstotliwości
f22, f25 oraz f90 mogą zostać zakwalifikowane jako pierwszy owerton modu radialnego.

6.5 Ewolucja składników w układzie podwójnym

Podobnie jak w przypadku układu KIC10661783 (Rozdział 5.3), ewolucję ABCas wyliczono za
pomocą kodu ewolucyjnego MESA, wykorzystując pakiet MESA-binary. Tym razem oparto się
na dwóch metodach poszukiwania modeli. Pierwsza z nich zakłada losowanie wartości zadanych
parametrów z ustalonych przedziałów. Metoda ta pozwala w stosunkowo krótkim czasie na prze-
szukanie parametrów w celu znalezienia ich optymalnej kombinacji, pozwalającej na wyliczenie
modelu odtwarzającego obecny stan układu. Druga metoda jest oparta na zmianie parametrów
modeli z regularnym krokiem.

6.5.1 Metoda losowania parametrów

W pierwszym kroku policzono siatkę modeli liczącą łącznie 950 000 ścieżek ewolucyjnych dla pa-
rametrów losowanych z zadanych przedziałów. W tym celu skorzystano z generatora liczb pseudo-
losowych random.uniform będącego częścią pakietu NumPy w języku programowania Python. Ge-
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Tabela 6.2: Wszystkie częstotliwości znalezione w danych TESS dla układu ABCas po odjęciu
modelu zaćmieniowego. Kolejne kolumny zawierają numer częstotliwości, jej wartość, amplitudę
oraz fazę oraz ich błędy. Ostatnie kolumny zawierają stosunek sygnału do szumu oraz uwagi
dotyczące możliwego pochodzenia danej częstotliwości.

ID Częstotliwość f [d−1] σf [d−1] Amplituda A [ppt] σA [ppt] Faza Φ [rad] σΦ [rad] S/N Uwagi
f1 17.1564301120 0.0000031811 12.3018177011 0.0119530009 0.1399924969 0.0001547013 18.15
f2 18.3246610620 0.0000295814 1.2043310480 0.0124814052 0.0494667850 0.0016489619 8.03
f3 18.2436052200 0.0000288402 1.1995840861 0.0124170335 0.2639422414 0.0016482140 9.87
f4 33.0037939610 0.0000368047 1.0214014573 0.0132823382 0.4812487113 0.0020694699 15.34
f5 16.7803635080 0.0000381662 0.9857430791 0.0124841973 0.5821357341 0.0020144961 8.02 f3 − 2forb

f6 17.8879772630 0.0000407971 0.8288333548 0.0119359337 0.8949134450 0.0022919483 8.66 f1 + forb

f7 0.0658648990 0.0000457506 0.7597620598 0.0115947367 0.0803710899 0.0025611524 5.00
f8 16.4248795750 0.0000419945 0.7844217330 0.0119289462 0.4294851903 0.0024206607 7.64 f1 − forb

f9 14.2300583470 0.0000437135 0.7449765337 0.0118992392 0.0686116847 0.0025417988 14.65 f1 − 4forb

f10 19.3512787560 0.0000427350 0.7364630995 0.0119063577 0.9832661514 0.0025731896 11.79 f1 + 3forb

f11 20.0827785640 0.0000419057 0.7544372962 0.0119124824 0.2960063656 0.0025119826 10.72 f1 + 4forb

f12 14.9615569410 0.0000424640 0.7190355139 0.0119011192 0.3949543359 0.0026338978 13.74 f1 − 3forb

f13 34.3127959770 0.0000452491 0.6160900186 0.0119792050 0.2523592362 0.0030945271 9.60 2f1

f14 18.6198968370 0.0000460742 0.6382072353 0.0119219971 0.3630140003 0.0029730339 8.75 f1 + 2forb

f15 15.6931563790 0.0000464663 0.6160867336 0.0119113862 0.4369852201 0.0030757869 11.04 f1 − 2forb

f16 13.4985146600 0.0000507104 0.5659829875 0.0119207733 0.8435983785 0.0033529198 13.80 f1 − 5forb

f17 34.4669111270 0.0000503062 0.6280510176 0.0136496617 0.8992850817 0.0034596348 10.67 f4 + 2forb

f18 20.8143807620 0.0000507723 0.5530704027 0.0118996275 0.4379201983 0.0034238254 11.61 f1 + 5forb

f19 16.6783723280 0.0000513883 0.5132379431 0.0119803611 0.6007652972 0.0037155886 8.17
f20 21.5459766490 0.0000520832 0.5034333028 0.0119132223 0.5694260188 0.0037676719 9.75 f1 + 6forb

f21 12.7669556060 0.0000558616 0.4860387310 0.0118960220 0.6230312797 0.0038968782 13.67 f1 − 6forb

f22 18.2582527040 0.0000568817 0.5058118891 0.0125467797 0.0536126562 0.0039478149 9.15 f2 − f7

f23 32.2807524780 0.0000627897 0.3585322265 0.0122146816 0.5933364862 0.0054216217 9.43
f24 28.2896774740 0.0000651472 0.3983375451 0.0119055303 0.0563191943 0.0047559621 12.00
f25 22.0892362690 0.0000666806 0.4035350405 0.0119074602 0.6190234684 0.0046981111 7.21
f26 19.7878977340 0.0000685054 0.3796236632 0.0119082300 0.8120986841 0.0049912433 8.76 f2 + 2forb

f27 16.1296946590 0.0000705561 0.3953352709 0.0119826804 0.4832366171 0.0048238199 8.99 f2 − 3forb

f28 22.2773428300 0.0000733798 0.3603134859 0.0119467153 0.1635075211 0.0052786054 8.53 f1 + 7forb

f29 12.0352796650 0.0000757983 0.3389022830 0.0118968716 0.6371364174 0.0055874488 10.88 f1 − 7forb

f30 17.5506600900 0.0000757425 0.3318326737 0.0149162795 0.3713046176 0.0071537202 7.20 f1 + 6f7

f31 20.0442876680 0.0000757988 0.3235396648 0.0120340866 0.0370394995 0.0059188433 9.87
f32 16.8817932390 0.0000773410 0.3214809049 0.0126364832 0.4604347814 0.0062557301 6.26 3f7 + f19

f33 37.5583502060 0.0000817451 0.3152875146 0.0119146155 0.2122347001 0.0060148187 7.88
f34 32.2504654220 0.0000786696 0.3123621267 0.0121964216 0.1494068796 0.0062138766 8.37 2f4 − 2f32

f35 11.3036603290 0.0000836472 0.2963766096 0.0118926509 0.5441085363 0.0063906508 9.67 f1 − 8forb

f36 36.4934262150 0.0000858694 0.3015737589 0.0129140216 0.2531474599 0.0068138843 18.15 2f3

f37 16.8342557120 0.0000849793 0.3224052350 0.0126091690 0.1054265801 0.0062231396 5.98 −5f19 + 5f31

f38 17.7466604430 0.0000907109 0.2752703351 0.0119652926 0.8976995791 0.0069165264 6.10 f1 + 9f7

f39 40.1499448370 0.0000925404 0.2836998368 0.0127498545 0.4900103612 0.0071517113 9.39 2f3 + 5forb

f40 16.7950430710 0.0000988629 0.2301770844 0.0127566249 0.3415268480 0.0088222190 6.45 f22 − 2forb

f41 23.0144356590 0.0000985161 0.2192420954 0.0122472133 0.3102413705 0.0088857219 6.31 f1 + 8forb

f42 37.4381658190 0.0001001613 0.2449822347 0.0119153042 0.9894855570 0.0077405934 7.46
f43 23.1580380580 0.0001040815 0.2287372859 0.0119550096 0.8384059838 0.0083142876 6.76
f44 21.3092764940 0.0001047064 0.2276616338 0.0119138079 0.6731238429 0.0083252371 6.74 f23 − 15forb

f45 38.6868906280 0.0001068949 0.2251387641 0.0118991205 0.4567086326 0.0084118533 7.60 2f3 + 3forb

f46 41.9900799310 0.0001081428 0.2083561927 0.0120638830 0.9019115979 0.0092152304 9.36 3f19 − 11forb

f47 27.6354840030 0.0001093502 0.2160623230 0.0119087175 0.0874108749 0.0087675021 6.62 7f3 − 6f19

f48 26.6070535980 0.0001147005 0.1942649420 0.0119685671 0.9752167764 0.0098059184 7.06 −6f4 + 6f42

f49 29.5236278560 0.0001141229 0.2069591386 0.0118984280 0.7028060698 0.0091493246 6.92 −2f3 + 2f4

f50 31.2222508790 0.0001143168 0.2067276436 0.0119003068 0.7342138109 0.0091620040 7.21 f24 + 4forb

f51 18.2904917550 0.0001114454 0.2365868091 0.0124162837 0.6976326153 0.0083531087 5.12 25forb

f52 4.7345789640 0.0001203252 0.1937326504 0.0118873767 0.0425742064 0.0097808112 6.80
f53 34.6127644020 0.0001207062 0.1686207872 0.0122287226 0.0427036284 0.0115410075 5.34 2f43 − 16forb

f54 16.8560934000 0.0001168495 0.2036739772 0.0126521995 0.9548025891 0.0098897590 5.28 f2 − 2forb

f56 27.7463948590 0.0001232307 0.1893260537 0.0119144159 0.1086253138 0.0100141092 7.05 −10f7 + 6f52

f57 16.5947524040 0.0001235181 0.1897377081 0.0119445450 0.9811652198 0.0100080309 5.89
f58 17.5874722040 0.0001244120 0.1800091278 0.0119950199 0.0284799131 0.0106098710 6.00 f2 − forb

f59 18.1414042250 0.0001216452 0.1927523708 0.0120056613 0.1607895125 0.0099151183 5.20 f19 + 2forb

f60 34.6997482550 0.0001257662 0.1728484313 0.0120000845 0.1754846720 0.0110521779 5.58
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Tabela 6.2: (ciąg dalszy)

ID Częstotliwość f [d−1] σf [d−1] Amplituda A [ppt] σA [ppt] Faza Φ [rad] σΦ [rad] S/N Uwagi
f61 16.0946817180 0.0001287149 0.1786538420 0.0119581100 0.0797234333 0.0106538450 7.32 22forb

f62 18.3553034850 0.0001301577 0.1707763947 0.0123495348 0.0838395667 0.0115130770 5.26 f34 − 19forb

f63 10.5720977270 0.0001379949 0.1660194106 0.0119038319 0.3512586753 0.0114101739 6.69 f1 − 9forb

f64 36.1004853800 0.0001402758 0.1631030226 0.0119108837 0.2393057587 0.0116241415 6.03 f33 − 2forb

f65 29.0986104440 0.0001407273 0.1641385614 0.0118956484 0.4844784026 0.0115379344 6.52 f47 + 2forb

f66 23.7408584650 0.0001432008 0.1583274819 0.0118969116 0.8398932133 0.0119611014 6.19 f1 + 9forb

f67 9.8405715820 0.0001466156 0.1564808410 0.0119012236 0.1117887069 0.0120988297 6.60 f1 − 10forb

f68 18.5813434970 0.0001470171 0.1538517471 0.0119565937 0.3343964329 0.0123650486 5.05 f31 − 2forb

f69 25.1147424290 0.0001554344 0.1416063494 0.0119071671 0.4043785985 0.0133810279 5.30 f33 − 17forb

f70 24.4724160770 0.0001590826 0.1430373159 0.0118973921 0.0982443302 0.0132369983 6.77 f1 + 10forb

f71 32.0525513440 0.0001614220 0.1411480671 0.0119226882 0.5060906531 0.0134467637 4.82 f73 − 2forb

f72 17.5126358240 0.0001641864 0.1542186029 0.0122910076 0.4357135866 0.0126903703 5.02 f3 − forb

f73 33.5155144560 0.0001692705 0.1418115231 0.0119222954 0.4694724266 0.0133767490 5.00 5f7 + 2f57

f74 42.8624553010 0.0001717528 0.1293709576 0.0118965066 0.3405329993 0.0146346820 6.89 2f19 + 13forb

f75 35.4001193540 0.0001714740 0.1355692091 0.0119087985 0.1140401015 0.0139852894 4.89 3f19 − 20forb

f76 10.0355079930 0.0001727101 0.1313744163 0.0119029275 0.8360885315 0.0144232879 6.60 8f7 + 13forb

f78 22.9942826140 0.0001714382 0.1345406723 0.0121982580 0.5866739640 0.0144299384 4.64 f60 − 16forb

f79 16.8129260140 0.0001848728 0.1410090954 0.0126780212 0.4957747396 0.0143082932 4.80 f30 − forb

f80 26.7856414350 0.0001781572 0.1195595817 0.0119299981 0.4694724266 0.0158754678 4.62 −9f52 + 2f60

f81 27.2736456140 0.0001776170 0.1272237525 0.0119146292 0.4407382542 0.0149054417 5.03 7f2 − 6f37

f82 33.7360560700 0.0001790431 0.1241458440 0.0119186528 0.8825306568 0.0152797767 4.81 f4 + forb

f83 39.5830259160 0.0001800485 0.1215217588 0.0119122766 0.4663794539 0.0156015961 5.50 f4 + 9forb

f84 35.1989665760 0.0001807575 0.1240083149 0.0119057116 0.6994131471 0.0152826243 5.12 f4 + 3forb

f85 17.5436361850 0.0002396458 0.1724136340 0.0152153703 0.9538789111 0.0140462599 4.84 −1f1 + f60

f86 37.5722710840 0.0002190489 0.1189898507 0.0119175302 0.0223133423 0.0159387793 4.44 3f1 − 19forb

f87 35.9305937150 0.0001993510 0.1148708052 0.0119052653 0.7919539214 0.0164934570 4.99 f4 + 4forb

f88 31.5411274750 0.0002014744 0.1106051055 0.0119025094 0.6972763817 0.0171291030 5.42 f4 − 2forb

f89 25.2038068670 0.0002005821 0.1123231770 0.0119120601 0.6366846021 0.0168699102 4.49 f1 + 11forb

f90 22.2071276720 0.0001746690 0.1289386426 0.0119517490 0.6381933109 0.0147456009 4.00 f49 − 10forb

f91 26.6612620160 0.0002078542 0.1108514153 0.0119988954 0.3815211671 0.0172338096 4.73 f1 + 13forb

f92 42.0425978320 0.0002044135 0.1087721686 0.0120633611 0.6789248280 0.0176516139 5.67 −6f3 + 9f37

f93 19.9725519320 0.0002051852 0.1077427077 0.0120387231 0.6155402717 0.0177778918 4.31 7f52 − 18forb

f94 38.5021663970 0.0002094559 0.1055528561 0.0119002330 0.6912824047 0.0179423408 4.50
f95 39.9653470190 0.0002116544 0.1047246768 0.0119184360 0.9590103759 0.0181102756 4.72 f94 + 2forb

f96 47.3833532690 0.0002155664 0.1036118874 0.0118978268 0.1350915658 0.0182754872 5.32 3f38 − 8forb

f97 43.9421078350 0.0002173962 0.1135353529 0.0120471942 0.1033860240 0.0168901778 5.06 f1 + f80

f98 34.6315019380 0.0002266427 0.1055100382 0.0122268269 0.5535460794 0.0184411412 4.08 f33 − 4forb

f99 4.5691666540 0.0002240292 0.0985283523 0.0119003143 0.8365032224 0.0192106527 4.10 9f2 − 8f31

f100 25.8276647670 0.0002262715 0.0971260444 0.0118992093 0.8116449481 0.0195057774 4.67 7f52 − 10forb

f102 30.0843337540 0.0002352903 0.0936406385 0.0118989609 0.7298839579 0.0202210674 4.15 f23 − 3forb

f103 40.1657105750 0.0002247442 0.0994816840 0.0127414425 0.5739595477 0.0203872102 4.38 2f1 + 8forb

f104 8.3784430700 0.0002543125 0.0864111469 0.0118959600 0.8239244152 0.0219106120 4.67 f1 − 12forb

f105 40.3072698180 0.0002554254 0.0867808774 0.0119166611 0.1850564655 0.0218481819 4.86 2f2 + 5forb

f106 16.0500502190 0.0002610854 0.0852547922 0.0119321269 0.6753112298 0.0222717546 4.06 f3 − 3forb

f107 44.0082929640 0.0002534593 0.0868397072 0.0120479371 0.0152295717 0.0220838150 4.68 2f32 + 14forb

f108 9.1138769040 0.0002673000 0.0821270587 0.0118956094 0.0361225122 0.0230545122 4.37 f1 − 11forb

f109 27.0374900740 0.0002813125 0.0780730321 0.0119215453 0.4250397675 0.0242961248 4.05 f22 + 12forb

f110 46.9205107540 0.0002966808 0.0739975420 0.0118980634 0.5512875890 0.0255884470 4.06 3f2 − 11forb

f111 13.8883300960 0.0003176941 0.0707588978 0.0119033593 0.0952545136 0.0267736564 4.17 f30 − 5forb

f112 13.2042298300 0.0003057473 0.0713939068 0.0119073005 0.8460216431 0.0265429681 4.08 f2 − 7forb
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Rysunek 6.9: Zależność dyskryminanta χ2
E (równanie 2.79) od stopnia modu `, dla dominują-

cej częstotliwości pulsacji f1 = 17.1564d−1. W celu identyfikacji wykorzystano modele NEMO
wyliczone dla różnych wartości [m/H] oraz dla różnych prędkości mikroturbulencji ξt. W dopa-
sowaniu założono M = 2.01 M�, logL/L� = 1.176 oraz trzy wartości temperatury efektywnej,
log(Teff/K) = 3.9211, 3.8950, 3.9457.

nerator ten losuje wartości x z rozkładu jednostajnego określonego na przedziale [0, 1), a następnie
odwzorowuje je na zadanych przedziałach [a, b) jako (b−a)x+a. Wartości te są następnie zaokrą-
glane do określonej liczby miejsc po przecinku, zwanej dalej dokładnością ∆x. Biorąc pod uwagę
bardzo małe prawdopodobieństwo wylosowania identycznych zestawów parametrów początkowych
dla kilku ścieżek ewolucyjnych, dopuszczono powtarzanie się modeli. Taki przypadek jednakże nie
miał miejsca.

Podczas modelowania przyjęto mieszankę chemiczną AGSS09 (Asplund i in., 2009) oraz tablice
nieprzezroczystości OPAL (Iglesias & Rogers, 1996). Wykorzystano opis konwekcji według Hey-
ney’a i in. (1965), oparty o MLT. W obszarach, w których może pojawić się półkonwekcja, efekt
mieszania półkonwekcyjnego został włączony według opisu Langera i in. (1983; 1985) z przyję-
tym αSC = 0.01. Za kryterium niestabilności konwekcyjnej przyjęto kryterium Ledoux. Założono
eksponencjalny opis przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego (Herwig, 2000), którego zasięg jest

164



mierzony wolnym parametrem fov. Wielkoskalowe oddziaływania związane z transferem masy zo-
stały oparte o opis Kolba i Rittera (1990). Wiatry gwiazdowe pochodzące od obu składników
uwzględniono według opisu Vinka i in. (2001).

Początkową, minimalną masę układu ustalono na obserwowaną wartość, tj. Mdon,in +Macc,in =
2.38 M� (Hong i in., 2017). Pamiętając jednak, że transfer masy nie musi być konserwatywny (np.,
Chen i in., 2017) dopuszczono modele o większej masie całkowitej i jako górną granicę masy układu
przyjęto 3 M�. Dopuszczono w ten sposób utratę masy nie przekraczającą około 20% całkowitej
masy układu. Masy poszczególnych składników przyjęto z przedziału Mdon/acc,in ∈ [0.5, 2.5] M�,
zakładając dokładność ∆Mdon/acc,in = 10−3 M�. Każdorazowo wybór mas ograniczony był do
warunku, by początkowa masa akceptora była mniejsza niż donora. Parametr β, który mówi
jaka część transferowanej masy jest tracona z układu, był rozpatrywany w przedziale [0.0, 0.3],
z dokładnością ∆β = 10−2. Początkowe wartości okresu orbitalnego Pin zawierały się pomiędzy
1.2 dnia a 5 dni. Tak szeroki zakres wartości, w zależności od początkowych konfiguracji mas, daje
możliwość modelowania transferu masy na różnych etapach ewolucji donora (typ A lub typ B,
Paczyński, 1971). Dokładność doboru początkowego okresu orbitalnego wynosiła ∆Pin = 10−5 d.

Założono, że skład chemiczny, fov oraz αMLT dla obu składników są takie same. Rozważono
metaliczność w zakresie Z ∈ [0.013, 0.026], oraz początkową obfitość wodoru X0 ∈ [0.680, 0.740]
z dokładnością 10−3 dla obu parametrów. Podobnie, wartości parametru przestrzeliwania z ją-
dra konwekcyjnego fov zostały przyjęte jednakowe dla obu składników układu. Podczas liczenia
ewolucji przeszukano zakres fov ∈ [0.000, 0.030] z dokładnością ∆fov = 10−3. W modelowaniu
zaniedbano efekty rotacji i efekty pływowe. W ciągu całej ewolucji założono stałą, zerową ekscen-
tryczność.

Podczas tworzenia wyżej opisanej siatki modeli przyjęto różne wartości parametru drogi miesza-
nia αMLT, który opisuje wydajność konwekcji w zewnętrznych warstwach gwiazd, αMLT ∈ [0.0, 1.8].
Tym razem jednak wartości αMLT nie losowano z zadanego przedziału, a zmieniano ją ze stałym
krokiem równym ∆αMLT = 0.1. Dla każdej wartości parametru αMLT, wyliczono po 50 000 ście-
żek ewolucyjnych dla każdego ze składników. Łącznie uzyskano 950 000 ścieżek ewolucyjnych, dla
różnych kombinacji początkowych parametrów.

Z uzyskanych ścieżek ewolucyjnych wybrano modele interpolowane na okres orbitalny Porb ≡
P obs

orb = 1.3668810d. Następnie, by oszacować w jakim stopniu modele te odtwarzają obserwowane
masy oraz promienie, dla każdego z nich policzono dyskryminant D2 (równanie 5.1,5.2). Wartości
dyskryminanta < D2 > w funkcji różnych parametrów przedstawiono na Rys. 6.10. Wyniki wska-
zują na preferowane wartości αMLT większe niż 0.7 oraz Pini większe niż 2.5 d. Co więcej, widać
korelację pomiędzy Pini a Macc,ini lub Mdon,ini, oraz pomiędzy fov, Z i X0 a Pini.

Z uzyskanych siatek modeli wyselekcjonowane zostały te, które dla okresu orbitalnego Porb =
1.3668810d, odtwarzały obserwowane masy oraz promienie składników w granicach 3σ. Spośród
950 000 ścieżek ewolucyjnych, znaleziono 58 takich modeli. Modele te, wraz z początkowymi i koń-
cowymi parametrami przedstawione zostały w Tabeli 6.5. Histogramy dla parametrów 58 znalezio-
nych modeli zostały przedstawione na Rys. 6.11. Spośród znalezionych modeli, nie każdy odtwa-
rza temperatury efektywne składników uzyskane z analizy krzywej blasku ( log Teff,1 = 3.921(9),
log Teff,2 = 3.667(6), patrz Tabela 6.1). Jedynie 13 modeli odtwarza Teff w zakresie 3σ. Są to
modele o numerach: 6, 12, 13, 16, 21, 37, 38, 39, 40, 42, 52, 53 oraz 57. Modele te mają
wiek w przedziale 1.86 − 4.26miliardów lat. Pozostałe ich parametry zawierają się w prze-
działach: Pini ∈ [3.04530, 4.07314]d, Mdon,ini ∈ [1.573, 2.042] M�, Macc,ini ∈ [0.589, 1.033] M�,
fov ∈ [0.009, 0.028], αMLT ∈ [1.1, 1.6] and β ∈ [0.02, 0.28]. Modele pokrywają cały przyjęty prze-
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Tabela 6.4: Parametry modeli pochodzących z siatek S1, S2 oraz S3, odtwarzających obserwowany
okres orbitalny oraz masy i promienie składników układu AB Cas w granicach 3σ.

Pini Mdon,ini Macc,ini Z X0 αMLT fov β Siatka
3.80 1.50 0.88 0.027 0.7 1.2 0.02 0.0 S1

3.90 1.70 0.68 0.023 0.7 1.2 0.02 0.0 S1

4.00 1.80 0.58 0.023 0.7 1.2 0.02 0.0 S1

3.70 1.70 0.80 0.023 0.7 1.2 0.02 0.1 S3

3.80 1.80 0.70 0.023 0.7 1.2 0.02 0.1 S3

dział początkowej obfitości wodoru X0 ∈ [0.68, 0.74] oraz metaliczności Z ∈ [0.015, 0.025].
Spośród wszystkich modeli przedstawionych w Tabeli 6.5 wybrano dwa przykładowe modele

(numer 1 oraz 13) i przedstawiono ich ewolucję na Rys. 6.12. Górne panele przedstawiają diagramy
HR wraz ze ścieżkami ewolucyjnymi donora (niebieskie linie) oraz akceptora (pomarańczowe linie).
Obserwowane położenie składników układu z błędami 3σ, zaznaczone są na każdym diagramie za
pomocą prostokątów błędów. Momenty ZAMSu pokazano czarnymi kropkami. Dolne panele po-
kazują ewolucję mas, promieni obu składników oraz okresu orbitalnego. Poziome pasy na tych
panelach pokazują obserwowane zakresy parametrów w granicach 3σ. Pionowymi liniami zazna-
czono moment, kiedy dokładnie odtwarzany jest okres orbitalny. Pozycje odpowiadających mu
modeli zostały pokazane również na diagramach HR za pomocą pomarańczowych (dla akceptora)
oraz niebieskich (dla donora) kropek. Jak widać, najlepsze rozwiązania (podane w Tabeli 6.5)
w przypadku modelu 1 leżą poza obserwowanymi prostokątami błędów, natomiast model 13 daje
rozwiązania w granicach obserwowanych błędów 3σ. Dodatkowo, na diagramach zaznaczono dwa
momenty w czasie: I - moment rozpoczęcia transferu masy, oraz II - moment przebudowy jądra
donora na całkowicie helowe i rozpoczęcie palenia wodoru w otoczce.

6.5.2 Metoda uzmienniania parametrów z regularnym krokiem

W tej metodzie parametry modeli były zmieniane z ustalonym krokiem. W pierwszej siatce S1,
sumę mas początkowych ustalono na 2.38 M� (Hong i in., 2017), zakładając całkowicie konserwa-
tywny transfer masy, tj. β = 0. Dla każdego ze składników założono parametr przestrzeliwania
z konwekcyjnego jądra fov = 0.02 oraz wydajność konwekcji αMLT = 1.2. Masy składników za-
wierały się w przedziałach Macc,ini ∈ [1.2, 1.8] M� oraz Mdon,ini ∈ [0.58, 1.18] M� i zmieniane były
z krokiem ∆M = 0.1 M�. Okres orbitalny zmieniany był od wartości Pini = 3.0 d do Pini = 4.0 d z
krokiem ∆Pini = 0.1 d. W tej siatce przebadano również wpływ metaliczności na otrzymane wy-
niki. Sprawdzono pięć wartości metaliczności: Z = 0.013, 0.017, 0.020, 0.023, 0.027. Każdorazowo
przyjmowano wartość początkowej obfitości wodoru X0 = 0.7. Spośród otrzymanych 385 modeli,
na podstawie wyliczonego dyskryminanta < D2 > (patrz równanie 5.1 oraz 5.2), tylko 3 modele
odtwarzają jednocześnie okres orbitalny oraz masy i promienie obu składników w granicach 3σ.
Parametry początkowe tych modeli zostały przedstawione w Tabeli 6.4.

W następnych krokach zmieniono jeden z parametrów siatki S1: αMLT = 0.5 oraz β = 0.1,
tworząc odpowiednio siatki S2 oraz S3. Siatka S2, podobnie jak S1 zawierała 385 modeli, jednakże
w tym przypadku nie znaleziono żadnego modelu odtwarzającego masy oraz promienie składników
w granicach 3σ.

Przy założeniu β = 0.1, część materii transferowanej pomiędzy składnikami jest tracona
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Rysunek 6.10: Dyskryminant < D2 > w funkcji różnych parametrów. Wartość < D2 > zaznaczona
jest kolorem. Wszystkie przedstawione tu modele odtwarzają obserwowany okres orbitalny układu.
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Rysunek 6.11: Histogramy parametrów 58 modeli odtwarzających okres orbitalny oraz masy i promienie składników w granicach
3σ (patrz Tabela 6.5).
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Rysunek 6.11: (ciąg dalszy)
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Tabela 6.5: Parametry modeli pochodzących z metody losowania, odtwarzające obserwowany okres orbitalny oraz masy i pro-
mienie obu składników układu AB Cas w granicach 3σ.

Parametry początkowe Parametry końcowe
Nmod Pini Mdon,ini Macc,ini Z X0 αMLT fov β Macc Racc log(T acc

eff /K) logLacc/L
†
� Mdon Rdon log(Tdon

eff /K) logLdon/L
†
� Wiek

[d] [M�] [M�] [M�] [R�] [M�] [R�] [109lat]

1 2.62267 1.791 0.911 0.015 0.711 1.6 0.003 0.21 2.038 1.917 3.954 1.333 0.360 1.682 3.656 0.029 1.81
2 2.92500 1.912 0.855 0.022 0.709 1.0 0.001 0.23 2.013 1.927 3.919 1.198 0.403 1.747 3.602 −0.156 1.82
3 2.94498 1.726 0.836 0.018 0.709 1.2 0.003 0.08 2.052 1.834 3.952 1.288 0.400 1.742 3.622 −0.078 2.05
4 3.00855 1.650 0.980 0.014 0.725 1.3 0.014 0.19 1.980 1.861 3.951 1.295 0.409 1.754 3.657 0.068 2.64
5 3.01036 1.648 1.052 0.019 0.726 1.1 0.005 0.26 1.975 1.883 3.921 1.186 0.395 1.735 3.608 −0.137 2.74
6 3.04530 1.785 0.962 0.015 0.734 1.5 0.015 0.28 1.959 1.854 3.938 1.242 0.393 1.731 3.679 0.147 2.46
7 3.08189 1.888 0.860 0.017 0.704 1.8 0.020 0.24 1.989 1.913 3.948 1.308 0.395 1.734 3.723 0.322 2.09
8 3.13209 1.950 0.594 0.016 0.722 1.3 0.004 0.07 2.057 1.843 3.956 1.310 0.372 1.701 3.656 0.038 1.62
9 3.17850 1.610 0.869 0.019 0.714 1.2 0.007 0.16 1.951 1.852 3.927 1.198 0.316 1.612 3.626 −0.129 2.93

10 3.19466 1.697 1.015 0.019 0.734 1.4 0.011 0.26 1.984 1.849 3.923 1.181 0.382 1.715 3.642 −0.011 2.85
11 3.20573 1.544 0.994 0.022 0.693 1.0 0.009 0.13 1.973 1.901 3.926 1.215 0.413 1.761 3.604 −0.139 3.05
12 3.21384 1.787 0.819 0.018 0.711 1.6 0.014 0.14 2.028 1.917 3.944 1.296 0.375 1.704 3.681 0.140 2.32
13 3.21879 2.042 0.653 0.016 0.737 1.3 0.009 0.18 2.010 1.866 3.942 1.263 0.381 1.713 3.682 0.150 1.86
14 3.22468 1.469 1.114 0.018 0.737 1.5 0.017 0.19 1.989 1.870 3.929 1.213 0.382 1.716 3.642 −0.008 4.12
15 3.26320 1.563 0.992 0.021 0.719 0.8 0.007 0.18 1.953 1.897 3.912 1.158 0.385 1.719 3.579 −0.260 3.36
16 3.28919 1.618 0.970 0.020 0.699 1.6 0.020 0.19 1.967 1.875 3.934 1.236 0.380 1.712 3.674 0.116 2.96
17 3.30451 1.642 0.870 0.014 0.722 1.3 0.022 0.09 1.974 1.809 3.958 1.299 0.421 1.772 3.679 0.166 2.86
18 3.30713 1.675 1.025 0.020 0.701 1.8 0.027 0.24 1.985 1.909 3.934 1.251 0.405 1.749 3.697 0.228 2.88
19 3.31553 1.518 0.918 0.025 0.689 1.3 0.010 0.10 1.978 1.875 3.924 1.193 0.335 1.642 3.626 −0.113 3.41
20 3.31675 1.621 0.833 0.015 0.726 1.6 0.020 0.03 2.057 1.863 3.964 1.351 0.353 1.671 3.687 0.148 2.98
21 3.32623 1.875 0.821 0.017 0.740 1.3 0.014 0.20 1.972 1.793 3.932 1.188 0.430 1.784 3.662 0.103 2.31
22 3.35605 1.764 0.742 0.015 0.708 1.7 0.026 0.08 1.992 1.794 3.969 1.337 0.398 1.738 3.730 0.354 2.39
23 3.36406 1.937 0.624 0.016 0.685 1.0 0.029 0.12 2.004 1.890 4.002 1.513 0.355 1.676 3.783 0.535 2.28
24 3.38004 1.889 0.633 0.019 0.724 1.0 0.006 0.05 2.040 1.841 3.938 1.234 0.402 1.746 3.618 −0.091 1.95
25 3.38104 1.558 0.954 0.024 0.739 1.2 0.005 0.12 1.972 1.806 3.904 1.082 0.396 1.735 3.599 −0.173 3.77
26 3.38249 1.933 0.683 0.015 0.716 1.0 0.027 0.13 1.994 1.892 3.973 1.399 0.417 1.768 3.740 0.410 2.38
27 3.41461 1.624 0.984 0.023 0.726 1.2 0.011 0.21 1.969 1.837 3.912 1.128 0.371 1.700 3.619 −0.108 3.38
28 3.42054 1.402 1.022 0.021 0.713 1.4 0.021 0.09 1.980 1.878 3.929 1.216 0.342 1.655 3.644 −0.031 4.88
29 3.43473 1.769 0.732 0.021 0.707 1.3 0.010 0.05 2.035 1.867 3.938 1.246 0.392 1.730 3.643 0.003 2.33

Uwagi: † logL/L� = 4 log(Teff/Teff�) + 2 log(R/R�)
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Tabela 6.5: (ciąg dalszy)

Parametry początkowe Parametry końcowe
Nmod Pini Mdon,ini Macc,ini Z X0 αMLT fov β Macc Racc log(T acc

eff /K) logLacc/L
†
� Mdon Rdon log(Tdon

eff /K) logLdon/L
†
� Wiek

[d] [M�] [M�] [M�] [R�] [M�] [R�] [109lat]

30 3.48494 1.854 0.880 0.019 0.723 1.7 0.026 0.24 1.969 1.793 3.936 1.205 0.413 1.760 3.718 0.316 2.59
31 3.49906 1.920 0.596 0.021 0.688 1.3 0.013 0.13 1.959 1.866 3.940 1.257 0.346 1.660 3.700 0.192 2.08
32 3.52056 2.040 0.631 0.025 0.703 1.3 0.009 0.23 1.953 1.844 3.921 1.167 0.315 1.610 3.699 0.161 2.17
33 3.55639 1.795 0.847 0.021 0.702 1.7 0.029 0.16 2.039 1.861 3.959 1.328 0.366 1.692 3.746 0.393 2.82
34 3.55946 1.651 0.799 0.021 0.696 1.2 0.017 0.04 1.982 1.841 3.936 1.229 0.412 1.760 3.645 0.026 2.83
35 3.57138 1.664 0.918 0.020 0.721 1.7 0.028 0.14 2.036 1.869 3.943 1.267 0.356 1.676 3.707 0.230 3.42
36 3.61520 1.935 0.571 0.018 0.705 1.2 0.018 0.04 2.017 1.832 3.956 1.302 0.422 1.774 3.692 0.219 1.91
37 3.65843 1.938 0.761 0.025 0.713 1.6 0.017 0.18 2.010 1.866 3.919 1.170 0.407 1.752 3.685 0.180 2.30
38 3.66477 1.573 1.033 0.023 0.725 1.5 0.028 0.17 2.012 1.905 3.921 1.197 0.385 1.720 3.671 0.107 4.26
39 3.66552 2.008 0.635 0.022 0.705 1.1 0.018 0.17 1.961 1.833 3.932 1.209 0.402 1.745 3.691 0.202 2.16
40 3.69429 2.013 0.619 0.022 0.727 1.2 0.012 0.15 1.999 1.852 3.922 1.178 0.382 1.716 3.667 0.091 2.14
41 3.72727 1.660 0.879 0.022 0.738 0.9 0.015 0.09 2.034 1.916 3.917 1.188 0.384 1.719 3.605 −0.157 3.62
42 3.73838 1.811 0.593 0.022 0.682 1.3 0.018 0.05 1.952 1.816 3.942 1.241 0.374 1.703 3.691 0.182 2.29
43 3.73876 1.746 0.795 0.025 0.716 1.2 0.015 0.11 2.001 1.863 3.916 1.156 0.385 1.719 3.639 −0.019 2.99
44 3.74344 1.908 0.858 0.023 0.726 1.3 0.024 0.20 2.045 1.918 3.930 1.241 0.414 1.762 3.702 0.253 2.91
45 3.76456 1.603 0.862 0.024 0.680 1.2 0.028 0.12 1.952 1.894 3.938 1.259 0.356 1.675 3.696 0.187 3.68
46 3.78243 1.757 0.700 0.024 0.681 1.7 0.027 0.05 1.975 1.800 3.940 1.223 0.408 1.753 3.708 0.275 2.51
47 3.81793 1.688 0.735 0.026 0.717 1.2 0.013 0.08 1.971 1.798 3.912 1.111 0.339 1.649 3.633 −0.080 3.26
48 3.82753 1.726 0.890 0.026 0.735 1.1 0.016 0.11 2.059 1.901 3.911 1.156 0.406 1.750 3.621 −0.075 3.46
49 3.82759 1.386 1.012 0.026 0.734 1.3 0.029 0.03 2.029 1.893 3.915 1.168 0.331 1.636 3.646 −0.035 7.11
50 3.83383 1.804 0.726 0.021 0.712 1.2 0.025 0.08 2.035 1.899 3.951 1.313 0.372 1.700 3.713 0.265 3.06
51 3.84236 1.741 0.701 0.023 0.715 1.2 0.017 0.05 2.004 1.860 3.927 1.201 0.362 1.686 3.657 0.034 3.00
52 3.88768 1.877 0.642 0.019 0.739 1.2 0.019 0.05 2.018 1.795 3.936 1.204 0.422 1.772 3.670 0.129 2.53
53 3.89491 1.914 0.726 0.025 0.709 1.3 0.022 0.14 2.000 1.845 3.925 1.184 0.425 1.777 3.690 0.212 2.58
54 3.89838 1.495 0.909 0.023 0.717 1.1 0.025 0.01 2.031 1.920 3.930 1.242 0.354 1.673 3.644 −0.022 4.81
55 3.95017 1.858 0.668 0.026 0.688 1.2 0.024 0.07 2.022 1.901 3.940 1.270 0.394 1.733 3.702 0.238 2.70
56 3.96751 2.003 0.683 0.022 0.729 0.9 0.029 0.16 2.019 1.801 3.954 1.279 0.401 1.744 3.724 0.332 2.93
57 4.07314 1.895 0.589 0.024 0.711 1.2 0.020 0.02 2.046 1.865 3.936 1.240 0.401 1.743 3.681 0.160 2.49
58 4.15402 1.493 0.939 0.025 0.736 0.8 0.023 0.08 1.978 1.883 3.904 1.119 0.356 1.676 3.599 −0.203 5.60

Uwagi: † logL/L� = 4 log(Teff/Teff�) + 2 log(R/R�)
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Rysunek 6.12: Górne panele: diagramy HR dla modeli 1 oraz 13. Ścieżki ewolucyjne uzyskane zostały dla zestawu parametrów opisanych w Tabeli 6.5.
Momenty ZAMSu zaznaczono czarnymi kropkami. Ścieżka pomarańczowa oraz niebieska pokazują ewolucję odpowiednio akceptora oraz donora.
Położenie składnika głównego oraz wtórnego zaznaczone zostały za pomocą prostokątów błędów w zakresie 3σ. Dolne panele: ewolucja mas oraz
promieni składników wraz z ewolucją okresu orbitalnego układu. Poziomymi pasami zaznaczono obserwowane przedziały parametrów w zakresie
3σ. Pionowe linie wskazują moment, kiedy dokładnie odtwarzany jest obecny okres orbitalny układu. Odpowiadające mu modele na diagramie HR
zaznaczono niebieskimi oraz pomarańczowymi kropkami. I - moment rozpoczęcia transferu masy, II - moment przebudowy jądra donora na całkowicie
helowe i rozpoczęcie palenia wodoru w otoczce.
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z układu, dlatego siatka S3 wymagała uzmiennienia dozwolonego zakresu początkowych mas.
Tym razem obserwowana masa układu ≈ 2.4 M� ustalona została jako dolna granica początkowej
sumy mas składników. Jako górną granicę ustalono 3 M� czyli Mdon,ini + Macc,ini ∈ [2.4, 3.0] M�.
Ponieważ początkowa masa donora powinna być większa od początkowej masy akceptora, prze-
działy mas dla poszczególnych składników ustalono na Mdon,ini ∈ [1.3, 1.8] M� dla donora oraz
Macc,ini ∈ [0.6, 1.4] M� dla akceptora. W ramach siatki S3 wyliczono łącznie 1815 modeli, a dla
każdego z modeli odtwarzającego okres orbitalny układu wyliczono dyskryminant < D2 >. Na
podstawie wyników uzyskano dopasowanie do M oraz R dla dwóch modeli, których początkowe
parametry przedstawione zostały w Tabeli 6.4.

Przedstawiony dla tej metody sposób ustalania początkowych parametrów ścieżek ewolucyjnych
różni się od metody przedstawionej w poprzednim rozdziale. Metoda ta pozwoliła uzyskać pięć
modeli, które nie zostały uwzględnione w metodzie losowania parametrów. Jednakże, porównując
parametry tych modeli z histogramami przedstawionymi na Rys. 6.11, odpowiadają one widocznym
tam maksimom.

6.6 Modelowanie sejsmiczne składnika głównego

6.6.1 Dopasowanie głównej częstotliwości pulsacyjnej

Dla uzyskanych w poprzednim rozdziale, za pomocą pierwszej metody, 58 modeli ewolucyjnych,
spełniających warunek odtwarzania mas oraz promieni składników (w granicach 3σ) dla obserwo-
wanego okresu orbitalnego, wyliczono modele pulsacyjne. W tym celu skorzystano z liniowego,
nieadiabatycznego kodu pulsacyjnego (Dziembowski, 1977). Ponieważ częstotliwość o najwyższej
obserwowanej amplitudzie odpowiada fundamentalnemu modowi radialnemu (` = 0, ta rozprawa,
Daszyńska-Daszkiewicz i in., 2003 oraz Rodríguez i in., 2004b) podczas liczenia pulsacji ograni-
czono się wyłącznie do modów radialnych. Otrzymane wartości częstotliwości modu ` = 0, p1 dla
wyliczonych modeli z Tabeli 6.5 zawierają się w przedziale od około f = 14.5 do f = 18d−1 i zo-
stały pokazane na Rys. 6.13 w funkcji numeru modelu. Poziomą przerywaną linią zaznaczono war-
tość obserwowanej częstotliwości f1 = 17.1564d−1. Odpowiadające wyliczonym częstotliwościom
f(` = 0, p1) wartości parametru niestabilności η przedstawiono na Rys. 6.14. Pozioma ciągła linia
dla η = 0 oddziela mody stabilne (η ≤ 0) od niestabilnych (η > 0). Kolorem zakodowano wartość
częstotliwości modu ` = 0, p1. Dla wszystkich przypadków poza jednym, mod radialny fundamen-
talny jest stabilny, η ∈ [−0.33,−0.03]. Wyjątkiem jest model o numerze 32, jednakże częstotliwość
modu ` = 0, p1 znajduje się daleko od obserwowanej wartości i wynosi f = 16.2188d−1. W mo-
delach występuje pewna zależność pomiędzy wartością parametru η dla fundamentalnego modu
radialnego a Z lub Teff . W ogólności im wyższa metaliczność lub im chłodniejszy model, tym
wyższa wartość η.

Dynamiczne procesy, które zachodzą w układach podwójnych, a które mają znaczący wpływ
na ewolucję całego układu oraz jego składników, nie pozostają bez wpływu na budowę wewnętrzną
gwiazd a co za tym idzie – na ich właściwości pulsacyjne. W przeciwieństwie do ewolucji gwiazd po-
jedynczych, gdzie powolna ewolucja promienia na ciągu głównym powoduje monotoniczne zmiany
w wartościach częstotliwości modów radialnych, gwiazdy ewoluujące w układach podwójnych prze-
jawiają szybkie, a przede wszystkim niemonotoniczne, zmiany w częstotliwościach modów radial-
nych. W celu ich zobrazowania, z Tabeli 6.5 wybrano te modele, dla których częstotliwość modu
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Rysunek 6.13: Częstotliwości fundamentalnego modu radialnego wyliczone dla modeli przedsta-
wionych w Tabeli 6.5 w funkcji numeru modelu. Modele zaznaczone kolorowymi kropkami zostały
opisane w tekście. Obserwowana wartość dominującej częstotliwości pulsacyjnej została zazna-
czona poziomą linią.
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Rysunek 6.14: Parametr niestabilności η dla fundamentalnego modu radialnego w modelach przed-
stawionych w Tabeli 6.5 w funkcji numeru modelu.
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Rysunek 6.15: Ewolucja częstotliwości fundamentalnego modu radialnego. Pokazano ścieżki zawie-
rające modele 10, 20 oraz 27. Parametry początkowe tych modeli podane są w Tabeli 6.5. Pionowy
szary pas oznacza obserwowany zakres temperatury efektywnej składnika głównego ABCas.

radialnego p1 mieści się w granicach 17.1−17.2d−1. Są to modele o numerach 10, 20 oraz 27, które
wyróżniono jako kolorowe kropki na Rys. 6.13. Ewolucję częstotliwości fundamentalnego modu ra-
dialnego w funkcji log Teff dla tych modeli przedstawia Rys. 6.15. Pionowym pasem zaznaczono
obserwowany zakres temperatury efektywnej w granicach 3σ dla składnika głównego. Pozioma
linia wskazuje wartość dominującej częstotliwości pulsacyjnej. Dodatkowo, czarne kropki pokazują
moment ZAMSu dla każdej ze ścieżek. Różne modele w różnych momentach ewolucji odtwarzają
wartość f1, jednakże nie każdy model odtwarzający tę częstotliwość odtwarza jednocześnie masy,
promienie oraz wartość okresu orbitalnego. Położenie modeli odtwarzających częstotliwość f1 oraz
okres orbitalny, masy i promienie składników zaznaczona jest na ścieżkach czarnymi kółkami. Te
modele mają wartości temperatur efektywnych bliskie obserwowanym wartościom.

W przypadku gwiazd pojedynczych modele o różnych masach i tej samej częstotliwości modów
radialnych układają się wzdłuż linii prostych na diagramie HR. W niniejszej rozprawie doktorskiej
po raz pierwszy zbadano jak takie modele układają się na diagramie HR w przypadku gwiazd
ewoluujących w układach podwójnych. W tym celu doliczona została siatka modeli ewolucyjnych
o następujących parametrach początkowych: Pini = 3.7 d, Mdon,ini = 1.7 M�, X0 = 0.7, Z = 0.023,
fov = 0.02, αMLT = 1.2 oraz β = 0.1, natomiast początkowa masa akceptora była z przedziału
Macc,ini ∈ [0.7, 1.3] M�, z krokiem 0.1 M�. Dla porównania, wyliczono również ewolucję gwiazdy
pojedynczej dla mas M = 1.5, 2.0 oraz 2.5 M� zakłądając takie same X0, Z, fov i αMLT. Ścieżki
ewolucyjne przedstawiono na Rys. 6.16 jako szare linie dla ewolucji pojedynczej oraz niebieskie linie
dla ewolucji akceptora w układzie podwójnym. Linia stałej częstotliwości dla ewolucji pojedynczej
wyliczona dla fundamentalnego modu radialnego, o częstotliwości f = 17.1564d−1, zaznaczona
została na czarno w dodatkowym panelu. Czerwoną, pomarańczową oraz fioletową linią zazna-
czono miejsca na ścieżkach ewolucyjnych akceptora, które odtwarzają f = 17.1564d−1. Linie te
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przedstawiają kolejno pierwsze, drugie oraz trzecie odwzorowanie jak na Rys. 6.15. Główną różnicą
pomiędzy pojedynczą a podwójną ewolucją jest fakt, iż występuje kilka linii dla jednej częstotli-
wości. Nie każdy model osiąga daną częstotliwość taką samą ilość razy a powstałe linie odbiegają
od linii prostych.

W celu znalezienia parametrów modeli odtwarzających obserwowaną częstotliwość f = 17.1564d−1

konieczne było przeprowadzenie dodatkowych obliczeń. Wszystkie wyliczone częstotliwości teore-
tyczne dla modów ` = 0, p1 odbiegają od obserwowanej wartości powyżej 1.5∆fR = 0.0069. Modele
o częstotliwości f(` = 0, p1) najbliższej obserwowanej mają numery 10, 20 oraz 27. Wartości ich
częstotliwości f(` = 0, p1) to kolejno f = 17.1201d−1, f = 17.1990d−1 oraz f = 17.1874d−1

(porównaj Rys. 6.13). Żaden z tych modeli nie odtwarza jednocześnie temperatury efektywnej obu
składników, jednakże modele 10 oraz 27 odtwarzają Teff składnika pulsującego. Modelem, który
jednocześnie odtwarza Teff dla obu składników a jednocześnie ma częstotliwość modu fundamen-
talnego radialnego najbliższą obserwowanej wartości, to model 42 o f(` = 0, p1) = 17.0921d−1.
Dla modeli 10, 27 oraz 42, w celu odtworzenia f1 z dokładnością f1 ± ∆f = 17.1564 ± 0.0069
wyliczono dodatkowo siatki modeli ewolucyjnych w najbliższym otoczeniu ich parametrów. Para-
metry były zmieniane z bardzo małym krokiem tak, aby nadal odtwarzały okres orbitalny, masy
oraz promienie obu składników. Każdorazowo zmieniano tylko jeden z parametrów danego modelu
spośród Pini, Macc,ini, Mdon,ini, Z, fov lub β. Nowe siatki modeli nazwano 10a, 27a oraz 42a. Pod-
czas analizy zauważono, że zmiana poszczególnych wartości początkowych parametrów użytych do
wyliczania ścieżek ewolucyjnych wpływa quazi-liniowo na wartość częstotliwości radialnego modu
fundamentalnego. Wzrost Pini,Mdon,ini,Macc,ini, β powoduje zwiększenie częstotliwości f(` = 0, p1)
natomiast zwiększenie Z oraz fov powoduje jej zmniejszenie. Zależności te przedstawione zostały
na Rys. 6.17. Poziomą czarną linią zaznaczono obserwowaną wartość f1 a pomarańczowy obszar
oznacza zakres f1±∆f . Wykresy zależności dla Z lub fov pokazują, że zarówno metaliczność jak i
wartość parametru przestrzeliwania z konwekcyjnego jądra są bardzo mocno ograniczone poprzez
dopasowywanie f1. Mała zmiana Z lub fov powoduje dużą zmianę częsotliwości (∆f/∆Z ≈ 104

i ∆f/∆fov ≈ 104), stąd na wykresach nie pokazano wszystkich punktów. Parametry modeli 10a,
27a i 42a, które odtwarzają masy i promienie składników układu oraz odtwarzają obserwowaną do-
minującą częstotliwość f1 z dokładnością Rayleigha ∆f = 0.00686d−1 przedstawiono w Tabeli 6.5.
Niestety, we wszystkich trzech modelach fundamentalny mod radialny jest stabilny.

6.6.2 Dyskusja efektów rotacji

W analizie przeprowadzonej w poprzednim podrozdziale zaniedbano wszystkie efekty rotacji, za-
równo w obliczeniach ewolucyjnych jak i pulsacyjnych. W przypadku modów radialnych stosun-
kowo łatwo można oszacować wpływ rotacji na wartość częstotliwości. W tym celu skorzystano
z wyrażenia trzeciego rzędu na zmianę częstotliwości powodowaną rotacją (np. Gough & Thomp-
son, 1990; Soufi i in., 1998):

ωn`m = ω0 +m (1− Cn`) Ω +
Ω2

ω0

(
D0 +m2D1

)
+m

Ω3

ω2
0

T· (6.3)

W powyższym równaniu ω0 = 2πf0 zawiera średnie efekty siły odśrodkowej w modelu równowa-
gowym, Ω = 2πfrot to kołowa częstotliwość rotacyjna a Cn` to stała Ledoux zależna od rzędu
radialnego i modelu. Występujące w równaniu D0, D1 oraz T to parametry opisujące zaburzenia
funkcji własnych na skutek siły odśrodkowej oraz efekty siły Coriolisa drugiego i trzeciego rzędu.

176



Tabela 6.5: Parametry modeli odtwarzających obserwowaną częstotliwości f1 z dokładnością Ray-
leigha ∆f = 0.00686d−1 jako fundamentalny mod radialny.

Parametr Model 10a Model 27a Model 42a

Pini [d] 3.19505 3.41428 3.74024
Mdon,ini [M�] 1.7001 1.6228 1.8161
Macc,ini [M�] 1.01544 0.98364 0.59417
Mdon [M�] 0.382 0.371 0.374
Macc [M�] 1.984 1.969 1.952
Rdon [R�] 1.715 1.700 1.703
Racc [R�] 1.849 1.837 1.816
log(T don

eff /K) 3.642 3.619 3.691
log(T acc

eff /K) 3.923 3.912 3.942
X0 0.734 0.726 0.682
Z 0.019 0.023 0.022
fov 0.011 0.011 0.018
αMLT 1.4 1.2 1.2
β 0.2639 0.2064 0.0536
η(` = 0, p1) −0.12 −0.06 −0.10
Wiek [109lat] 2.85 3.38 2.92
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Rysunek 6.16: Diagram HR z naniesionymi ścieżkami ewolucyjnymi wyliczonymi dla ewolucji
pojedynczej (szare linie) oraz dla ewolucji podwójnej akceptora (niebieskie linie). Ścieżki te zostały
wyliczone zakładając Pini = 3.7 d, Mdon,ini = 1.7 M�, X0 = 0.7, Z = 0.023, fov = 0.02, αMLT =
1.2, β = 0.1 oraz Macc,ini ∈ [0.7, 1.3] M�, z krokiem 0.1 M�. Ścieżki dla ewolucji pojedynczej
policzone zostały dla tych samych parametrów oraz masM = 1.5, 2.0, 2.5 M�. Czarnymi kropkami
zaznaczono momenty ZAMSu dla ewolucji podwójnej. Na głównym panelu przedstawiono trzy
linie: czerwoną, pomarańczową oraz fioletową, które oznaczają linie stałej częstotliwości f =
17.1564d−1 jako mod fundamentalny radialny wyliczone dla ewolucji podwójnej. Dla porównania,
w dodatkowym panelu zaznaczono czarnym kolorem linię stałej częstotliwości f = 17.1564d−1

wyliczoną dla ewolucji pojedynczej.
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Rysunek 6.17: Zależność częstotliwości fundamentalnego modu radialnego, f = 17.1564d−1 od różnych parametrów początko-
wych dla modeli o numerach 10, 27 oraz 42.
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W przypadku składnika głównego układu ABCas, prędkość rotacji wynosi około 70 km s−1. By
ustalić różnicę w częstotliwości fundamentalnego modu radialnego w modelu rotującym oraz niero-
tującym, wyliczone zostały modele ewolucyjne dla pojedynczej gwiazdy o masie M = 2.01 M�, za-
kładając prędkości rotacji Vrot = 0 oraz Vrot = 70 km s−1. Różnica w częstotliwości modu ` = 0, p1,
dla modelu rotującego, wywołana tylko i wyłącznie średnimi efektami rotacji w równowagowym
modelu ewolucyjnym, i nierotującego, wynosiła około 0.1 d−1.

Dla modów radialnych, równanie 6.3 redukuje się do postaci:

fn,`=0 = f0 +
f 2

rot

f0

D0· (6.4)

Jak pokazał Simon (1969), dla radialnych modów D0 = 4/3 niezależnie od rzędu radialnego. Stąd
równanie 6.3 upraszcza się do:

f = f0 +
4

3

f 2
rot

f0

· (6.5)

Biorąc pod uwagę częstotliwości f1 = 17.1564d−1 oraz frot = 0.7316d−1, z powyższego równania
otrzymano f0 = 17.1147d−1. Zatem poprawka drugiego rzędu do częstotliwości ma wartość około
∆f = 0.04 d−1.

Kolejnym ważnym efektem rotacji mającym wpływ na wartości częstotliwości jest sprzężenie
rotacyjne (np., Soufi i in., 1998). Efekt ten pojawia się w przypadku modów o bliskich częstotliwo-
ściach, tj. ωj − ωk ≈ Ω. Mody te muszą być o tym samym rzędzie azymutalnym mj = mk i różnić
się o liczbę 2 w stopniu harmoniki, tj. `j − `k = 2. Rozpatrując modele z Rozdziału 6.6.1, które
odtwarzają wartość f1, oszacowano sprzężenie rotacyjne dla modów ` = 0, p1 i ` = 2, g2. Różnica
w częstotliwościach tych modów jest rzędu 0.2 d−1 i jest znacznie niższa od częstotliwości rotacji,
frot = 0.73159d−1. Wyliczona poprawka wynosi około ∆f = 0.03 d−1.

Sumaryczna niepewność w wartości częstotliwości pulsacyjnej, wynikająca z nieuwzględnienia
efektów rotacji, wynosi ∆f ≈ 0.17 d−1. Wartość ta znacznie przewyższa rozdzielczość Rayleigha
dla obserwacji TESS. Modele, dla których częstotliwość radialnego modu fundamentalnego jest
w zakresie f = 17.1564 ± 0.17 d−1 to modele 4, 6, 10, 20, 27, 29, 34, 36 oraz 42 (porównaj Ta-
bela 6.5 oraz Rys. 6.13). O ile każdy z tych modeli odtwarza okres orbitalny układu oraz masy
i promienie jego składników w granicach 3σ, tylko modele numer 6, 10, 27, 29, 34 i 42 odtwa-
rzają log Teff składnika pulsującego. Parametry tych modeli, takie jak początkowe wartości okresu
orbitalnego, mas składników, początkowa obfitość wodoru, metaliczność, wartość f(` = 0, p1),
parametr niestabilności η oraz wiek układu, przedstawione zostały w Tabeli 6.6.

6.7 Podsumowanie

Przeprowadzona analiza dostarcza wielu ważnych wyników dotyczących etapu ewolucyjnego układu
ABCas oraz właściwości pulsacyjnych głównego składnika. Dzięki wykorzystaniu obserwacji foto-
metrycznych pochodzących z kosmicznego teleskopu TESS, wzbogaconych o naziemną fotometrię
wielobarwną, uzyskano parametry fizyczne które pozwoliły w zadowalający sposób odtworzyć za-
ćmieniową krzywą blasku układu. Poprzez wyznaczenie dla danych TESS momentów minimum
blasku odpowiadającym zaćmieniom głównym oraz korzystając z bazy danych zawierającej histo-
ryczne pomiary momentów minimum blasku wyznaczono zmianę okresu orbitalnego układu równą
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Tabela 6.6: Parametry modeli odtwarzających f1 jako fundamentalny mod radialny z niepewnością
0.17 d−1 wynikającą z oszacowania efektów rotacji.

Parametr Model 6 Model 10 Model 27 Model 29 Model 34 Model 42

Pini [d] 3.04530 3.19466 3.41461 3.43473 3.55946 3.73838
Mdon,ini [M�] 1.785 1.667 1.624 1.769 1.651 1.811
Macc,ini [M�] 0.962 1.015 0.984 0.732 0.799 0.593
Rdon [R�] 1.731 1.715 1.700 1.730 1.760 1.703
Racc [R�] 1.854 1.849 1.837 1.867 1.841 1.816
log(T don

eff /K) 3.679 3.642 3.619 3.643 3.645 3.691
log(T acc

eff /K) 3.938 3.923 3.912 3.938 3.936 3.942
X0 0.734 0.734 0.726 0.707 0.696 0.682
Z 0.015 0.019 0.023 0.013 0.021 0.022
fov 0.015 0.011 0.011 0.010 0.017 0.018
αMLT 1.5 1.4 1.2 1.3 1.2 1.3
β 0.28 0.26 0.21 0.05 0.04 0.05
Wiek [109lat] 2.46 2.85 3.38 2.33 2.83 2.29
f(` = 0, p1) [ d−1] 16.9790 17.1201 17.1874 17.0773 17.2262 17.0921
η(` = 0, p1) −0.20 −0.12 −0.06 −0.18 −0.17 −0.10

dP/dt = +0.03 s/rok. Zmiana ta jest bezpośrednio związana z ewolucją orbity układu oraz z zacho-
dzącym transportem materii pomiędzy składnikami. Wyznaczona wartość zgadza się z wartościami
podawanymi w literaturze, np. przez Soydugana i in. (2003a) oraz Abedi’ego i Riaza (2007).

Przeprowadzona na residualnej krzywej blasku analiza fourierowska wykazała obecność 112
częstotliwości o S/N ≥ 4, spośród których 17 zakwalifikowano jako niezależne. Częstotliwości
te, związane są z pulsacjami składnika głównego. Częstotliwość dominująca, f1 = 17.1564d−1,
odpowiada fundamentalnemu modowi radialnemu. Przyjmując stosunek częstotliwości modu fun-
damentalnego do pierwszego owerton fF/f1O ∈ (0.76, 0.78), częstotliwości f22, f25 oraz f90 mogą
zostać zakwalifikowane jako pierwszy owerton modu radialnego.

Dzięki wykorzystaniu kodu ewolucyjnego MESA-binary znaleziono przykładowe modele od-
twarzające zarówno okres orbitalny układu, jak również masy, promienie oraz temperatury efek-
tywne składników wchodzących w jego skład (w granicach 3σ). Modele te sugerują, że trans-
fer masy w układzie zaczął się, gdy donor znajdował się na ciągu głównym, tuż przed etapem
wtórnej kontrakcji. Jest to transfer masy typu A (Paczyński, 1971). Obecnie, układ ewoluuje
jako półrozdzielony. Akceptor (obecnie bardziej masywny składnik) jest na etapie ewolucji na
ciągu głównym, podczas gdy donor (składnik wtórny), po utracie większości swojej zewnętrz-
nej otoczki, pali wodór w warstwie. W niedalekiej przeszłości nastąpiła przebudowa jądra do-
nora na całkowicie helowe i obecnie jest na drodze ku niestabilnemu paleniu wodoru w cienkiej
warstwie nad jądrem helowym. Znalezione modele sugerują, że układ powstał około 2 – 4 mi-
liardów lat temu jako średnio masywny, ze składnikami o początkowych masach z przedziałów
Mdon,ini ∈ [1.6, 2.0] M� oraz Macc,ini ∈ [0.593, 1.015] M� okrążających wspólny środek masy z okre-
sem orbitalnym Pini ∈ [3.0, 4.1]dnia.

Dzięki jednoznacznej identyfikacji głównej częstotliwości jako modu fundamentalnego radial-
nego możliwe było zbudowanie modeli sejsmicznych głównego składnika. Modele te pozwoliły
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nałożyć dodatkowe ograniczenia na parametry układu. Wiek układu to około 3 miliardy lat a po-
czątkowe parametry zawierają się w przedziałach: Pini ∈ [3.2, 3.7]d, Mdon,ini ∈ [1.62, 1.81] M�,
Macc,ini ∈ [0.593, 1.015] M�, X0 ∈ [0.68, 0.73], Z ∈ [0.019, 0.023], fov ∈ [0.011, 0.018], αMLT ∈
[1.2, 1.4] oraz β ∈ [0.05, 0.26]. Po raz pierwszy opisano wpływ podwójności typu Algola na ewolu-
cję częstotliwości modu radialnego fundamentalnego. W przeciwieństwie do gwiazd pojedynczych,
ich ewolucja na ciągu głównym nie jest monotoniczna, co w konsekwencji powoduje kilkukrotne
odtworzenie częstotliwości f1 = 17.1564d−1.

Z oszacowania efektów rotacji na wartość częstotliwość fundamentalnego modu radialnego
znaleziono iż niepewność wyliczonej częstotliwości wynosi ∆f ≈ 0.17d−1 i znacznie przewyż-
sza rozdzielczość Rayleigha z danych TESS. Modele odtwarzające częstotliwość f(` = 0, p1)
w tym zakresie mają początkowe parametry układu w przedziałach Pini ∈ [3.04530, 3.73838]d,
Mdon,ini ∈ [1.624, 1.811] M�, Macc,ini ∈ [0.593, 1.015] M�, X0 ∈ [0.682, 0.734], Z ∈ [0.015, 0.023],
fov ∈ [0.010, 0.018], αMLT ∈ [1.2, 1.5] oraz β ∈ [0.04, 0.28].
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Podsumowanie

Celem przedstawionej pracy doktorskiej było przebadanie wybranych zaćmieniowych układów po-
dwójnych zawierających gwiazdy typu widmowego B oraz A. Układy, w widmach których widoczne
są linie pochodzące od obu składników umożliwiają dokładne wyznaczenie mas oraz promieni ich
składników. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie wieku takich układów oraz prześledzenie ich
ewolucji.

W pierwszej kolejności wyznaczono wiek dla 33 spośród 38 układów zawierających składniki
typu widmowego B. W zastosowanej metodzie wyznaczenia wieku opartej na diagramach R− log t
założono, że oba składniki wchodzące w skład układu powstały jednocześnie i posiadały iden-
tyczny skład chemiczny. Wiek był wyznaczany osobno dla każdego ze składników, a następnie
brano wspólny przedział. Wyznaczenie wieku akceptowano w momencie, gdy dla zestawu dopa-
sowywanych parametrów, tj. metaliczności Z oraz przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego αov,
wartości uzyskanych mas, promieni, temperatur efektywnych i mocy promieniowania poszczegól-
nych składników w modelach ewolucyjnych były zgodne z obserwowanymi wartościami. Uzyskane
wyniki w znakomitej większości zgadzają się z literaturowymi wyznaczeniami wieku rozważanych
układów. Ponadto, zbadano wpływ takich parametrów jak metaliczność, początkowa obfitość wo-
doru, efektywność przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego oraz rotacja składników na wyznaczenie
wieku układu. Co więcej, uzyskano zakresy parametrów (Z, αov) dla poszczególnych składników
układów, dla których możliwe było otrzymanie wspólnego przedziału wieku.

Wśród zaćmieniowych układów podwójnych szczególne znaczenie mają takie układy, w których
jeden ze składników pulsuje. Pozwala to na wykorzystanie metod asterosejsmologii i na narzucenie
dodatkowych ograniczeń na parametry fizyczne składnika pulsującego, oraz na przebadanie wpływu
podwójności na jego właściwości pulsacyjne.

Rozdziały 4, 5 oraz 6 opisują wyniki kompleksowej analizy trzech układów zawierających skład-
niki pulsujące. Analiza polegała na rozwiązaniu zaćmieniowych krzywych blasku za pomocą dedy-
kowanych programów, jak WD i PHOEBE 2. Następnie model zaćmieniowy odejmowano od krzywej
blasku i na tak otrzymanych residuach poszukiwano zmienności pulsacyjnej. Otrzymane z mo-
delowania krzywej blasku parametry uwzględniane były następnie w modelowaniu ewolucyjnym
składników układu. Prezentowany w rozdziale 4 układ V381Car jest szerokim układem typu SB1,
w którym składniki ewoluują niezależnie. Dla składnika głównego przeprowadzono identyfikację
modów pulsacyjnych dla czterech częstotliwości uzyskanych z fotometrii Strömgrena. Na podsta-
wie zbudowanych modeli sejsmicznych po raz pierwszy uzyskano sejsmiczne ograniczenia na masę
składnika głównego układu. Wyznaczony w tej pracy wiek układu wynosi 11.25 ± 0.25 milionów
lat.

Rozdziały 5 oraz 6 przedstawiają analizę ciasnych układów podwójnych, z których jeden jest
po etapie wymiany masy (KIC 10661783) podczas gdy w drugim składnik wtórny, który wypeł-
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nia swoją strefę Roche’a, wciąż przesyła materię na towarzysza (ABCas). W przypadku tych
układów konieczne było uwzględnienie wpływu składników na wzajemną ewolucję. W tym celu,
do obliczeń ewolucyjnych wykorzystano kod MESA-binary. Podczas modelowania znaleziono mo-
dele odtwarzające okresy orbitalne układów oraz masy i promienie składników. To pozwoliło na
ograniczenie przedziałów początkowych parametrów układów, ich wieku oraz efektywności akrecji
transferowanej masy. Dodatkowo, uzyskano ograniczenia na efektywność transportu konwekcyj-
nego w otoczkach poszczególnych składników czy zasięg przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego.
Wyznaczony podczas analizy wiek układów KIC10661783 oraz ABCas wynosił odpowiednio około
6.39 miliarda lat oraz 2.84± 0.55 miliarda lat.

W przedstawionej pracy doktorskiej udało się uzyskać kilka nowych wyników. Jednym z waż-
niejszych osiągnięć było wyliczenie pulsacji dla modeli równowagowych otrzymanych z ewolucji
podwójnej oraz porównanie otrzymanej niestabilności modów pulsacyjnych z modelami gwiazd
pojedynczych. W przypadku KIC10661783, modele pulsacyjne, wyliczone dla modeli równowa-
gowych pochodzących z ewolucji podwójnej, zawierają mody niestabilne w zakresie modów g wy-
sokiego rzędu oraz modów p rzędu niskiego i pośredniego. Standardowo, modele gwiazd typu
δ Sct pochodzące z ewolucji pojedynczej przewidują niestabilność wyłącznie w zakresie modów p.
Uzyskana różnica spowodowana jest ewolucją gwiazd znajdujących się w ciasnych układach po-
dwójnych, w których następuje przesył masy. Przepływająca masa nie tylko powoduje zmiany
masy oraz promieni składników, ale również istotnie wpływa na zmianę składu chemicznego ze-
wnętrznych warstw. W przypadku układu KIC10661783, transfer masy z donora odsłonił jego
głębokie wnętrze, aż do warstw wzbogaconych w hel. Przez to, akrecja przesyłanego materiału na
akceptora spowodowała znaczne nagromadzenie się helu w jego zewnętrznych warstwach. Otoczka,
w której występuje podwyższona obfitość helu, rozciąga się od głębokości około r/R = 0.65 aż do
powierzchni. W obszarze tym znajduje się warstwa drugiej jonizacji helu, która jest odpowiedzialna
za napędzanie pulsacji w gwiazdach typu δ Scuti.

Podczas analizy układu ABCas nowatorskie podejście polegało na zbudowaniu modeli sejsmicz-
nych składnika pulsującego, które opierały się na modelach równowagowych pochodzących z ewo-
lucji podwójnej układu, w którym zachodzi wciąż transfer masy. Jednym z nałożonych kryteriów
dopasowania modeli, oprócz odtwarzania okresu orbitalnego układu wraz z masami, promieniami
i temperaturami efektywnymi jego składników, było dopasowanie obserwowanej częstotliwości,
odpowiadającej fundamentalnemu modowi radialnemu. To pozwoliło na zbadanie ewolucji często-
tliwości modów radialnych dla gwiazd znajdujących się w układzie podwójnym w którym zachodzi
lub zachodził transfer masy. Kolejnym uzyskanym wynikiem było wyliczenie linii stałych często-
tliwości. W przypadku gwiazd pojedynczych, ewolucja częstotliwości modów radialnych na ciągu
głównym jest monotoniczna. Stąd, modele o różnych masach i o tej samych częstotliwościach
modów radialnych tworzą na diagramie HR linie proste, które odpowiadają kolejnym owertonom.
Inaczej jest w przypadku gwiazd ewoluujących w układach podwójnych, w których zachodzi trans-
fer masy: ewolucja częstotliwości modów radialnych na ciągu głównym przestaje być monotoniczna,
a w dodatku dana częstotliwość może być odtwarzana więcej niż jeden raz. W takim przypadku,
modele o różnych masach odtwarzające daną częstotliwość przestają układać się na diagramie HR
w pojedyncze linie odpowiadające owertonom; każde kolejne odtworzenie danej częstotliwości przez
model powoduje powstanie nowych linii stałych częstotliwości.

Dzięki znalezieniu modeli odtwarzających parametry układów oraz parametry gwiazd do nich
należących, udało się dostać istotne ograniczenia na wolne parametry. Jednym z parametrów,
dla którego uzyskano ograniczenia był zasięg przestrzeliwania z jądra konwekcyjnego, fov. Prze-
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prowadzona analiza wybranych układów wykazała, że fov w gwiazdach tych układów należy do
przedziału fov ∈ [0.01, 0.02]. Wyniki te są zgodne z wynikami uzyskiwanymi dla gwiazd o po-
dobnych masach (fov ≤ 0.02, np., Claret & Torres, 2016). Kolejnym wolnym parametrem, dla
którego ograniczono przedział wartości był parametr drogi mieszania αMLT, opisujący wydajność
transportu konwekcyjnego w zewnętrznych warstwach gwiazd. Parametr ten był dopasowywany
w rozdziałach poświęconych ewolucji układów zawierających pulsujący składnik typu δ Scuti (roz-
działy 5 i 6). Wyniki wskazują, że w przypadku rozważanych gwiazd parametr ten przyjmuje
wartości αMLT = 1.2 − 1.4, które są znacznie wyższe niż standardowo wyznaczane dla gwiazd
δ Sct (np., Daszyńska-Daszkiewicz i in., 2020, 2022), ale niższe od wartości słonecznej αMLT = 1.8.
Ostatnim z parametrów, dla którego udało się uzyskać istotne ograniczenia, był parametr β. Pa-
rametr ten opisuje efektywność akrecji przez akceptora przesyłanej w układzie materii. Uzyskane
wartości wskazują na preferowany niekonserwatywny transfer masy. W pracy otrzymano, że z
rozważanych układów tracone jest od 5% do nawet 26% przesyłanej masy.

Uzyskane w przedstawionej pracy wyniki jednoznacznie potwierdzają wagę zaćmieniowych ukła-
dów podwójnych w zrozumieniu i testowaniu teorii ewolucji gwiazd. Otrzymane różnice pomiędzy
ewolucją pojedynczą a podwójną pokazują, że ciasne układy podwójne powinny być modelowane
z uwzględnieniem procesów zachodzących pomiędzy składnikami. Niestety, poziom skomplikowa-
nia podczas liczenia ewolucji gwiazd w układach podwójnych, duża liczba wolnych parametrów
oraz niepewności w ich wartościach powodują, że często ewolucja składników układów traktowana
jest jako niezależna. Nie mniej, dokładne poznanie i przebadanie dużej liczby układów podwójnych
może pozwolić w przyszłości na wyciągnięcie ogólnych wniosków na temat ich ewolucji i własno-
ści pulsacyjnych składników. Co więcej, spójna i poprawna analiza układów podwójnych może
wskazać kierunek rozwoju asterosejsmologii gwiazd podwójnych.
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