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Streszczenie

Niniejsza rozprawa doktorska skupia się na badaniu gorących obiektów w kie-
runku zgrubienia centralnego Galaktyki z wykorzystaniem wielobarwnej fotometrii,
w szczególności pasma obejmującego naziemny ultrafiolet. Obserwowane obszary
cechuje bardzo duża gęstość gwiazd oraz znaczna ekstynkcja międzygwiazdowa. Z
jednej strony umożliwia to badanie obiektów pochodzących z różnych składowych
Galaktyki, z drugiej strony wymaga niestandardowego podejścia w celu otrzymania
fotometrii dobrej jakości.

Rozprawa została podzielona na dwie główne części. Pierwsza z nich opisuje
obserwacje fotometryczne wraz z ich redukcją. Fundamentem są nasze własne po-
miary fotometryczne wykonane w pasmach UBV IC w obserwatorium Cerro Tololo
Inter-American Observatory. Zostały one rozszerzone o dodatkowe pola w pasmach
UV IC , które pobraliśmy z publicznie dostępnych baz danych VPHAS+ i OGLE.
Zaproponowaliśmy również autorski algorytm, który automatycznie wyszukuje po-
zycje obiektów na obrazach gęstych pól gwiazdowych. Wynikiem tej części pracy są
dwie bazy fotometryczne zawierające jasności dla 4,1 miliona obiektów.

W drugiej części rozprawy z obu baz wyselekcjonowaliśmy prawie 800 obiek-
tów, które wykazują nadwyżkę ultrafioletową. Gwiazdy te zostały następnie podda-
ne szczegółowej analizie. Obejmowała ona wstępną klasyfikację obiektów w oparciu o
ruchy własne i paralaksy pochodzące z misji Gaia. Następnie, wykorzystując szeregi
czasowe z trzeciej i czwartej fazy OGLE, wszystkie gwiazdy zostały przeanalizowane
pod kątem zmienności. Ponad 80 z nich zostało zidentyfikowanych jako zmienne. Dla
najbardziej interesujących przypadków zbadaliśmy zmiany okresów oraz przeprowa-
dziliśmy modelowanie efektów bliskości w układach podwójnych.

Jednym z najciekawszych wyników niniejszej rozprawy doktorskiej jest odkry-
cie pięciu kandydatek na krótkookresowe układy typu heartbeat (dla trzech z nich
Porb < 1 h), jednego BLAP-a i wielomodalnego białego karła ze zmiennymi ampli-
tudami. Wspomniane gwiazdy mogą przyczynić się do lepszego poznania ewolucji
gwiazd, w szczególności procesów zachodzących w bliskich układach podwójnych.
Efektem ubocznym naszej pracy jest wielobarwna fotometria 3,5 miliona gwiazd,
które mogą służyć za wtórne standardy fotometryczne w polach z okolic centrum
Galaktyki.
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Abstract

This thesis focuses on the study of hot objects towards the Galactic Bulge using
multicolour photometry, in particular U -band photometry covering the ground-based
ultraviolet. The observed regions are characterised by a very high stellar density and
significant extinction. On the one hand, this makes it possible to study objects from
different Galactic components, but on the other hand, it requires a non-standard
approach to obtain good-quality photometry.

The thesis has been divided into two main parts. The first describes the photome-
tric observations together with their reduction. It is based on our own photometric
measurements taken in the UBV IC passbands at Cerro Tololo Inter-American Ob-
servatory. These have been extended to include additional fields in the UV IC bands,
which we have taken from the publicly available databases of the VPHAS and OGLE
projects. We also proposed a new algorithm that automatically searches for the po-
sitions of objects in images of dense stellar fields. The main result of this part of the
work are two photometric databases containing magnitudes for 4.1 million objects.

In the second part of the thesis we selected almost 800 objects from both data-
bases that show ultraviolet excess. These stars were then analysed in detail. This
included a preliminary classification of the objects based on proper motions and
parallaxes from the Gaia mission. Then, using time series from the third and fourth
phases of the OGLE project, all stars were analysed for their photometric variability.
More than 80 of them were identified as variable stars. For the most interesting ca-
ses, we investigated period variations and carried out modelling of proximity effects
in binary systems.

One of the most interesting results of this thesis is the discovery of five candidates
for short-period heartbeat stars (for three of them Porb < 1 h), one blue large-
amplitude pulsator and a multiperiodic white dwarf with variable amplitudes. These
stars can contribute to a better understanding of stellar evolution, in particular
the processes in close binary systems. A by-product of our work is the multi-colour
photometry of 3.5 million stars, which can serve as secondary photometric standards
in fields located near the Galactic centre.
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Wstęp

Jednym z celów współczesnej astrofizyki jest próba zrozumienia ewolucji ga-
laktyk, która to z kolei w sposób pośredni przyczynia się do poznania ewolucji
Wszechświata. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku badań Słońca oraz od-
ległych gwiazd, poznanie działania szczegółowych mechanizmów fizycznych Drogi
Mlecznej umożliwia astrofizykom lepsze opisanie zachowania odległych galaktyk. A
to z kolei przekłada się na lepsze zrozumienie Wszechświata jako całości.

Oczywiście studiowanie Galaktyki może się odbywać na wielu płaszczyznach i
z wykorzystaniem różnorakich narzędzi. W niniejszej rozprawie podjęliśmy temat
badania obszarów Drogi Mlecznej w kierunku jej zgrubienia centralnego z wyko-
rzystaniem fotometrii wielobarwnej. W szczególności zależało nam na otrzymaniu
fotometrii wysokiej jakości, która obejmuje cały zakres promieniowania z widzialnej
części widma. Z historycznego punktu widzenia znaczna część obiektów została po-
kryta obserwacjami właśnie z tego zakresu promieniowania elektromagnetycznego.
Dzięki temu łatwo można porównać otrzymane rezultaty z dobrze ugruntowanymi
wynikami dostępnymi w literaturze. Z jednej strony, mając wcześniejsze doświad-
czenie z fotometrią gwiazd położonych w kierunku centrum Galaktyki, wiedzieliśmy,
że zadanie to nie będzie łatwe. Z drugiej strony, studiowanie takich obszarów daje
wiele możliwości. Wynikają one z kilku faktów:

• Obserwator znajduje się w płaszczyźnie dysku galaktycznego w odległości
R0 ' 8,2 kiloparseka (kpc) od centrum Drogi Mlecznej (Gravity Collabo-
ration et al., 2019), co stanowi mniej więcej połowę promienia całej Galaktyki.
Według morfologicznej klasyfikacji galaktyk Droga Mleczna jest typu Sb/Sbc
z inklinacją poprzeczki około i ' 27◦ względem linii obserwator – centrum
Galaktyki (Bland-Hawthorn & Gerhard, 2016). Wynika z tego, że najwięk-
sze zagęszczenie gwiazd występuje w kierunku centrum Drogi Mlecznej. Duża
gęstość obiektów na pojedynczym obrazie zwiększa szanse na znalezienie obiek-
tów o rzadko występujących lub nieznanych dotąd cechach obserwacyjnych.

• Dość znaczne oddalenie obserwatora od centrum Drogi Mlecznej umożliwia
badanie nie tylko blisko położonych obiektów, ale także tych zlokalizowanych
w wewnętrznych obszarach Galaktyki, położonych bliżej jej centrum. Daje to



12 Wstęp

możliwość detekcji różnych populacji gwiazdowych, które cechują się odmienną
historią i metalicznością. Pewną przeszkodą jest tutaj obfita ekstynkcja mię-
dzygwiazdowa w kierunku zgrubienia centralnego. Można jednak skupić się na
obszarach, gdzie jest ona mniejsza. Takie podejście umożliwia zaobserwowanie
obiektów należących do zgrubienia centralnego (Baade, 1946). Co więcej, sama
ekstynkcja może być również obiektem badań, zwłaszcza przy wykorzystaniu
wskaźników barwy z widzialnej części widma.

• W ostatnich dekadach można odnotować wzrost zainteresowania obszarami
położonymi w kierunku zgrubienia centralnego Galaktyki. Dość łatwo wskazać
dwie praprzyczyny takiego stanu. Pierwszą jest rozpoczęcie intensywnych po-
szukiwań zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego w celu detekcji ciemnej
materii. Takimi projektami są OGLE (Paczyński, 1986) i MACHO (Alcock
et al., 1993a). Drugim jest rozwój technologiczny umożliwiający eksplorację
rejonów znacznie przesłoniętych przez materię międzygwiazdową. Przykładem
może być projekt VVV (Minniti et al., 2010). Ze względu na silną ekstynk-
cję międzygwiazdową większość obserwatoriów wykorzystuje do badań pasma
podczerwone. Wiele z tych projektów upublicznia swoje rezultaty w Interne-
cie, w konsekwencji czego mogą one stanowić dobre uzupełnienie obserwacji w
naziemnym ultrafiolecie.

• Fotometria gęstych pól gwiazdowych z użyciem pasm ultrafioletowych zwiększa
szansę na detekcję gorących obiektów. Jednocześnie w takich polach możemy
natrafić na problemy związane z nakładaniem się obrazów gwiazd na siebie czy
znacznym poczerwienieniem obiektów. Zakładamy, że ich rozwiązanie pozwoli
nam wskazać takie obiekty jak białe karły, gorące podkarły, błękitni maruderzy
czy gwiazdy o ekstremalnie niskiej zawartości metali.

Zatem głównym celem rozprawy doktorskiej jest znalezienie osobliwych, rzadko
występujących lub nieznanych dotąd obiektów, które wyróżnia nadwyżka ultrafiole-
towa. Analiza gęstych pól w kierunku na centrum Galaktyki stwarza ku temu dobre
możliwości. Po pierwsze, takie pola zawierają bardzo dużo obiektów. Po drugie,
znajdują się w nich różne populacje gwiazdowe (rzutowane na sferę niebieską), które
wywodzą się z kilku składowych tworzących Galaktykę. Ich historia ewolucji, wiek,
metaliczność i dynamika przekładają się na odmienne cechy obserwacyjne. Po trze-
cie, fotometria w naziemnym ultrafiolecie nie jest tak powszechna jak obserwacje w
podczerwieni. Nawet jeśli nie uda nam się wskazać osobliwych obiektów, to najpew-
niej w grupie gorących gwiazd znajdą się niesklasyfikowane dotąd obiekty znanych
typów.

Fundamentem, na którym opiera się rozprawa doktorska, są nasze własne pomia-
ry fotometryczne ekstremalnie gęstych pól gwiazdowych w kierunku centrum Galak-
tyki. Zostały one wykonane za pomocą jednometrowego teleskopu z użyciem pasm
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UBV IC . Tak opracowane obserwacje pozwoliły nam zwielokrotnić powierzchnię ba-
danych obszarów. W tym celu skorzystaliśmy z publicznie dostępnych danych, two-
rząc kolejną bazę fotometryczną UV IC . Na podstawie tych dwóch zestawów wska-
zaliśmy gorące obiekty, które następnie przeanalizowaliśmy pod kątem zmienności z
wykorzystaniem szeregów czasowych w pasmie IC .

Niniejsza rozprawa została podzielona na siedem części. W Rozdziale 1 przedsta-
wiamy znaczenie fotometrii w kontekście badań Drogi Mlecznej. Rozdział 2 przed-
stawia szczegółowo dane obserwacyjne użyte w pracy. W kolejnej części (Rozdział
3) opisujemy redukcję obserwacji w pasmach UBV IC . W Rozdziale 4 prezentuje-
my redukcję obserwacji rozszerzonych obszarów w pasmach UV IC . W Rozdziale 5
dokonujemy selekcji i klasyfikacji gorących obiektów. Ta część zawiera również cha-
rakterystykę wybranych zwartych gwiazd zmiennych. Najobszerniejszy Rozdział 6
zawiera analizę zmienności wyselekcjonowanych wcześniej obiektów. W Rozdziale 7
podsumowujemy i omawiamy w szerszym kontekście najważniejsze rezultaty niniej-
szej rozprawy doktorskiej. Na końcu pracy znajduje się też Dodatek zawierający
uzupełniające materiały, do których odnosimy się w tekście. Pracę zamyka Biblio-
grafia.
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Rozdział 1

Fotometria w kontekście badania
Galaktyki

Pierwszy rozdział niniejszej pracy dotyczy fotometrii, jej znaczenia w badaniu
Drogi Mlecznej, a także struktury samej Galaktyki. Warto na początku zaznaczyć,
że nie wyczerpujemy tego tematu, a w kolejnych podrozdziałach opisujemy te zagad-
nienia dość ogólnie. Celem tego rozdziału jest rozszerzenie tezy zawartej we Wstępie
pracy. Szczególnie chcemy nakreślić, w jaki sposób ukształtowały się nasze założenia
oraz przedstawić metody badawcze, mające pomóc w realizacji zamierzonego planu.

1.1 Fotometria

Pomijając detekcję cząstek kosmicznych czy nie tak dawno odkrytych fal grawi-
tacyjnych (Abbott et al., 2016), zdecydowana większość informacji o Wszechświecie
pochodzi z obserwacji promieniowania elektromagnetycznego. W astrofizyce wyko-
rzystywany jest zakres od metrowych fal radiowych do wysokoenergetycznego pro-
mieniowania gamma. Najwięcej informacji pochodzi z wąskiego zakresu obejmujące-
go bliską podczerwień, światło widzialne oraz bliski ultrafiolet (300−900 nm). Ma to
swoje uzasadnienie w tym, że promieniowanie z tego przedziału jest jeszcze w stanie
przeniknąć przez ziemską atmosferę, jednocześnie zapewniając dobrą rozdzielczość
kątową. Dzięki temu wiele naziemnych obserwatoriów wykonuje długoletnie obser-
wacje astronomiczne. Opisane wyżej wąskie okno obserwacyjne jest wykorzystywane
przez trzy główne metody astrofizyki obserwacyjnej: astrometrię, fotometrię i spek-
troskopię. Każda z nich dostarcza cennych informacji o obiektach we Wszechświecie.
W niniejszym podrozdziale przedstawiamy krótką charakterystykę fotometrii.

Fotometria jest metodą astrofizyki, która zajmuje się pomiarami ilości energii
promienistej emitowanej z ciała niebieskiego w kierunku obserwatora. W pierwszych
katalogach klasyfikowano gwiazdy według ich jasności za pomocą wielkości gwiazdo-
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wej, której jednostką jest magnitudo skrótowo oznaczane jako mag. Obserwując nie-
uzbrojonym okiem, najjaśniejszym gwiazdom na nocnym niebie przypisano wielkość
1, zaś najsłabszym, będącym na granicy dostrzegalności, wartość 6 (Ptolemeusz).
W połowie XIX wieku Pogson zauważył, że gwiazdy pierwszej wielkości gwiazdowej
są około 100 razy jaśniejsze od gwiazd szóstej wielkości gwiazdowej (Jones, 1968).
Wyprowadzono zależność wiążącą różnicę jasności dwóch obiektów ze stosunkiem
obserwowanych natężeń oświetlenia:

∆m = m1 −m2 = −2,5 log
(
I1

I2

)
, (1.1)

gdziem1,m2 oznaczają wielkości gwiazdowe wyrażone wmagnitudo. Przekształcając
równanie 1.1 do innej postaci, można pokazać, że jeśli ∆m = 1,0 mag, to stosunek
natężeń oświetlenia dwóch obiektów wynosi 5

√
100 ≈ 2,512. Warto zauważyć, że tak

zdefiniowana skala jest odwrócona, co oznacza, że im jaśniejszy jest obiekt, tym
mniejsza wartość wielkości gwiazdowej. W tej skali jasność obserwowana Słońca
wynosi m� = −26,74 mag.

Wielkość gwiazdowa zależy głównie od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest
moc promieniowania, która wiąże się bezpośrednio z temperaturą efektywną oraz
rozmiarami obiektu. Drugim jest odległość. Z jednej strony można założyć, że im
obiekt jest jaśniejszy, tym bliżej obserwatora się znajduje. Z drugiej strony jakie-
kolwiek porównywanie powinno się odbywać w takich samych warunkach. Warto
więc wyeliminować czynnik związany z odległością, co można osiągnąć za pomocą
zależności:

I1

I2
=
(
r2

r1

)2

, (1.2)

gdzie r1, r2 to odległości do tego samego obiektu emitującego odpowiednio natężenia
oświetlenia I1, I2. Ustalono, że wzorcową odległością jest r1 = 10pc, a jasność obser-
wowana takiej gwiazdy M zwana jest jasnością absolutną. Wykorzystując zależność
1.2, równanie 1.1 można przekształcić do postaci:

M = m− 5 log(r) + 5− A, (1.3)

gdzie r wyrażone jest w parsekach. Dodatkowy wyraz A  0 oznacza absorpcję
międzygwiazdową, która z góry nie jest znana. Równanie 1.3 opisuje, jaka będzie
jasność obiektu obserwowanego z odległości 10pc. Przykładowo dla Słońca M� =
4,79 mag. Znając jasność absolutną z niezależnych pomiarów oraz mierząc jasność
obserwowaną, można oszacować odległość do obiektu.

W powyższych rozważaniach założyliśmy, że obserwator mierzy natężenie oświe-
tlenia I pochodzące od gwiazdy, nie wgłębiając się w naturę samego pomiaru tej
wielkości. Mierzone natężenie oświetlenia zazwyczaj zostaje ograniczone tylko do
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wąskiego zakresu widma promieniującego ciała. Innymi słowy obserwacje fotome-
tryczne prowadzone są w wybranym paśmie fotometrycznym. Jasność gwiazdy w
paśmie p możemy zapisać w postaci:

mp = −2,5 log

 ∞∫
0

f(λ)α(λ) p(λ)φ(λ) dλ

+ const., (1.4)

gdzie:

• mp – jasność obiektu w paśmie p

• f(λ) – rozkład natężenia oświetlenia pozaatmosferycznego obiektu

• α(λ) – przepuszczalność atmosfery

• p(λ) – czułość widmowa odbiornika

• φ(λ) – przepuszczalność filtru

Wybór iloczynu funkcji p(λ)φ(λ) oraz wartość stałej na końcu równania definiuje
pasmo systemu fotometrycznego. Jednym z bardziej znanych systemów fotometrycz-
nych jest system Johnsona-Morgana wprowadzony w połowie XX wieku (Johnson
& Morgan, 1953). Jego trzy pasma UBV leżą w przedziale widzialnym i bliskim
ultrafiolecie. Niniejsza praca w dużej mierze bazuje na obserwacjach wykonanych w
tych właśnie pasmach, dodatkowo uzupełnionych o pasmo IC z bliskiej podczerwie-
ni. Niekiedy zamiennie używa się wyrażenia jasność w filtrze p, choć, jak widać ze
wzoru 1.4, nie jest to tożsame z jasnością w paśmie p.

1.2 Wykorzystanie fotometrii w astrofizyce
Znaczenie fotometrii w badaniach astrofizycznych jest nieocenione. Dzięki tej

metodzie stale poszerza się nasza wiedza o Wszechświecie. Warto zwrócić uwagę
na fakt, że wykorzystując pomiary fotometryczne, możemy skupić się na badaniu
zarówno pojedynczych obiektów, jak i wielu gwiazd jednocześnie.

Pomiary fotometryczne, wykonywane w pojedynczym paśmie, wykorzystywane
są przy obserwacji tych samych obiektów w różnych momentach czasu (ang. time-
domain astronomy). Możemy do nich zaliczyć badanie zjawisk mikrosoczewkowa-
nia grawitacyjnego, ruchów własnych czy gwiazd zmiennych. Szczególnie te ostat-
nie można podzielić na wiele kategorii, a sama ich zmienność może być wynikiem
różnych procesów fizycznych zachodzących w takich obiektach. Podstawą badania
gwiazd zmiennych są szeregi czasowe, które stanowią zestaw punktów pomiarowych
(t,mp(t)), gdzie mp(t) jest jasnością obiektu w paśmie p w momencie t.
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Bardzo ważną cechą wszystkich gwiazd jest to, że ich natężenie promieniowania
zmienia się wraz z długością fali. Co więcej, w pierwszym przybliżeniu zależność
ta jest funkcją tylko temperatury efektywnej na powierzchni obiektu, tj. I(λ, Teff).
Dzięki temu pomiary wykonane w dwóch pasmach niosą informację o rozkładzie
widma promieniowania. W fotometrii definiuje się wskaźnik barwy (ang. color index )
jako różnicę jasności w dwóch pasmach p i p′:

mp −mp′ = −2,5 log


∞∫
0
f(λ)α(λ) p(λ)φ(λ) dλ

∞∫
0
f(λ)α(λ) p′(λ)φ′(λ) dλ

+ const. (1.5)

Zatem wskaźnik barwy będzie zależał od temperatury efektywnej gwiazdy.
Jednym z podstawowych wykresów w astrofizyce jest tzw. diagram Hertzsprun-

ga–Russella (HR). Na osi poziomej zawiera on temperatury efektywne gwiazd, zaś
na pionowej ich jasności absolutne. Jego cechą charakterystyczną jest to, że gwiazdy
nie są na nim rozłożone przypadkowo, lecz tworzą dobrze zdefiniowane struktury.
Odpowiadają one różnym etapom ewolucji, w których znajdują się dane obiekty. W
przypadku obserwacji gwiazd pola dość trudno skonstruować tego typu diagram bez
znajomości odległości i ekstynkcji międzygwiazdowej dla poszczególnych obiektów.
Można stworzyć jednak jego namiastkę, odkładając na osi poziomej wskaźnik bar-
wy, a na pionowej jasność, tzw. wykres barwa-jasność. Wciąż można wyszczególnić
na nim ciąg główny czy gałąź olbrzymów. Istotne jest to, że do jego konstrukcji
wystarczą pomiary wykonane w dwóch pasmach.

Istnienie selektywnej (zależnej od długości fali) ekstynkcji nie pozwala traktować
wskaźnika barwy jako odpowiednika temperatury efektywnej. Można jednak badać
samą ekstynkcję poprzez wyznaczenie poczerwienienia obiektów (ang. reddening).
Poczerwienienie gwiazd wynika z tego, że promieniowanie krótkofalowe jest bardziej
absorbowane przez materię międzygwiazdową niż promieniowanie długofalowe. Kon-
struując wykres dwuwskaźnikowy, gdzie na obu osiach odłożone są różne wskaźniki
barwy, można wskazać na nim dobrze znane struktury. Część gwiazd będzie wzglę-
dem nich przesunięta, ale przesunięcie to będzie zgodne z kierunkiem wyznaczonym
przez linię poczerwienienia. Do stworzenia wykresu dwuwskaźnikowego potrzeba po-
miarów wykonanych przynajmniej w trzech pasmach.

Wykres barwa-jasność i diagram dwuwskaźnikowy najlepiej konstruować dla wie-
lu gwiazd jednocześnie. Dzięki temu łatwo wskazać konkretne grupy obiektów. Warto
jeszcze wspomnieć, że pomiar pojedynczej gwiazdy w wielu pasmach fotometrycz-
nych umożliwia przeprowadzenie analizy SED (ang. Spectral Energy Distribution).
Chodzi o dopasowanie widma teoretycznego do punktów pomiarowych, często z
uwzględnieniem ekstynkcji międzygwiazdowej.

Jak wspomnieliśmy, wykorzystanie fotometrii w astrofizyce jest dość szerokie.
Fotometria wielobarwna pozwala na analizę wielu obiektów jednocześnie. Szczegól-
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nie pomaga ona odróżnić gwiazdy o różnych temperaturach efektywnych. W naszym
przypadku kluczowe jest wykorzystanie krótkofalowego pasma U . Znaczna ekstynk-
cja w kierunku centrum Galaktyki skutecznie zmniejsza jasność w tym paśmie. Z
naszego punktu widzenia ciekawe więc będą stosunkowo jasne obiekty zarejestrowa-
ne w filtrze ultrafioletowym. Z kolei znacznie poczerwienione gorące gwiazdy będzie
można wytypować na wykresie dwuwskaźnikowym. Następnie takie gorące obiekty
poddamy analizie zmienności z wykorzystaniem szeregów czasowych.

1.3 Struktura Drogi Mlecznej

Jak wspomnieliśmy we Wstępie, Droga Mleczna to galaktyka spiralna z poprzecz-
ką. Jest ona składnikiem większego kompleksu zwanego Grupą Lokalną, do której
należy między innymi galaktyka Andromedy oraz Wielki i Mały Obłok Magellana.
Dwie ostatnie są galaktykami satelitarnymi Drogi Mlecznej, w których aktywnie za-
chodzą procesy gwiazdotwórcze. Tradycyjnie Galaktykę można podzielić na cztery
składowe, które charakteryzujemy w następnych podrozdziałach (bazując na pracy
Bland-Hawthorn & Gerhard (2016)).

1.3.1 Centrum

W centrum Drogi Mlecznej znajduje się radioźródło SgrA rozciągające się na
kilka parseków. Jest to złożona struktura, w której skład wchodzą trzy elemen-
ty. Pierwszy, SgrA*, o współrzędnych galaktycznych (l, b) = (−0,056◦,−0,046◦),
jest supermasywną czarną dziurą (SMBH, ang. Supermassive Black Hole) o masie
∼ 4× 106 M� (Akiyama et al., 2022). Drugi to SgrA West – spiralna struktura ga-
zowa, która najprawdopodobniej opada na SMBH. Trzecim, najbardziej rozległym
elementem, jest SgrA East, który uważa się za pozostałość po wybuchu supernowej
typu II (Maeda et al., 2002).

Jednym z najważniejszych parametrów opisujących Galaktykę jest R0 – odległość
Słońca do centrum Drogi Mlecznej. Wynika to z tego, że wymiary Galaktyki są silnie
związane z tym parametrem. Z jeden strony odległość ta jest na tyle mała, że można
użyć geometrycznych metod do jej wyznaczenia. Z drugiej strony jest na tyle duża, że
można ją osadzić w kontekście drabiny odległości kosmicznych. Poza tym poprawnie
wyznaczona wartość R0 umożliwia poznanie fizycznych rozmiarów składowych SgrA
(Gillessen et al., 2013).

Istnieje wiele metod pozwalających wyznaczyć wartość R0. Można je podzielić
na trzy grupy: bezpośrednie, pośrednie, oparte na modelu. Do metod bezpośred-
nich można zaliczyć pomiar paralaksy trygonometrycznej do obłoku molekularnego
SgrB2. Kolejna tego typu metoda bazuje na wyznaczeniu ruchów własnych i pręd-
kości radialnych gwiazd położonych w otoczeniu SgrA*. Przykładowo dla jednej z
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nich, oznaczonej jako S2, otrzymano pełną orbitę (Porb ' 16 lat). Do metod po-
średnich należy wyznaczenie rozkładu przestrzennego gwiazd zmiennych (RRLyrae,
cefeidy, mirydy), gromad kulistych oraz gwiazd czerwonego zgęszczenia (RCG, ang.
Red Clump Giant). W przypadku obiektów zmiennych stosuje się zależności okres-
jasność (P-L), by otrzymać jasność absolutną, a stąd odległość (porównaj ze wzorem
1.3). Odległości do gromad kulistych wyznacza się za pomocą gwiazd RRLyrae i za-
kłada się, że gromady rozłożone są w Galaktyce sferycznie symetrycznie. Z kolei
gwiazdy RCG mają mniej więcej taką samą jasność absolutną i dla nich wystarczy
zmierzyć jasność wizualną i ekstynkcję. Metody oparte na modelu wyznaczają R0

jako jeden z parametrów modelu, wykorzystując rotację wokół centrum Galaktyki
pobliskich gwiazd z otoczenia Słońca.

Opisane wyżej techniki pozwalają wyznaczyć różne, ale zbliżone wartości R0,
a jej średnia wynosi 8,2 ± 0,1 kpc. Z najnowszych pomiarów astrometrycznych i
spektroskopowych gwiazdy S2 wynika, że R0 = 8249 ± 9|stat ± 45|sys pc (Gravity
Collaboration et al., 2020). Warto dodać, że Układ Słoneczny nie leży dokładnie
w płaszczyźnie Drogi Mlecznej, którą wyznacza rozkład obłoków wodorowych HI.
Układ Słoneczny jest przesunięty o z0 = 25 ± 5 pc w kierunku północnego bieguna
galaktycznego. Prędkość tangencjalna Słońca wokół centrum Galaktyki wynosi Vt =
248± 3 km · s−1.

1.3.2 Wewnętrzne obszary

Ekstremalnie gęste i masywne gromady gwiazdowe (NSCs, ang. Nuclear Star
Clusters) dość powszechnie występują wokół jąder wielu galaktyk (Neumayer et al.,
2020). Podobnie jest w przypadku Drogi Mlecznej, gdzie gromadę taką tworzą różne
populacje gwiazdowe. Należą do nich olbrzymy późnych typów widmowych, gwiazdy
RCG oraz gorętsze, skoncentrowane w pobliżu SMBH, typu widmowego B (do któ-
rych zalicza się wspomniana w poprzednim podrozdziale gwiazda S2). Obserwacje
w podczerwieni ujawniły, że w centrum NSC znajduje się SgrA*, a sama groma-
da jest znacznie spłaszczoną strukturą (q = 0,7), której dłuższa oś pokrywa się z
płaszczyzną dysku galaktycznego. Promień półświatła (ang. half-light radius) i masę
galaktycznej NSC wyznaczano odpowiednio na Re ' 4,2 pc iMNSC ' 2×107 M�. Po-
nadto sama NSC jest zanurzona w dużo większym dysku (NSD, ang. Nuclear Stellar
Disk), którego rozmiar szacuje się na ∼ 200pc, a masę na MNSD ' 1,5× 109 M�.

Zarówno NSC i NSD osadzone są w większej strukturze zwanej zgrubieniem
centralnym Galaktyki (ang. Galactic bulge). Wykorzystując osiem milionów gwiazd
RCG Wegg & Gerhard (2013) pokazali, że zgrubienie centralne jest złożonym kom-
pleksem przypominającym literę X z wyraźnie występującą poprzeczką. Zatem obiek-
ty wchodzące w jego skład nie mogą krążyć po kołowych orbitach, co było już ob-
serwowane wcześniej przez Englmaier & Gerhard (1999). Z tego powodu w litera-
turze zgrubienie centralne określa się mianem b/p-bulge (ang. box/peanut), a jego
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rozmiary w kiloparsekach wynoszą (±2,2 × ±1,4 × ±1,2). Główna oś (poprzeczka)
tworzy z linią Słońce-centrum Galaktyki kąt i = 27◦ ± 2◦ w ten sposób, że jej bliż-
sza obserwatorowi składowa znajduje się w pierwszej ćwiartce długości galaktycznej
(0◦ < l < 90◦).

Można wyróżnić dwa główne modele opisujące historię formowania się zgrubień
centralnych w galaktykach. Pierwszy zakłada, że zgrubienie powstaje na skutek hie-
rarchicznych połączeń – większe struktury formują się poprzez dołączanie mniejszych
porcji materii, tzw. klasyczne zgrubienie. Drugi zakłada, że na skutek niestabilności
(wertykalnej) dysk galaktyczny wybrzusza się, tworząc zgrubienie o kształcie b/p.
Ponieważ w zgrubieniu centralnym Drogi Mlecznej występuje wertykalny gradient
metaliczności (Gonzalez et al., 2013), to własność ta sugeruje drugi scenariusz. Bada-
nia w ramach projektu ARGOS pokazały, że dla większych szerokości galaktycznych
(l = 0◦,−10◦ . b . −7◦) gwiazdy RCG o dużej zawartości metali dzielą się na
dwie grupy (Ness et al., 2012). Podziału takiego nie zaobserwowano dla obiektów
położonych w kierunku centrum Galaktyki (l = 0◦, b = 0◦). Te same obserwacje
ujawniły, że zgrubienie centralne rotuje cylindrycznie (Ness et al., 2013). Obie te
cechy są zgodne z symulacjami wielu ciał (ang. N-body simulation) zakładającymi
formowanie się zgrubienia na skutek niestabilności w dysku.

Dzięki projektowi OGLE zaobserwowano dużą próbkę gwiazd typu RRLyrae
i pokazano, że nie należą one do składowej tworzącej strukturę X (Pietrukowicz
et al., 2015). Są to gwiazdy o małej zawartości metali i wolno rotujące wokół cen-
trum Galaktyki. Jednocześnie badania ARGOS ujawniły istnienie mało metalicznych
obiektów, ale poruszających się z dużą prędkością. Być może gwiazdy te pochodzą
z halo galaktycznego lub grubego dysku. Tak więc nie jest do końca pewne, czy
w wewnętrznych obszarach Drogi Mlecznej występuje również klasyczne zgrubie-
nie. Pewnym jest, że to siedlisko kilku populacji gwiazdowych o różnych parame-
trach chemicznych i kinematycznych. Masę zgrubienia centralnego szacuje się na
Mbulge < 2× 1010 M�.

1.3.3 Dysk

Dysk galaktyczny jest strukturą znacznie spłaszczoną o średnicy ponad 35 kpc.
Jego geometria wynika z tego, że tworzące go obiekty krążą w wyróżnionej płaszczyź-
nie. Ponadto grupują się one w obszary zwane ramionami spiralnymi, które można
opisać teorią fal gęstości. W ramionach spiralnych występuje duża aktywność gwiaz-
dotwórcza (populacja I), toteż zawierają one gromady otwarte, asocjacje gwiazdowe
OB, a także gęste obłoki gazowo-pyłowe. Układ Słoneczny leży w Ramieniu Oriona
pomiędzy Ramieniem Perseusza i Strzelca. Ważną cechą dysku jest to, że można go
podzielić na dwie składowe, tj. cienką i grubą (ang. thin, thick).

Skala długości (ang. scale length) jest to parametr opisujący odległość, na której
dana wielkość zmniejsza się o czynnik e ' 2,718. Parametr ten jest istotny w kontek-
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ście badania grubości dysku, czyli jego rozmiaru wzdłuż współrzędnej z prostopadłej
do płaszczyzny dysku. Wyznacza się go na podstawie zliczenia gwiazd o zadanej ja-
sności absolutnej w konkretnym paśmie fotometrycznym (rysunek 1 z pracy Bahcall
& Soneira (1980)). Ponieważ pierwsze zliczenia odbywały się na długo przed misją
Gaia (Gaia Collaboration et al., 2016), to jasności absolutne wyznaczano w oparciu
o paralaksę fotometryczną. Metoda ta wykorzystuje wykres barwa-jasność, gdzie na
podstawie przynależności do ciągu głównego i wartości wskaźnika barwy szacuje się
jej jasność absolutną.

Gilmore & Reid (1983) ulepszyli metodę zliczania poprzez wykorzystanie dwóch
pasm V oraz I. Na podstawie obserwacji 12 500 gwiazd położonych w kierunku
południowego bieguna galaktycznego odkryli oni, że dysk galaktyczny składa się z
dwóch struktur zwanych cienkim i grubym dyskiem. Ich obserwacje uwzględniały
grupy obiektów położone w różnych odległościach od płaszczyzny dysku, a także
zawierały poprawkę na metaliczność i ekstynkcję. Autorzy wykazali, że wertykalne
skale długości dla cienkiego i grubego dysku wynosiły odpowiednio zt ' 300 pc i
zT ' 1450 pc.

Ostatnie dwie dekady to początek ery wykorzystania w astronomii obserwacyjnej
kamer CCD (ang. charge-coupled device). Ich użycie wiązało się ze zwiększeniem ja-
kości fotometrii, jak i pokryciem przestrzennym. Jednym z największych projektów
tego typu jest SDSS, którego wielobarwna fotometria obejmuje 48 milionów gwiazd
pokrywających powierzchnię 6500 stopni kwadratowych. Obiekty te leżą w szero-
kim zakresie odległości od Słońca od 100 pc do 20 kpc. W ramach projektu SDSS
otrzymano zt = 300 pc i zT = 900 pc (Jurić et al., 2008).

Różnice pomiędzy cienkim a grubym dyskiem obserwowane są również w dys-
persji prędkości prostopadłej do płaszczyzny dysku W�. Parametry te przyjmują
wartości σt

W� ∼ 20 i σT
W� ∼ 40 [km · s−1] (Robin et al., 2003). W ramach projek-

tu SDSS wykonano również pomiary spektroskopowe dla około 60 000 gwiazd ciągu
głównego typu widmowego F i G. Na ich podstawie, w oparciu o wskaźniki barwy,
wyznaczono metaliczność fotometryczną dla 200 000 gwiazd, które leżą w zakresie
odległości od Słońca od 500 pc do 8 kpc w kierunku północnego bieguna galaktycz-
nego. Autorzy pracy pokazali, że gradient metaliczności maleje wraz ze wzrostem z.
Ponadto otrzymali, że przejście pomiędzy cienkim a grubym dyskiem występuje dla
z ∼ 1 kpc, a gruby dysk przechodzi w halo dla z > 2,5 kpc, kończąc się na wartości
z ∼ 5 kpc (rysunek 8 z pracy Ivezić et al. (2008)).

Występowanie dwóch struktur o odmiennych parametrach chemicznych i kine-
matycznych może sugerować, że historia ich formowania jest różna. Uzupełniając
dane SDSS o ruch przestrzenny obiektów, Ivezić et al. (2008) wykazali, że nie ist-
nieje korelacja pomiędzy rozkładami metaliczności i prędkości gwiazd. Zjawisko to
można wytłumaczyć tym, że dysk jest jednolitą strukturą, w którym metaliczność
i kinematykę obiektów można opisać rozkładami ciągłym. W takim modelu gruby
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dysk byłby reprezentowany przez gwiazdy tworzące ogony obu rozkładów, będące
naturalnym przedłużeniem cienkiego dysku (Norris, 1987). Jeśli faktycznie ten mo-
del jest prawdziwy, to oznacza, że w przeszłości musiały zachodzić dwa różne procesy
oddziałujące na obiekty. Miałyby one niezależny wpływ na oba obserwowane roz-
kłady.

W astrofizyce stosunek obfitości chemicznej dwóch pierwiastków A i B w danej
gwieździe ? jest podawany względem obfitości słonecznej:

[A/B] = log
(

NA

NB

)
?

− log
(

NA

NB

)
�
, (1.6)

gdzie NA i NB oznaczają liczbę atomów A i B na jednostkę objętości. Masseron
& Gilmore (2015) pokazali, że na wykresie [α/Fe]1 vs [Fe/H] gwiazdy grupują się
wyraźnie w dwóch obszarach. Obie grupy są silnie skorelowane ze stosunkiem [C/N]
w czerwonych olbrzymach. Parametr [C/N] zależy od statusu ewolucyjnego, a więc
pośrednio od wieku gwiazdy. Na podstawie badań spektroskopowych czerwonych
olbrzymów o tej samej zawartości [Fe/H] autorzy stwierdzili, że gruby dysk jest
starszy od cienkiego dysku. Ponadto w grubym dysku obserwuje się wyższy stosunek
[α/Fe], co sugeruje, że ta składowa utworzyła się szybciej niż cienki dysk.

Podsumowując, dysk Drogi Mlecznej składa się dwóch struktur. Masę cienkiego i
grubego dysku szacuje się odpowiednio naMt ∼ 3,5×1010 iMT ∼ 7×109 [M�]. War-
to dodać, że dysk galaktyczny nie jest całkowicie płaską strukturą. Obszary leżące
na brzegu dysku są odchylone, osiągając średnio większe wartości |z| w porównaniu
do regionów położonych bliżej środka Galaktyki. Trójwymiarowa struktura dysku
została zbadana przez zespół OGLE z wykorzystaniem 2431 cefeid (Skowron et al.,
2019).

1.3.4 Halo

Halo jest największą strukturą Drogi Mlecznej o kształcie elipsoidy obrotowej,
która swoimi rozmiarami obejmuje zgrubienie centralne i dysk. Pierwsze badania tej
części Galaktyki ujawniły, że składa się ono ze starych, mało metalicznych gwiazd
(populacja II) o znacznych prędkościach przestrzennych. Obiekty z halo cechują się
dużym, przypadkowym ruchem, jednocześnie samo halo nie wykazuje wyraźnej ro-
tacji. Ta składowa Galaktyki jest też siedliskiem gromad kulistych, które zbudowane
są również z gwiazd II populacji. Pierwsze badania gromad kulistych pokazały, że
cechują się one szeroką obfitością metali niezależnie od ich odległości od centrum Ga-
laktyki. Obserwacje te sugerują, że halo jest zbudowane z różnych, niezwiązanych
ze sobą fragmentów, które opadły w przeszłości na Drogę Mleczną (Searle & Zinn,
1978). W późniejszym czasie wykazano, że halo jest złożoną strukturą uformowaną

1α oznacza tutaj dowolny pierwiastek.
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z mniejszych składowych zwanych ECHOS (ang. Elements of Cold Halo Substruc-
ture, Schlaufman et al. (2009)). Tego typu morfologia jest zgodna z hierarchicznym
modelem formowania się galaktyk, o którym wspomnieliśmy w kontekście tworzenia
się klasycznego zgrubienia centralnego.

Jednym z parametrów opisujących halo jest gęstość gwiazdowa, która odzwier-
ciedla historię formowania Drogi Mlecznej. Istnieją różne modele opisujące profil
gęstość, a jeden z nich bazuje na dwóch funkcjach wykładniczych (DPL, ang. Do-
uble Power Law) w postaci (Faccioli et al., 2014):

n(r) = n0


(
r0
r

)α
Rmin < r < r0(

r0
r

)β
r0 < r < Rmax

, (1.7)

gdzie α i β są poszukiwanymi wykładnikami, n0 to czynnik normalizacyjny, a r0

wskazuje granicę między wewnętrznym a zewnętrznym halo. Do wyznaczenia profi-
lu gęstości używa się różnych typów gwiazd, do których można oszacować odległość.
Należą do nich między innymi zmienne typu RRLyrae, obiekty leżące w niebieskiej
części gałęzi horyzontalnej (BHB, ang. Blue Horizontal Branch) czy czerwone olbrzy-
my. Średnie wartości opisujące profil gęstości wynoszą: α ' −2,5, β ' −(3,7− 5,0),
r0 = 25± 10 kpc. Wewnętrzne halo jest bardziej spłaszczone (c/a = 0,65± 0,05) w
porównaniu do zewnętrznego (c/a = 0,8 ± 0,1). Profile gęstości oblicza się pomija-
jąc obiekty ECHOS, tak aby otrzymać gładką funkcję n(r). Wykorzystując relację
masa-jasność (Kimmig et al., 2015) oszacowano, że masa święcącej materii tworzącej
halo wynosi Mhalo ∼ 4− 7× 108 M�, w tym MECHOS ∼ 2− 3× 108 M�.

Opisane wyżej halo dotyczy tylko jednej składowej, tzw. halo gwiazdowego. Dru-
gą stanowi rozproszona gorąca plazma, która jest odpowiednikiem korony słonecznej.
Pierwsze bezpośrednie obserwacje gorącego halo dotyczyły odległych galaktyk. Przy-
kładowo wykorzystując promieniowanie rentgenowskie zaobserwowano, że zjonizowa-
ny gaz otacza spiralną galaktykę NGC1961 (Anderson & Bregman, 2011). Za pomocą
danych spektroskopowych kwazarów zebranych w ramach misji XMM-Newton, uda-
ło się w nich zidentyfikować linie absorpcyjne tlenu OVII i OVIII nieprzesunięte ku
czerwieni (Miller & Bregman, 2015). Dodatkowo obserwacje tła nieba ujawniły w
widmach te same linie emisyjne. Brak przesunięcia ku czerwieni obu rodzajów linii
widmowych musi wynikać z tego, że powstały one w bliskim sąsiedztwie Drogi Mlecz-
nej. Między innymi dzięki tym pomiarom udało się wyznaczyć temperaturę gorącego
halo na Thot ∼ 2× 106 K, a jego masę oszacować na Mhot ∼ 2,7− 4,7× 1010 M�.

Istnieje też trzecia składowa halo złożona z ciemnej materii (ang. dark matter).
Jest to materia, której nie można zaobserwować bezpośrednio, a swoje istnienie
manifestuje poprzez oddziaływanie grawitacyjne z materią widzialną. W literaturze
można znaleźć kilka metod, które pozwalają oszacować jej masę. Jedną z nich jest
pomiar masy w Grupie Lokalnej w oparciu o wektor prędkości galaktyki Andromedy
(van der Marel et al., 2012). Innym przykładem jest wykorzystanie gwiazd z halo o
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dużej prędkości przestrzennej w celu wyznaczenia prędkości ucieczki z Galaktyki, a
stąd masy (Piffl et al., 2014). Najbardziej znana metoda opiera się na krzywej rota-
cji Galaktyki, czyli zestawieniu prędkości orbitalnej w funkcji odległości od centrum
(Reid et al., 2014). Podobną cechę wykazują też odległe galaktyki (Rubin et al.,
1978). Z krzywych rotacji wynika, że ruch obiektów nie podlega prawom Keplera,
jeśli wziąć pod uwagę tylko masę materii widzialnej. Prowadzi to do wniosku, że
musi istnieć jeszcze dodatkowa niewidzialna składowa. Masę halo ciemnej materii
szacuje się na Mdark ∼ 1× 1012 M�, co stanowi dominującą część masy Galaktyki.

Droga Mleczna jest więc bardzo złożoną strukturą, w której istnieją różne popula-
cje gwiazdowe. Cechują się one odmiennymi własnościami fizycznymi i chemicznymi,
które to wynikają z ewolucji Galaktyki. Z jednej strony ogromna ilość zebranych i
opracowanych dotychczas danych obserwacyjnych może sugerować, że astronomom
udało się skonstruować z dobrym przybliżeniem poprawny model opisujący Drogę
Mleczną. Z drugiej strony nawet detekcja pojedynczych obiektów może doprowadzić
do podważenia, potwierdzenia lub stworzenia nowych koncepcji. Pewną inspiracją
była dla nas książka autorstwa Croswell (1997) opisująca historię odkrywania i ba-
dania struktur Drogi Mlecznej, gdzie często detekcja niewielu obiektów o nieznanych
dotąd cechach tworzyła fundamenty pod nowe teorie.

Pomimo że obszary położone w kierunku zgrubienia centralnego były przedmio-
tem intensywnych badań w przeszłości, to z racji pewnych cech opisanych weWstępie
pracy, wydały nam się one atrakcyjnym celem do przeprowadzenia własnych badań
fotometrycznych. Wykorzystanie nawet najdokładniejszych pomiarów w filtrze ultra-
fioletowym niewiele pomoże, jeśli fotometria w pozostałych pasmach jest obarczona
dużymi błędami. Naszym celem było otrzymanie fotometrii jak najlepszej jakości,
co mogło, ale nie musiało doprowadzić nas do detekcji osobliwych obiektów.



26 Fotometria w kontekście badania Galaktyki



Rozdział 2

Dane obserwacyjne

Obserwacje wykorzystane w niniejszej pracy pochodzą głównie z trzech zesta-
wów danych. Pierwszy, i dla nas kluczowy, stanowią pomiary, które wykonaliśmy
samodzielnie z użyciem 1-metrowego teleskopu w Cerro Tololo Inter-American Ob-
servatory – CTIO. Kolejny zestaw danych pochodzi z projektu VPHAS+ (Drew
et al., 2014). Ten materiał pobraliśmy z publicznie dostępnej bazy danych. Ostat-
ni zbiór danych to materiał pochodzący z projektu OGLE (Udalski et al., 1992).
Ogólnodostępna część obserwacji również i w tym przypadku została pobrana z In-
ternetu. Dzięki uprzejmości zespołu OGLE pozyskaliśmy także dane, które nie były
upublicznione w czasie wykonywania przez nas analizy.

W celu łatwiejszego zrozumienia tekstu wprowadzamy następującą nomenklatu-
rę:

• obserwacje/dane CTIO – obserwacje/dane zebrane w Cerro Tololo Inter-Amer-
ican Observatory,

• obserwacje/dane OGLE-N – obserwacje/dane pochodzące z N-tej fazy projek-
tu OGLE, N = I, II, III, IV,

• obserwacje/dane VPHAS – obserwacje/dane zaczerpnięte z projektu VPHAS+.

Każdy zestaw danych opisujemy bardziej szczegółowo w dalszej części rozdziału.
W celu zobrazowania wprowadzonych przez nas zależności między nimi zaczniemy
jednak od opisu strategii, jaką obraliśmy, planując projekt.

2.1 Strategia obserwacyjna
Na początku warto wspomnieć, że pierwotnie obserwacje CTIO zostały zapla-

nowane tak, aby pokrywały się z obserwacjami OGLE-II (Udalski et al., 1997) (ry-
sunek 2.1). Astrofizycy z zespołu OGLE od 30 lat prowadzą obserwacje gwiazd w
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pasmach V oraz I, przy czym obserwacje w paśmie I mają dużo gęstsze pokry-
cie czasowe. Pierwotnym celem projektu OGLE było zweryfikowanie hipotezy, czy
ciemna materia zbudowana jest z masywnych, zwartych obiektów. Obiekty takie
mogą powodować zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego (Paczyński, 1986) i
poprzez obserwację takich zjawisk mogą zostać odkryte. Nieprzerwany monitoring
milionów gwiazd w kierunku Obłoków Magellana i zgrubienia centralnego Galaktyki
nie tylko miał przynieść odpowiedź na to pytanie, lecz także mógł posłużyć do re-
alizacji innych projektów (Udalski et al., 1992). Jednym z nich było badanie gwiazd
zmiennych o dużych amplitudach, np. gwiazd typu RRLyrae lub cefeid. Dane takie
można wykorzystać do poszukiwania gwiazd zmiennych z mniejszymi amplitudami
tj. SPB czy γDor, których detekcja zmian jasności na poziomie 0,01 mag (Udalski
et al., 1997) wciąż jest możliwa. Aby poprawnie sklasyfikować takie obiekty po-
trzebna jest dodatkowa informacja, pozwalająca odróżnić typy gwiazd wykazujące
podobną zmienność, np. SPB od γDor czy β Cep od δ Sct. Zdobycie tej informa-
cji dla tak dużej próbki jest możliwe z wykorzystaniem jednorazowych obserwacji
w pasmach UBV IC (Narwid et al., 2008). Taki właśnie był pierwotny cel zebrania
danych CTIO. Kierunek naszych badań został później zmieniony, co nie zmienia fak-
tu, że tego typu analiza wciąż może zostać przeprowadzona. Co więcej, obserwacje
OGLE-II zostały wykonane kilkanaście lat temu, są więc dla nas cenne, zwłaszcza
w kontekście astrometrii bliskich obiektów. Dla większości pól udało nam się zebrać
dobrej jakości fotometrię. Dodatkowo ze względu na fakt, że obserwacje CTIO:

• zawierają długie i krótkie ekspozycje w celu pokrycia jak najszerszych prze-
działów jasności w każdym paśmie,

• zawierają obserwacje pól ze standardami fotometrycznymi, umożliwiając trans-
formację fotometrii instrumentalnej do standardowej,

• są przez nas w pełni kalibrowane i redukowane,

projekt związany z tymi obserwacjami stał się dla nas programem pilotażowym.
Stanowił on punkt wyjścia do rozszerzenia na niebie obszaru poszukiwań gorących
obiektów w kierunku na centrum Drogi Mlecznej. W takim przypadku uznaliśmy, że
optymalne byłoby pozyskanie dodatkowych pomiarów fotometrycznych UBV IC w
tych rozszerzonych obszarach. Dzięki temu moglibyśmy uzyskać zbiór danych kon-
systentny z obserwacjami CTIO. Nie był to jednak warunek konieczny, zwłaszcza że
dodatkowe dane musiałyby być zapożyczone z innych projektów.

Cennym dla nas materiałem okazały się publicznie dostępne obserwacje OGLE-III
(Szymański et al., 2011), pokrywające znacznie większy obszar niż te pochodzące
z OGLE-II. Jednakże obserwacje OGLE-III wykonane są tylko w dwóch pasmach:
V oraz I. Jednym z projektów, w którym obserwowano pola w tym kierunku z
użyciem pasm krótkofalowych, jest wspomniany VPHAS+. Obserwacje VPHAS za-
wierają fotometrię wielobarwną u, g, r, i, Hα oraz są również publicznie dostępne.
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Rysunek 2.1: Schematyczna mapa nieba obrazująca pierwotną strategię obserwacyjną.
Czerwonymi prostokątami oznaczono 33 z 49 pól obserwowanych w ramach drugiej fazy
projektu OGLE (Udalski et al., 2002). Czarne kwadraty przedstawiają 26 pól gwiazdowych
przeznaczonych do obserwacji w Cerro Tololo Inter-American Observatory. Dane OGLE-II
niosą informacje o zmienności obiektów, zaś obserwacje CTIO rozszerzają pomiary foto-
metryczne o pasma UBV IC . Czarny krzyż wskazuje centrum Drogi Mlecznej.

Po dokładniejszym zapoznaniu się z materiałem uznaliśmy, że wykorzystamy tylko
obserwacje wykonane w filtrze u, a dzięki obserwacjom CTIO przetransformujemy
te pomiary do pasma U . Taka strategia pozwalała nam kilkukrotnie rozszerzyć ob-
szar poszukiwań gorących obiektów z wykorzystaniem standardowej fotometrii UV I
(rysunek 2.2).
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Rysunek 2.2: Mapa nieba prezentująca obszary pokryte przez projekty opisane w tekście.
Szare obszary wskazują obserwacje CTIO (UBV IC). Różowe regiony przedstawiają dane
OGLE-III (V I). Niebieskie kontury wyznaczają obserwacje VPHAS (u → U). Czarny
krzyż wskazuje centrum Drogi Mlecznej. Część wspólna obserwacji OGLE-III i VPHAS
wyznacza rozszerzone obszary poszukiwań gorących obiektów.
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2.2 Dane CTIO
Pierwszy zestaw danych zebrany został w 2007 roku. Obserwatorium Cerro To-

lolo Inter-American Observatory znajduje się w Chile, w miejscu o współrzędnych
geograficznych λ = 70◦48′54′′W, ϕ = 30◦09′54′′ S i położone jest na wysokości około
2200 m n.p.m. Obserwacje zostały w pełni wykonane przez Zbigniewa Kołaczkow-
skiego z użyciem teleskopu Yale.

Yale to teleskop w układzie Cassegraina o średnicy 1,0 metra i ogniskowej 10,0
metrów (f/10). Prowadzenie instrumentu wspomagał autoguider. Podczas obserwa-
cji teleskop wyposażony był w kamerę Y4KCam CCD o rozmiarach 4064×4064 pik-
seli. Jej pojedynczy piksel miał rozmiar 15× 15 µm, co przy zadanych parametrach
zapewniło rozdzielczość 0,29′′/piksel i pole widzenia 19,64′ × 19,64′. Wzmocnienie
(ang. gain) było równe 1,44e−/ADU, prąd odczytu (ang. readout noise) 7 e−, a ka-
mera zachowywała liniowość do 40 000 ADU. Jej istotną cechą była podwyższona
czułość U (rysunek 2.3). Podczas obserwacji matryca kamery była schładzana do
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Rysunek 2.3: Czułość kamery Y4KCam CCD w funkcji długości fali w temperaturze
−100◦C. Źródło: http://www.astronomy.ohio-state.edu/Y4KCam/OSU4K/index.html

temperatury −100◦C, co skutecznie minimalizowało wartość prądu ciemnego. Ka-
mera składała się z czterech konwerterów analogowo-cyfrowych, co zmniejszało czas
odczytu każdego obrazu do 50 sekund. Niestety, podczas obserwacji jeden z konwer-
terów był uszkodzony. Między innymi z tego powodu zdecydowaliśmy się podzielić
każdy obraz na trzy sektory: A, B i C, pozbywając się ćwiartki, która nie rejestro-
wała sygnału. Dodatkowo w sektorach A oraz C uwzględniliśmy niewielkie zakładki

http://www.astronomy.ohio-state.edu/Y4KCam/OSU4K/index.html
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pokrywające sektor B. Dzięki nim nie utraciliśmy informacji o niektórych obiek-
tach na skutek przycinania pojedynczych obrazów (rysunek 2.4). Sektory zostały
wygenerowane według następujących współrzędnych:

• sektor A: [1 : 2150× 2033 : 4064] pikseli,

• sektor B: [2033 : 4064× 2033 : 4064] pikseli,

• sektor C: [2033 : 4064× 1 : 2150] pikseli.
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Rysunek 2.4: Schemat według którego przycinaliśmy obrazy otrzymane za pomocą kamery
Y4KCam CCD. Aby nie utracić pełnej informacji o zarejestrowanych obiektach na sku-
tek cięcia pojedynczych obrazów, uwzględniliśmy niewielkie zakładki w sektorach A i C,
pokrywające sektor B. Strzałki wyznaczają kierunki świata. Szkic nie uwzględnia usunię-
tego overscanu, którego pozycja pokrywała się z centralnym krzyżem na matrycy CCD,
dzielącym ją na poszczególne ćwiartki (porównaj: http://www.astronomy.ohio-state.edu/
Y4KCam/OSU4K/OSU4KCCD.gif).

Do wykonania obserwacji użyto czterech pasm: U ,B, V , IC systemu Johnsona/Krona-
Cousinsa (Cousins, 1976). Rozkłady przepuszczalności tych pasm pokazano na ry-
sunku 2.5. Wszystkie obrazy zostały zapisane do formatu FITS (ang. Flexible Image
Transport System) (Wells et al., 1981).

Ze względu na przeznaczenie obserwacji możemy je podzielić na dwie grupy.
Pierwszy zbiór zawiera obserwacje 20 pól gwiazdowych wykonane podczas czte-
rech nocy (nazwijmy je obserwacjami właściwymi). Drugi zestaw powstał w celu
umożliwienia wykonania dla nich transformacji jasności instrumentalnych do stan-
dardowych (obserwacje standaryzacyjne). Składa się on z wielokrotnych obserwacji

http://www.astronomy.ohio-state.edu/Y4KCam/OSU4K/OSU4KCCD.gif
http://www.astronomy.ohio-state.edu/Y4KCam/OSU4K/OSU4KCCD.gif
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Rysunek 2.5: Unormowane do jedności rozkłady przepuszczalności pasm w funkcji długości
fali. Rozpoczynając od krótszych długości fal, czarne krzywe reprezentują odpowiednio
pasma B, V , IC (źródło: http://www.astronomy.ohio-state.edu/Y4KCam/filters.html). W
celach poglądowych szarą krzywą przedstawiono pasmo U z systemu Johnsona (Bessell,
1986).

jednego pola (oznaczenie Bulge-BWC), które zawiera wtórne standardy fotometrycz-
ne (Paczyński et al., 1999) oraz krótkie ekspozycje większości pól wymienionych w
pierwszej grupie wykonane podczas jednej nocy obserwacyjnej (tabela 2.1 oraz rysu-
nek 2.6). Podczas tej nocy panowały bardzo dobre warunki atmosferyczne. Niestety,
sytuację nieco pogarszała obecność Księżyca znajdującego się około 20◦ od obser-
wowanego pola. Dodatkowo podczas każdej nocy wykonane zostały serie obrazów
kalibracyjnych (ang. flat-field, dark, bias). W celu pokrycia jak największego za-
kresu jasności obserwacje właściwe były wykonane w każdym filtrze z długimi i
krótkimi czasami ekspozycji (tabela 2.2). Taki zabieg miał na celu detekcję zarówno
słabszych obiektów, jak i jasnych gwiazd, które na obrazach z długim czasem ekspo-
zycji były prześwietlone. Obserwacje standaryzacyjne bazują na jednakowo długich
ekspozycjach w obrębie tego samego pasma (tabela 2.2). Nie wszystkie obserwacje
zostały zarejestrowane zgodnie z wartościami zawartymi w tabeli. Dla obserwacji
właściwych niespełna 17% obrazów odbiega od podanego schematu ze względu na
konieczność zmiany długości ekspozycji podczas obserwacji. W przypadku pomiarów
standaryzacyjnych wszystkie ekspozycje wykonano zgodnie z danymi zawartymi w
tabeli. Ponadto nie posiadaliśmy danych w obserwacjach standaryzacyjnych dla pól
Bulge-{3, 18, 23}, co uniemożliwiło wyznaczenie w tych obszarach jasności standar-
dowych.

http://www.astronomy.ohio-state.edu/Y4KCam/filters.html
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Nazwa pola RA(J2000) Dec(J2000) Data obserwacji

• Bulge-1
• Bulge-2
◦ Bulge-3
• Bulge-3c
• Bulge-4
• Bulge-5

17:49:47,064 −29:42:12,60
17:49:46,872 −30:08:26,52
17:52:58,608 −29:23:48,84
17:52:58,800 −29:44:03,84
17:52:59,928 −30:11:13,56
17:55:06,096 −29:30:28,08

25-05-2007

• Bulge-6
• Bulge-7
• Bulge-7b
• Bulge-9
• Bulge-10
• Bulge-11

17:55:06,144 −29:56:08,88
17:58:47,928 −28:53:18,24
17:58:47,832 −29:20:33,36
18:00:47,712 −28:44:49,56
18:00:48,888 −29:05:15,00
18:02:55,176 −28:24:25,56

26-05-2007

• Bulge-13
• Bulge-14
• Bulge-16

18:05:02,376 −27:42:34,56
18:05:02,472 −28:10:53,04
18:05:03,768 −29:06:20,16

29-05-2007

• Bulge-17
◦ Bulge-18
• Bulge-19
• Bulge-21
◦ Bulge-23

18:07:39,024 −26:58:22,44
18:07:38,568 −27:25:54,48
18:10:38,376 −25:59:03,84
18:07:33,312 −26:38:32,64
17:51:46,152 −32:53:14,28

04-06-2007

Oznaczone •
Bulge-BWC 18:03:29,040 −30:02:02,40 03-06-2007

Tabela 2.1: Obserwacje CTIO podzielone na dwie grupy według ich przeznaczenia. Pierw-
szy zestaw obserwacji (właściwe) obejmował 20 pól gwiazdowych, które były obserwowa-
ne podczas czterech nocy. Drugi zestaw (obs. standaryzacyjne) to pojedyncze obserwacje
tych samych pól (z wyjątkiem trzech oznaczonych symbolem ◦, co uniemożliwiło wyko-
nanie dla nich standaryzacji fotometrycznej) oraz wielokrotne pomiary dodatkowego pola
Bulge-BWC zawierającego wtórne standardy fotometryczne. Środkowa kolumna przedsta-
wia współrzędne dla centrum każdego z pól. Wszystkie obserwacje wykonano w pasmach
UBV IC .

Pasmo

Długość ekspozycji [s]

Obserwacje właściwe
krótkie / długie

Obserwacje
standaryzacyjne

U 120 / 1500 300

B 60 / 400 100

V 30 / 250 60

IC 15 / 150 30

Tabela 2.2: Podział obserwacji CTIO ze względu na czas trwania ekspozycji. Obserwacje
właściwe to te zarejestrowane podczas czterech nocy, dla których istniały dwa pomiary
(z krótkimi i długimi czasami ekspozycji). Obserwacje standaryzacyjne oznaczają pomiary
wykonane podczas jednej nocy (tabela 2.1).
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Rysunek 2.6: Mapa nieba w kierunku na zgrubienie centralne Drogi Mlecznej. Szare obszary
przedstawiają 21 pól, które były obserwowane przy użyciu teleskopu Yale o średnicy 1,0 m.
Każde pole zostało skrótowo oznaczone za pomocą etykiety. Przykładowo obszar podpisany
jako 7 odnosi się do pola Bulge-7 (zobacz tabela 2.1). Czarny krzyż wskazuje centrum
Galaktyki.

Średni seeing – wielkość określająca stabilność atmosfery – zależy od obserwowa-
nej długości fali i wpływa na rozdzielczość (Boyd, 1978). Dla tych pomiarów średni
seeing w pasmach U , B, V , IC wynosił odpowiednio: 2,10′′, 1,88′′, 1,81′′, 1,6′′. Za-
uważyliśmy też, że wartość rozmycia zależała od sektora, z którego pochodził dany
obraz. W większości przypadków niezależnie od użytego filtru największe rozmy-
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cie obiektów występowało w sektorze A, a najmniejsze w C. Zmiany w rozmyciu
obrazów pomiędzy sektorami A i B oraz B i C były na poziomie kilku procent i
najpewniej wynikały z wad optycznych instrumentu.

2.3 Dane OGLE
Drugi zestaw danych pochodził z projektu OGLE (ang. Optical Gravitational

Lensing Experiment), który jest prowadzony przez polskich astronomów (Udalski
et al., 1992). W swojej historii projekt ten przechodził kilka faz, które wiązały się
głównie z wymianą sprzętu, ulepszeniem oprogramowania redukującego i analizu-
jącego dane oraz z przyjęciem różnej strategii obserwacyjnej (Udalski et al., 2015).
Dzięki temu możliwe było badanie różnych klas obiektów astronomicznych, szczegól-
nie koncentrując się wokół obiektów zmiennych. Obecnie trwa czwarta faza projektu,
która rozpoczęła się w 2010 roku.

Oprócz tego, że zespół OGLE wykonuje obserwacje oraz publikuje z nich wyniki
naukowe, udostępnia on również częściowo zredukowane dane, które każdy może
pobrać na własny użytek. Oczywiście ze względu na dużą liczbę wykonywanych
obrazów o pojemności rzędu kilku terabajtów na sezon (Udalski, 2003; Udalski et al.,
2015), zazwyczaj opublikowane dane są uśrednieniem wielu pomiarów. Tego typu
obserwacje OGLE-III wykorzystaliśmy do wstępnej selekcji gorących obiektów, a
niepubliczne dane z trzeciej i czwartej fazy uzyskaliśmy od zespołu OGLE.

2.3.1 Dane OGLE-III

Dane OGLE-III zostały zebrane w obserwatorium Las Campanas Observatory.
Znajduje się ono w Chile w miejscu o współrzędnych geograficznych λ = 70◦41′33′′W,
ϕ = 29◦00′52′′ S i położone jest na wysokości około 2380 m n.p.m1. Obserwacje
zostały wykonane z wykorzystaniem Warszawskiego Teleskopu w układzie Ritchey-
Crétien o średnicy 1,3 metra. W porównaniu do drugiej, trzecia faza projektu wiązała
się między innymi z wymianą kamery CCD na mozaikę złożoną z ośmiu detekto-
rów o łącznych rozmiarach 8192×8192 pikseli (Udalski, 2003). Pojedynczy detektor
to prostokąt o wymiarach 2048 × 4096 pikseli 15 µm. Takie parametry zapewniły
rozdzielczość równą 0,29′′/piksel i całkowite pole widzenia 35′× 35′. Wartości prądu
odczytu i wzmocnienia zależały od detektora i wynosiły odpowiednio (6 – 9) e− oraz
(1,31 – 1,37) e−/ADU.

Podczas trzeciej fazy projektu OGLE obserwowano Wielki i Mały Obłok Ma-
gellana, dysk oraz zgrubienie centralne Galaktyki. W przypadku tego ostatniego
uzyskano największy zbiór danych, zawierający obserwacje 340 milionów obiektów i
pokrywający powierzchnię około 92 stopni kwadratowych. Obserwacje tego obszaru

1http://www.lco.cl

http://www.lco.cl
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trwały od czerwca 2001 do maja 2009 roku (Szymański et al., 2011). To właśnie tę
grupę danych wykorzystaliśmy w naszej analizie.

Obserwacje OGLE-III wykonano z użyciem dwóch pasm: V , I2, zbliżonych do
systemu standardowego. Warto nadmienić, że dla mocno poczerwienionych obiek-
tów, dla których (V − I) > 2 mag, wystąpił problem z kalibracją danych. Wynikało
to z tego, że w trzeciej fazie projektu pasmo I nieco odbiegało od standardowego
(skrzydło rozkładu w kierunku dłuższych fal). Sytuację również utrudniał fakt, że
dla tak czerwonych obiektów trudno znaleźć standardy, ponieważ dość często ce-
chuje je zmienność. Problem udało się rozwiązać z wykorzystaniem danych, które
zebrane zostały podczas pierwszego sezonu OGLE-IV (Udalski et al., 2015). W tej
fazie projektu pasmo I ma zbliżoną charakterystykę do pasma standardowego. Wy-
bierając mocno poczerwienione pola i stałe obiekty dla których (V − I) = 3 − 6
mag, znaleziono relację pomiędzy filtrami I z trzeciej i czwartej fazy (rysunek 2.7).
Następnie poprawkę tę uwzględniono w danych OGLE-III.

Rysunek 2.7: Różnica między jasnościami I dla czerwonych obiektów obserwowanych w
trzeciej i czwartej fazie projektu OGLE. Duże kropki wskazują wartości średnie z po-
szczególnych pól, które z kolei oznaczono małymi kropkami. Kropkowaną prostą ozna-
czono punkt zerowy. Linia ciągła to dopasowany do danych model paraboli o równaniu
∆I = −0,033918 + 0,016361(V − I) + 0,004167(V − I)2 (Szymański et al., 2011).

Znakomita większość obserwacji OGLE-III została wykonana w paśmie I i uzu-
pełniona pomiarami w filtrze V (tabela 2.3). Dla pomiarów wykonanych z użyciem
filtru I mediana z seeingu wynosi 1,2′′. W celu policzenia fotometrii autorzy zdecy-
dowali się na użycie metody zwanej różnicową analizą obrazu – DIA (Udalski et al.,
2008). W skrócie mówiąc, metoda DIA (ang. Difference Image Analysis) opiera się
na odejmowaniu pojedynczego obrazu, uprzednio przetransformowanego, od obrazu

2Pomimo że jest to pasmo Cousinsa, to dla rozróżnienia będziemy je oznaczać bez dolnego
indeksu, podobnie jak robi to zespół OGLE.
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Pasmo Liczba obrazów Czas ekspozycji [s]

I 87 787 120

V 1388 200

Tabela 2.3: Dane dotyczące obserwacji OGLE-III ograniczone do zgrubienia centralnego
Galaktyki. Podane czasy ekspozycji dotyczą większości obrazów (Szymański et al., 2011).

referencyjnego (Alard & Lupton, 1998; Alard, 2000; Woźniak, 2000). Dzięki temu
na obrazie różnicowym gwiazdy stałe znikają, uwidaczniając obiekty zmienne. Me-
toda ta nadaje się do redukcji gęstych pól gwiazdowych, natomiast jak wynika z
opisu, niesie ona informacje jedynie o jasnościach względnych. Niemniej jednak ze-
spół OGLE otrzymał jasności standardowe dla obserwowanych pól, wykorzystując
dodatkowo pomiary Landolta (Landolt, 1992).

Publicznie dostępny katalog fotometryczny OGLE-III w formie plików teksto-
wych dla poszczególnych pól został skonstruowany w oparciu o jasności w paśmie
I. Dzięki identyfikacji obiektów za pomocą astrometrii uzupełniony został o pomia-
ry w paśmie V . Astrometrię obiektów wyznaczono na podstawie katalogu 2MASS
(Skrutskie et al., 2006). Dla każdego obiektu policzono średnią jasność z odrzuca-
niem punktów na poziomie 5σ. W przypadku pasma V minimalną liczbę pomiarów
ustalono na jeden, zaś dla pasma I na sześć. Brak pomiaru jest sygnalizowany war-
tościami 9,999 i 99,999. Z naszego punktu widzenia najważniejsze kolumny katalogu
to: identyfikator obiektu, współrzędne (α, δ)2000, jasności: V, (V − I), I oraz wartości
odchylenia standardowego dla pomiarów V, I. Warto zwrócić uwagę, że katalog nie
zawiera błędów wyznaczenia jasności.

Oprócz katalogu fotometrycznego zespół OGLE opublikował także obrazy re-
ferencyjne dla poszczególnych pól. Są to uśrednione obrazy w paśmie I, zapisane
do formatu FITS, które mogą pomóc w wizualnej identyfikacji wybranych gwiazd.
Niestety w nagłówkach tych plików brakowało informacji o WCS (ang. World Coor-
dinate System) (Greisen & Calabretta, 2002), co uniemożliwiało szybkie wskazanie
obiektu o współrzędnych (α, δ).

Zarówno katalog jak i obrazy pobraliśmy z serwera FTP3 (ang. File Transfer
Protocol) udostępnionego przez zespół OGLE. Łączna liczba wszystkich pól obser-
wowanych w kierunku zgrubienia centralnego Galaktyki wynosi 267 (numeracja od
100 do 366), z czego każde pole jest podzielone na osiem części zgodnie z podzia-
łem matrycy CCD. Spośród wszystkich pól wyselekcjonowaliśmy 35 (rysunek 2.8).
Są to obszary, które w całości lub częściowo pokrywają się z obserwacjami VPHAS
(porównaj z rysunkiem 2.2).

3https://ftp.astrouw.edu.pl/ogle/ogle3/maps

https://ftp.astrouw.edu.pl/ogle/ogle3/maps
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Rysunek 2.8: Mapa nieba w kierunku na zgrubienie centralne Drogi Mlecznej. Czerwone
prostokąty to 35 pól wyselekcjonowanych z danych OGLE-III. Etykiety pól są zgodne z
numeracją nadaną przez autorów pracy (Szymański et al., 2011). Czarny krzyż wskazuje
centrum Galaktyki.

2.3.2 Dane OGLE-IV

Obserwacje OGLE-IV zostały zebrane w tym samym obserwatorium i z wyko-
rzystaniem tego samego teleskopu, co obserwacje OGLE-III. W tej fazie projektu
zamontowano nową kamerę CCD, która z założenia miała pokrywać całe dostępne
pole widzenia teleskopu w płaszczyźnie ogniskowania (Udalski et al., 2015). Z tego
powodu użyto mozaiki złożonej z 32 detektorów, każdy o wymiarach 2048 × 4102
pikseli. Rozmiar pojedynczego piksela wynosi 15 µm, a rozdzielczość 0,26′′/piksel.
Pole widzenia nowej kamery to 1,5◦ × 1,5◦. Wartości szumu odczytu i wzmocnienia
zależą od detektora i wynoszą odpowiednio (4 – 11) e−, ∼ 1,7 e−/ADU. Warto do-
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dać, że mozaika nie jest już prostokątem, tylko kształtem przypomina gruby krzyż,
wpisany w okrągłe pole widzenia teleskopu.

W czwartej fazie Warszawski Teleskop został również wyposażony w zestaw in-
terferencyjnych filtrów V oraz I. Jak wspomnieliśmy w poprzednim podrozdziale,
pasmo I dobrze odtwarza standardowe pasmo Krona-Cousinsa (Cousins, 1976). Na-
tomiast filtr V nieco odbiega od standardu Johnsona (Johnson & Morgan, 1953),
dlatego w przypadku wykonywania transformacji jasności instrumentalnych do stan-
dardowych należy uwzględnić poprawki wyliczone dla każdego detektora. Zastąpie-
nie szklanych filtrów interferencyjnymi zwiększyło również wydajność obserwacji w
obu pasmach, ponieważ ich przepuszczalność jest bliska 100%.

Czwarta faza projektu OGLE rozpoczęła się w marcu 2010 roku i jest wciąż kon-
tynuowana. Głównymi celami obserwacyjnymi są: zgrubienie centralne Galaktyki,
Obłoki Magellana wraz z Mostem Magellana, obszary leżące blisko Dysku Galak-
tycznego, a także obiekty z Pasa Kuipera (Sheppard et al., 2011). Obserwowana
powierzchnia zgrubienia centralnego Galaktyki wynosi około 130 stopni kwadra-
towych. W latach 2010 – 2014 wykonano przeszło 113 000 zdjęć tego obszaru, co
stanowiło niecałe 38% wszystkich obrazów.

Do wstępnej selekcji gorących obiektów wystarczyły nam publicznie dostępne
dane OGLE-III. Bardziej szczegółowe badania kandydatów na białe karły i gorące
podkarły polegały na analizie ich zmienności. Ponieważ czasowe pokrycie obserwa-
cji OGLE-III i OGLE-IV wynosiło przeszło 15 lat, poprosiliśmy zespół OGLE o
udostępnienie nam szeregów czasowych dla wytypowanych przez nas obiektów.

2.4 Dane VPHAS

Projekt VPHAS+ (ang. The VST Photometric Hα Survey of the Southern Ga-
lactic Plane and Bulge) skupia się na badaniu Galaktyki w południowej części nieba
z wykorzystaniem fotometrii wielobarwnej (Drew et al., 2014). Obserwowany ob-
szar wytycza pas z |b| < 5◦, zawierający cały zakres długości galaktycznej na po-
łudnie od równika niebieskiego (∆l ∼ 190◦). W kierunku na zgrubienie centralne
Galaktyki (l = 350◦ – 10◦) pas ten obejmuje zwiększony zakres szerokości galaktycz-
nej |b| < 10◦. VPHAS+ stanowi bezpośrednie uzupełnienie projektu IPHAS (Drew
et al., 2005), podczas którego obserwowano obszary z |b| < 5◦ na północ od równika
niebieskiego z wykorzystaniem trzech pasm. W projekcie VPHAS+ użyto dwóch
dodatkowych filtrów w krótkofalowej części widma.

Dane VPHAS zebrane zostały w obserwatorium Paranal należącym do Euro-
pejskiego Obserwatorium Południowego – ESO (ang. European Southern Observa-
tory). Znajduje się ono w Chile w miejscu o współrzędnych geograficznych λ =
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70◦24′12′′W, ϕ = 24◦37′34′′ S i położone jest na wysokości 2635 m n.p.m4. Ob-
serwacje wykonane zostały teleskopem VST (the VLT Survey Telescope). Jest to
instrument w układzie Ritchey-Crétien o średnicy 2,6 metra. Do pomiarów fotome-
trycznych użyto kamery OmegaCAM (Kuijken, 2011). Składała się ona z 32 detek-
torów CCD o łącznych rozmiarach 16 000×16 000 pikseli. Pojedynczy detektor CCD
to prostokąt o wymiarach 2000×4000 pikseli. Z kolei pojedynczy piksel to kwadrat o
boku długości 15 µm. Rozdzielczość wynosiła 0,21′′/piksel. Takie parametry zapew-
niły pole widzenia równe 1◦ × 1◦, z czego niecałe 9% stanowią przerwy pomiędzy
poszczególnymi detektorami. Wartości prądu odczytu i wzmocnienia zależały od
detektora i wynosiły odpowiednio (5 – 7) e−, ∼ 2,6 e−/ADU5.

Obserwacje VPHAS wykonane zostały z użyciem czterech filtrów wywodzących
się z projektu SDSS (ang. The Sloan Digital Sky Survey, (York et al., 2000)): u,
g, r, i (Fukugita et al., 1996) oraz wąskiego pasma Hα. Badany obszar pokrywał
około 2000◦ kwadratowych, na co składało się 2269 pól. Ze względu na przerwy po-
między detektorami CCD poszczególne pola obserwowano przynajmniej dwukrotnie,
uwzględniając niewielkie przesunięcia pomiędzy nimi. Obserwacje rozpoczęły się z
końcem 2011, a w połowie 2018 roku pokrywały one 92% planowanego obszaru6.

Jednym z celów projektu jest badanie obiektów wykazujących emisję w pa-
śmie Hα. Obiektami tego typu są masywne gwiazdy, gwiazdy Wolfa-Rayeta (Beals,
1940), mgławice planetarne, szybko ewoluujące gwiazdy post-AGB (Engels, 2005)
czy obiekty typu TTauri (Appenzeller & Mundt, 1989). Dodatkowo, ze względu na
pomiary w krótkofalowej części widma, możliwe jest studiowanie obiektów takich
jak gorące podkarły, białe karły, jądra mgławic planetarnych i inne, wykazujące
nadwyżkę w ultrafiolecie.

Zredukowane dane są publicznie dostępne na stronach ESO. Można pobrać za-
równo tabele fotometryczne (tzw. source table), jak i obrazy wykonane w poszczegól-
nych filtrach. Dla każdego pola oba typy danych są przechowywane w plikach MEF
(ang. Multi-Extension FITS 7). Jest to rodzaj pliku, który zawiera dowolną liczbę
jednostek HDU (ang. Header Data Units). Pierwsza jednostka zawiera nagłówek i
opcjonalnie może przechowywać dane. Pozostałe jednostki przechowują rozszerzo-
ne nagłówki i dane. W przypadku projektu VPHAS+ nadrzędny nagłówek opisu-
je konkretne obserwacje, a 32 dodatkowe jednostki zawierają rozszerzone nagłówki
oraz binarne tabele fotometryczne lub obrazy odpowiadające każdemu detektorowi
CCD. Ze względu na duże pole widzenia rozmiar pliku MEF przechowujący poje-
dyncze zdjęcie nieba przekracza 1,0 GB. Tabela fotometryczna ma dużo mniejszy
rozmiar. Dla nas najistotniejszy jest fakt, że dla każdego obiektu zawiera informa-

4https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory
5https://www.eso.org/sci/facilities/paranal/instruments/omegacam/doc/

VST-MAN-OCM-23100-3110_p102_v1.pdf
6http://www.vphasplus.org/survey.shtml
7https://hst-docs.stsci.edu/hstdhb/3-hst-file-formats/3-2-fits-file-format

https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory
https://www.eso.org/sci/facilities/paranal/instruments/omegacam/doc/VST-MAN-OCM-23100-3110_p102_v1.pdf
https://www.eso.org/sci/facilities/paranal/instruments/omegacam/doc/VST-MAN-OCM-23100-3110_p102_v1.pdf
http://www.vphasplus.org/survey.shtml
https://hst-docs.stsci.edu/hstdhb/3-hst-file-formats/3-2-fits-file-format
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cję o współrzędnych (x, y) na obrazie. Warto dodać, że ESO udostępnia również
katalogi fotometryczne.

W tym momencie musimy się zatrzymać i odpowiedzieć na pytanie, które być
może nasunęło się Czytelnikowi. Czy do poszukiwania gorących obiektów nie lepiej
było użyć fotometrii z projektu VPHAS+? Jak pisaliśmy w podrozdziale 2.1, chcie-
liśmy wykorzystać pomiary w paśmie u i przetransformować je do pasma U . Dzięki
temu otrzymalibyśmy konsystentne dane z obserwacjami OGLE-III (V , I). Ale to nie
wszystko. Jednym z naszych założeń przy tworzeniu niniejszej pracy było znalezienie
rozwiązania problemu kompletności list w gęstych polach gwiazdowych (zagadnie-
nie to omawiamy szerzej w podrozdziale 3.2). Korzystając z tabeli fotometrycznej
i odpowiadającego jej obrazu wykonanego w filtrze i, policzyliśmy programem DA-
OPHOT (Stetson, 1987) obraz różnicowy dla jednego detektora CCD (rysunek 2.9).
Wyniki wyraźnie wskazują, że na obrazie pozostają obiekty, których nie ma w tabeli
fotometrycznej.

W przypadku pasma u problem kompletności list nie powinien występować, po-
nieważ przesuwając się w kierunku krótszych fal zagęszczenie pól będzie się zmniej-
szać. Ponadto posiadaliśmy autorskie oprogramowanie, dzięki któremu mogliśmy bez
większego wysiłku otrzymać fotometrię i astrometrię wysokiej jakości. Jedyne, czego
potrzebowaliśmy, to obrazy oraz listy gwiazd. Dodatkowo, biorąc pod uwagę apertu-
ry teleskopów (Yale = 1,0 m, VST = 2,6 m) i czasy ekspozycji (U = 1500 s, u = 150
s), spodziewaliśmy się podobnego zasięgu obserwacji CTIO i VPHAS dla pasm ul-
trafioletowych. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się wykorzystać obrazy i
tabele fotometryczne z projektu VPHAS+, by wyznaczyć jasności instrumentalne,
a następnie przetransformować je do pasma standardowego U .

Dane VPHAS pobraliśmy na początku 2017 roku z archiwum ESO8. Głównym
wybranym przez nas kryterium było bliskie sąsiedztwo obserwacji VPHAS i CTIO.
Wybraliśmy wszystkie pola, które przynajmniej częściowo obejmowały dane zakresy
współrzędnych:

• 17:42:00 < α < 18:18:00,

• −34:30:00 < δ < −24:54:00.

Baza danych była stale uzupełniana o nowe obszary. Na tamten moment wyszuki-
warka zwróciła dane dla 25 pól (13 unikalnych pól i 12 pól z przesunięciem). Każde
pole było podpisane w nagłówku etykietą złożoną z czterech cyfr (wraz z przed-
rostkiem vphas_), zgodnie z nazewnictwem wprowadzonym przez autorów projektu
(Drew et al., 2014). Niestety dla każdego pola identyczną nazwę przyjmowało również
odpowiadające mu pole z przesunięciem. Aby odróżnić je od siebie, porównaliśmy

8http://archive.eso.org/wdb/wdb/adp/phase3_main/form?phase3_collection=VPHASplus&
release_tag=2

http://archive.eso.org/wdb/wdb/adp/phase3_main/form?phase3_collection=VPHASplus&release_tag=2
http://archive.eso.org/wdb/wdb/adp/phase3_main/form?phase3_collection=VPHASplus&release_tag=2
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Rysunek 2.9: Fragment obrazu różnicowego z projektu VPHAS+ w paśmie i, otrzymany
przy użyciu programu DAOPHOT (Stetson, 1987) dla pola oznaczonego etykietą 0778a
(osiemnasty detektor CCD). Wejściowa lista gwiazd została zaczerpnięta z tabeli fotome-
trycznej i zawiera ponad 32 000 obiektów. Wyraźnie widać, że tabela fotometryczna nie
zawiera wielu gwiazd, czasami dość jasnych. Ma to szczególnie znaczenie podczas poszuki-
wań i analizy białych karłów i gorących podkarłów, które w tej części widma są słabe.

momenty, w których wykonano ekspozycje. Dane te były dostępne w nadrzędnych
nagłówkach plików MEF. Dla wcześniejszej ekspozycji do nazwy etykiety dodaliśmy
literę a, a dla późniejszej – literę b. Ponadto pola 0799a, 0799b i 0826b nie miały czę-
ści wspólnej z obserwacjami OGLE-III. Z tego powodu nie braliśmy ich pod uwagę
w dalszej analizie. Rysunek 2.10 prezentuje położenie 22 pól, które wykorzystaliśmy
w naszych badaniach.
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Rysunek 2.10: Mapa nieba w kierunku na zgrubienie centralne. Niebieskie prostokąty to 22
pola wyselekcjonowane z danych VPHAS. Czterocyfrowe kody w etykietach pól są zgodne
z numeracją nadaną przez autorów pracy (Drew et al., 2014). Litery w etykietach zostały
dodane przez nas, wskazując które obserwacje tych samych pól były wykonane wcześniej
(litera a), a które później (litera b). Czarny krzyż oznacza centrum Galaktyki.



Rozdział 3

Redukcja obserwacji CTIO

Jak wspomnieliśmy na początku poprzedniego rozdziału, obserwacje CTIO są dla
nas bardzo ważne, ponieważ od samego początku mieliśmy nad nimi pełną kontrolę.
Pomimo faktu, że obserwowane pola stanowią niewielki procent łącznej powierzchni
poszukiwań gorących obiektów, jest to pierwszy zestaw danych, któremu poświę-
ciliśmy najwięcej czasu. Naszym celem było otrzymanie jak najlepszej fotometrii,
która okazała się dobrą bazą wyjściową do rozszerzenia obszaru poszukiwań o dane
OGLE-III i VPHAS. Jednocześnie udało nam się wypracować nowatorską metodę
generowania kompletnych list obiektów w bardzo gęstych polach gwiazdowych. Osta-
teczny katalog gwiazd zawiera wtórne standardy fotometryczne w pasmach UBV IC
w kierunku na zgrubienie centralne Drogi Mlecznej. Efekty naszej pracy mogą zo-
stać wykorzystane w innych niezależnych projektach. Z tego powodu postanowiliśmy
poświęcić osobny rozdział na opis redukcji danych CTIO.

3.1 Kalibracja obrazów

Kalibrację obrazów przeprowadziliśmy w sposób standardowy z użyciem pro-
gramów zawartych w pakiecie IRAF (ang. Image Reduction and Analysis Facility)
(Tody, 1993). Poprawka zmian poziomu zerowego sygnału (ang. bias) została wy-
znaczona na podstawie dodatkowego odczytu kontrolnego na każdym obrazie (ang.
overscan). Obrazy kalibracyjne poddano procesowi filtrowania i uśredniania.

Problem pojawił się podczas tworzenia flat-fieldu w filtrze U. Wyjaśnijmy krótko,
że flat-fieldem nazywamy cyfrowy obraz jednolicie naświetlonej powierzchni, który
niesie informacje o odpowiedzi każdego z pikseli matrycy CCD na padające fotony.
Na to, jak zareagują poszczególne piksele, składa się wiele czynników po drodze
od obiektywu teleskopu do detektora, np. winietowanie oraz sama reakcja danego
piksela na oświetlenie. Dzieląc obserwacje przez flat-field, eliminujemy wpływ tych
dwóch efektów instrumentalnych. W przypadku pasma U niejednorodności ujawniły
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się na poziomie 3% – 4%1 i w żaden sposób nie udało nam się ich wymodelować. W
konsekwencji w tym filtrze może się pojawić niewielki efekt systematyczny, zależny
od położenia obiektów na obrazie. Ponadto na niektórych flat-fieldach można było
dostrzec obrazy pyłu osiadłego na oknie kamery, których nie było na obrazach z nocy
obserwacyjnej. W takim przypadku dokonywaliśmy wycięcia i następnie modyfikacji
wybranego fragmentu flat-fieldu odpowiednimi wartościami.

3.2 Fotometria ekstremalnie gęstych pól gwiazdo-
wych

Opisana w poprzednim podrozdziale metoda kalibracji obrazów przebiegła pra-
wie że podręcznikowo. Aby przejść do następnego etapu, musieliśmy dokładnie opra-
cować strategię, pozwalającą efektywnie otrzymać fotometrię z obserwacji CTIO.

Większość gwiazd w Galaktyce koncentruje się wokół płaszczyzny dysku galak-
tycznego, co z punktu widzenia obserwatora ziemskiego powoduje wzrost gęstości
gwiazd na jednostkę kąta bryłowego w kierunku na centrum Drogi Mlecznej (Nishiy-
ama et al., 2013). Biorąc pod uwagę dużą, ale i zarazem zmienną ekstynkcję (Nataf
et al., 2013), niektóre pola w kierunku na zgrubienie centralne ze zmniejszoną eks-
tynkcją bywają ekstremalnie gęste. Oczywiście zagęszczenie gwiazd będzie wzrastać,
jeśli będziemy obserwować z użyciem dłuższych fal elektromagnetycznych2. Wynika
to z kilku elementarnych zależności astrofizycznych:

• gwiazd mniej masywnych jest więcej w Galaktyce niż gwiazd masywnych (Ma-
schberger, 2013),

• w czasie ewolucji gwiazdy najdłużej przebywają na ciągu głównym (Iben,
1967),

• gwiazdy mniej masywne przebywają dłużej na ciągu głównym niż gwiazdy
masywne (Iben, 1967),

• gwiazdy mniej masywne są chłodniejsze, a więc są względnie jaśniejsze w części
podczerwonej i słabsze w części ultrafioletowej,

• ekstynkcja gwiazdowa maleje w kierunku dłuższych fal (Rieke & Lebofsky,
1985).

1Względem średniego sygnału z bliskiego otoczenia.
2To nie do końca jest prawda. Jeśli jednak ograniczymy się do zakresu optycznego i bliskiej pod-

czerwieni, a obserwacje wykonamy detektorem z typową krzywą czułości, tym samym teleskopem
i w podobnych warunkach, to takie założenie możemy przyjąć.
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Oczywiście pominęliśmy fakt, że różne struktury w Galaktyce składają się z odmien-
nych populacji gwiazdowych. Nie jest to jednak bardzo istotne, ponieważ patrząc w
kierunku zgrubienia centralnego, natrafiamy na rożne składowe Drogi Mlecznej i w
ogólności powyższa zależność będzie zachodzić. Można ją wykorzystać do przyspie-
szenia procesu redukcji danych, co wyjaśniamy w kolejnych akapitach.

Do wykonania fotometrii wybraliśmy program DAOPHOT (Stetson, 1987). Liczy
on fotometrię obiektów w oparciu o listę, która zawiera współrzędne (x, y) gwiazd
na obrazie. Jeśli wybranego obiektu nie ma na liście, a jednocześnie jest na obrazie,
DAOPHOT nie policzy dla niego fotometrii. Jeśli lista jest nadmiarowa, to w miej-
scu nieistniejących gwiazd program albo zaczyna dopasowywać tło, albo odrzuca
takie obiekty z listy. Wynikiem jego działania jest tabela fotometryczna, zawiera-
jąca m.in. poprawione pozycje (x, y) obiektów z dokładnością do ułamkowej części
piksela. Uwzględniając zależność wiążącą gęstość gwiazdową obserwowanego pola
z długością fali, uznaliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie przygotowanie kom-
pletnych list w paśmie IC dla każdego z pól. Następnie, wykorzystując poprawione
pozycje z tabel fotometrycznych, użyjemy je jako listy wejściowe do obserwacji w
paśmie V . W kolejnym kroku wyniki otrzymane z obserwacji w paśmie V pozwolą
nam stworzyć listy dla obserwacji w filtrze B i tak dalej, kończąc na U . W schemacie
tym uwzględniliśmy również krótkie ekspozycje (rysunek 3.1).

DAOPHOT umożliwia wykonanie dwóch rodzajów fotometrii: aperturowej oraz
profilowej. Fotometria aperturowa polega na zliczeniu i zsumowaniu sygnału za-
rejestrowanego w aperturze wokół każdego obiektu na obrazie. Zwykle stosuje się
apertury kołowe o zadanym promieniu. Aby poprawnie zmierzyć jasność obiektu,
należy odjąć od niego jasność tła nieba. Wielkość tę wylicza się poprzez zliczenie i
zsumowanie sygnału wewnątrz pierścienia (o promieniu wewnętrznym większym niż
promień apertury) wokół danego obiektu.

Fotometria aperturowa dość dobrze oblicza jasności w niezbyt gęstych polach
gwiazdowych, gdzie tło nieba wokół gwiazd nie jest zaburzone poprzez obecność
pobliskich obiektów. Jak wynika z definicji, fotometria aperturowa niesie informację
o pomiarze bezwzględnym, toteż powinna być wykorzystywana przy transformacji
jasności instrumentalnych do standardowych.

Fotometria profilowa polega na znalezieniu funkcji opisującej dwuwymiarowe pro-
file gwiazd (tzw. PSF, ang. Point Spread Function). Profil gwiazdy jest opisany przez
rozkład natężenia światła w funkcji położenia na płaszczyźnie matrycy CCD. Funk-
cja taka może mieć postać analityczną lub empiryczną. Przykładem funkcji ana-
litycznej jest dwuwymiarowa funkcja Gaussa lub funkcja Moffata (Moffat, 1969).
Empiryczną funkcję wylicza się poprzez interpolowanie wartości dla sąsiednich pik-
seli. Jeśli w układzie optycznym występują wady, to funkcja opisująca profile gwiazd
zależy także od pozycji obiektów na matrycy. Z tego względu samo skalowanie funk-
cji analitycznej może nie być wystarczające. Program DAOPHOT wylicza PSF jako
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długa ekspozycja Ic

krótka ekspozycja Ic

długa ekspozycja V

krótka ekspozycja V

długa ekspozycja B

krótka ekspozycja B

długa ekspozycja U

krótka ekspozycja U

Rysunek 3.1: Schemat przedstawiający dziedziczenie list z obiektami pomiędzy obserwa-
cjami wykonanymi w kolejnych pasmach IC , V , B, U . Przykładowo współrzędne obiektów
z tabel fotometrycznych w paśmie V (długa ekspozycja) są użyte do stworzenia list dla ob-
serwacji w pasmach V (krótka ekspozycja) i B (długa ekspozycja). Lista nadrzędna bazuje
na danych zebranych w paśmie IC , gdzie zagęszczenie obiektów jest największe i maleje
wraz z obserwacjami wykonanymi z użyciem fal o coraz to krótszej długości.

sumę funkcji analitycznej i tablicy poprawek zdefiniowanej na siatce pikseli. Dzięki
temu możliwe jest dopasowanie lepszych profili, w przypadku gdy mamy do czynienia
ze zmiennym PSF-em.

Jakość dopasowania funkcji opisujących profile do rzeczywistych profili gwiazd
można zweryfikować, oglądając tzw. obraz różnicowy. Jest to obraz powstały na sku-
tek odjęcia obliczonych profili teoretycznych od gwiazd. W idealnym przypadku taki
obraz powinien zawierać samo tło nieba. Z powyższego opisu wynika, że fotometria
profilowa nadaje się do redukcji gęstych pól gwiazdowych, gdzie profile gwiazdowe
często na siebie nachodzą oraz trudniej jest wyznaczyć tło nieba. Ponadto jest to
fotometria względna, ponieważ profile teoretyczne są wyliczane względem poziomu
tła nieba.

DAOPHOT umożliwia również automatyczne wyszukiwanie gwiazd za pomocą
procedury FIND. Metoda ta bazuje na dopasowaniu dwuwymiarowej funkcji Gaussa
do obrazu gwiazdy:

G(∆i,∆j;σ) = e−(∆i2+∆j2)/2σ2 (3.1)

Dla każdego punktu (i0, j0) na matrycy CCD i jego bliskiego otoczenia obliczane
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jest dopasowanie postaci:

Di,j
.= Hi0,j0G(i− i0,j − j0;σ) + b, (3.2)

gdzieDi,j oznacza wartość sygnału w ADU dla piksela o współrzędnych (i, j), a b jest
lokalną jasnością tła. Hi0,j0 możemy utożsamić z jasnością obiektu, który zaczepiony
w punkcie (i0, j0) najlepiej dopasowuje się do sąsiednich pikseli. Wielkość Hi0,j0 daje
się wyliczyć numerycznie.

Poszukiwanie gwiazd odbywa się w przestrzeni H, nie zaś na oryginalnym ob-
razie D. Konwersja macierzy D na H ma pewne zalety. Po pierwsze, leżące blisko
siebie obiekty są lepiej odseparowane. Po drugie, szerokie profile, jak na przykład
galaktyki czy mgławice, zostają stłumione, faworyzując obiekty gwiazdopodobne.
Po trzecie, wartość tła wynosi zero, nawet jeśli w przestrzeni D występował jego
gradient (rysunek 3.2).

Redukcję danych CTIO rozpoczęliśmy od wygenerowania listy z gwiazdami dla
obserwacji pola Bulge-7 wykonanych w paśmie IC (długa ekspozycja). Pole to wy-
braliśmy jako pierwsze ze względu na małą wartość seeingu oraz lokalnie zmniejszoną
ekstynkcję międzygwiazdową w tym kierunku na niebie. Tym samym jest to jedno
z najgęstszych pól gwiazdowych spośród wszystkich obserwacji CTIO.

Okazało się, że w ekstremalnie gęstych polach gwiazdowych procedura FIND nie
radzi sobie zbyt dobrze. Przykładowo DAOPHOT znalazł około 30 000 gwiazd w
sektorze C (obszar o powierzchni ∼ 10′ × 10′). Po wyznaczeniu funkcji PSF i od-
jęciu gwiazd na obrazie różnicowym pozostawały obiekty. Oszacowaliśmy, że było
ich około 20% względem liczby już znalezionych. Zdecydowaliśmy się wykorzystać
obraz różnicowy i na nim przeprowadziliśmy ponownie procedurę FIND. Wykonu-
jąc nawet kilka iteracji, FIND za każdym razem wskazywał tylko niewielki procent
gwiazd pozostałych na obrazach różnicowych. W celu wygenerowania kompletnych
list gwiazdowych, pozostało nam ręczne wskazywanie obiektów na obrazie i dopisy-
wanie ich pozycji (x, y) do listy. Przy takiej liczbie wszystkich pól z CTIO było to
w zasadzie zadanie niemożliwe do wykonania.

3.2.1 Automatyczne generowanie listy obiektów – metoda siat-
ki

Otrzymanie pełnej listy wszystkich obiektów jest kluczowe do wyznaczenia jak
najlepszej fotometrii profilowej. Po pierwsze, na obrazach ekstremalnie gęstych pól
gwiazdowych wiele obiektów na siebie nachodzi (tzw. blendowanie). Może się więc
zdarzyć, że zarejestrujemy dwie gwiazdy o różnej jasności, których obrazy częściowo
się pokrywają. Jeśli lista zawiera tylko jeden składnik, to DAOPHOT dopasuje do
obu gwiazd pojedynczą funkcję PSF. Tym samym otrzymamy zafałszowany pomiar.
Oczywiście w przypadku detekcji fizycznego układu podwójnego ze składnikami o
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Rysunek 3.2: Zobrazowanie procedury FIND ograniczone do jednego wymiaru. Górny panel
przedstawia jasności obiektów w przestrzeni D jako funkcję współrzędnej x. Zwiększone
wartości sygnału oznaczają odpowiednio: pojedynczą gwiazdę (a), dwie gwiazdy o małej
separacji (b), galaktykę (c), promień kosmiczny (d), uszkodzony piksel (e). Łamaną linią
G zobrazowano krzywą Gaussa. Dolny panel prezentuje jasności obiektów w przestrzeni H
w funkcji współrzędnej x (Stetson, 1987).

różnych temperaturach nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ich rozdzielić (oba pro-
file nakładają się na siebie). Przykładem są układy kataklizmiczne, w skład których
wchodzi biały karzeł (Sion, 1999) i gwiazda ciągu głównego. Po drugie, na obrazie
najwięcej występuje gwiazd słabych, które podnoszą poziom tła nieba. Jeśli spora
liczba tych obiektów zostanie pominięta, to tym samym dopasowanie funkcji PSF
do wszystkich gwiazd z listy będzie zafałszowane. Po trzecie, poszukujemy gorących
obiektów, które w długofalowej części widma są względnie słabe. Jeśli obiekt taki
zostanie zarejestrowany i nie trafi na pierwotną listę, to utracimy o nim częściową
informację.

Aby rozwiązać problem kompletności list w ekstremalnie gęstych polach gwiaz-
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dowych, opracowaliśmy autorską metodę poszukiwania gwiazd. W metodzie tej ge-
nerujemy gęstą, jednorodną siatkę punktów (x, y), którą można utożsamić z począt-
kowymi pozycjami gwiazd. Następnie, wykorzystując DAOPHOT-a, wymuszamy
ewolucję wszystkich oczek siatki tak, aby zbiegły się z pozycjami zarejestrowanych
gwiazd. Cała procedura bazuje na odpowiednim sterowaniu przepływem danych z i
do programu DAOPHOT bez ingerencji w jego kod źródłowy. Program sterujący na-
pisaliśmy w języku skryptowym Bash. Aby lepiej zobrazować działanie algorytmu,
musimy nieco szerzej opisać wybrane opcje pakietu DAOPHOT.

W instrukcji obsługi DAOPHOT-a3 możemy znaleźć informację o osobnym pro-
gramie ALLSTAR. Jego zadaniem jest dopasowanie gotowej funkcji PSF do wszyst-
kich, często nachodzących na siebie obrazów gwiazd. Dopasowanie ulepsza pozycje i
wyznacza jasności instrumentalne gwiazd, które są ujęte na liście obiektów. Jednym
z wielu parametrów, które możemy ustawić w pliku konfiguracyjnym, jest promień
dopasowania, tzw. „FITTING RADIUS”. Definiuje on promień okręgu w pikselach,
wewnątrz którego ALLSTAR dopasowuje wyznaczony model PSF do profili znalezio-
nych gwiazd. Zazwyczaj parametr ten powinien być dwa razy większy niż FWHM4

funkcji, która rozmywa punktowe obrazy gwiazd na obrazie. W przypadku ekstre-
malnie gęstych pól gwiazdowych parametr ten powinien przyjmować nieco mniejsze
wartości.

Metoda siatki skutecznie wyszukuje gwiazdy na obrazie pod warunkiem dobrania
właściwego parametru d. Parametr ten określa odległość między sąsiednimi oczkami
siatki, która jest wyrażona w pikselach. Sposób wyznaczenia wielkości d przedstawi-
my w dalszej części podrozdziału. Na razie załóżmy, że jest on poprawnie dobrany i
omówmy najważniejszą część algorytmu związaną z ewolucją oczek.

Algorytm bazuje na iteracyjnym dopasowywaniu profili do funkcji PSF wraz
z filtrowaniem gwiazd po błędach. W pierwszym kroku należy wygenerować plik
wejściowy dla DAOPHOT-a, który zawiera pozycje gwiazd w postaci zbioru punktów
(x, y):

{(id, jd) : i ∈ {1, . . . , N} ∧ j ∈ {1, . . . ,M}} , (3.3)

gdzie N i M to odpowiednio liczba przedziałów d mieszczących się wzdłuż osi X
i Y obrazu. Następnie DAOPHOT wykorzystuje taką listę do znalezienia jasności
aperturowych, która zapisywana jest do nowego pliku. Z pliku tego należy odrzucić
obiekty, dla których program nie mógł policzyć jasności (zamiast wartości liczbo-
wej DAOPHOT wstawia symbol trzech ∗). Z listy tej należy wybrać kilkadziesiąt
najjaśniejszych gwiazd z małymi błędami i na ich podstawie obliczyć uproszczony
model PSF. W kolejnym kroku przefiltrowaną listę z jasnościami aperturowymi trze-
ba przekazać do programu ALLSTAR. Od tego momentu plik ten jest poddawany

3http://www.astro.wisc.edu/sirtf/daophot2.pdf
4Odległość pomiędzy dwoma punktami krzywej, dla której funkcja przyjmuje połowę swojej

maksymalnej wartości (ang. Full Width at Half Maximum).

http://www.astro.wisc.edu/sirtf/daophot2.pdf
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wielu iteracjom. Kolejna wynikowa lista z dopasowaniem funkcji PSF do gwiazd
jest używana jako lista wejściowa w następnej iteracji. Dodatkowo podczas pełnego
procesu iteracyjnego zmieniany jest promień dopasowania oraz usuwane są obiekty
o dużych błędach jasności z pośrednich list. Początkowo mniejszy promień dopa-
sowania ulepsza zbieganie się oczek siatki do obrazów gwiazd. Później zostaje on
zwiększony w celu bardziej precyzyjnego wyznaczenia fotocentrów obiektów. Z kolei
usuwanie gwiazd o dużych błędach pozwala uniknąć sytuacji, w której to ALLSTAR
odejmuje tło nieba. Ostatecznie algorytm ten wymusza ewolucję oczek siatki tak,
by zbiegły się do obrazów gwiazd lub zostały odrzucone (rysunek 3.3).

X [px]

Y
 [

p
x]

Rysunek 3.3: Schemat przedstawiający ewolucję oczek siatki. Czarny prostokąt to wy-
cinek obrazu z zarejestrowanymi obiektami o różnej jasności, które oznaczone są szarymi
gwiazdami. Czarne kropki oznaczają początkowe pozycje oczek siatki. Zielonymi strzałkami
oznaczono ścieżki, po których podążają pozycje gwiazd w kolejnych iteracjach. Czerwony
krzyż oznacza, że gwiazda została odrzucona w którejś iteracji.

W przypadku danych CTIO proces iteracyjny z użyciem programu ALLSTAR
przebiegał następująco: w każdej iteracji usuwaliśmy obiekty, dla których program
nie mógł wyznaczyć jasności profilowych. Najpierw ustawiliśmy promień dopasowa-
nia rfit = 4,0 piksele i przeprowadziliśmy sześć iteracji. Później wykonaliśmy trzy ite-
racje, usuwając w każdym kroku obiekty o błędach jasności większych niż σmax = 0,3
mag. W kolejnych trzech iteracjach zmniejszyliśmy dopuszczalną wartość błędu do
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0,25 mag. Następnie zwiększyliśmy promień dopasowania rfit = 5,0 pikseli i prze-
prowadziliśmy kolejne trzy iteracje. Wreszcie w ostatnim kroku wykonaliśmy pięć
iteracji, usuwając obiekty z błędem większym niż σmax = 0,25 mag. Zestawienie
przyjętych przez nas parametrów przedstawia tabela 3.1. W celu wygenerowania
kompletnej listy gwiazd dla danego sektora wykonaliśmy łącznie 20 iteracji.

Nit rfit σmax

6
4,0

—

3 0,30

3 0,25

3
5,0

—

5 0,25

Tabela 3.1: Parametry pełnego procesu iteracyjnego wykonanego programem ALLSTAR,
które zostały użyte na danych CTIO. Pierwsza kolumna przedstawia pogrupowane, na-
stępujące po sobie iteracje. Druga kolumna prezentuje wartości promienia dopasowania
wyrażone w pikselach. Ostatnia kolumna wskazuje maksymalne błędy wyznaczenia jasno-
ści w magnitudo, powyżej których usuwaliśmy obiekty z pośrednich list. Brak tej wartości
oznacza, że nie wykonywaliśmy filtrowania po błędach.

Metoda siatki działa dobrze, o ile poprawnie dobraliśmy parametr d. Proces ite-
racyjny na obrazie o rozmiarach rzędu 2000×2000 pikseli (jeden sektor) okazał się
być czasochłonny. Ze względu na fakt, że łącznie mieliśmy 60 obrazów (trzy sektory
w każdym z 20 pól), zdecydowaliśmy się na ustalenie wartości d tylko dla małego
fragmentu sektora. W tym celu każdy z nich został skopiowany i przycięty do roz-
miaru 512×512 pikseli. Następnie na każdym takim obrazie uruchamialiśmy w pętli
metodę siatki, zmieniając wartość parametru d. Przyjęliśmy wartość początkową
dinit = 3,5 piksela, końcową dend = 9,0 pikseli i krok ∆d = 0,5 piksela.

Dla ustalonej wartości d każda iteracja pętli generowała ostateczną listę gwiazd
oraz obraz różnicowy. Ponieważ iteracji było 12, to mogliśmy policzyć pewne sta-
tystyki i porównać je na zbiorczych wykresach. Dla każdego obrazu o rozmiarach
512× 512 pikseli wyznaczyliśmy następujące parametry w funkcji d:

1. liczba znalezionych obiektów,

2. średni błąd jasności dla 500 jasnych gwiazd, z pominięciem 100 najjaśniejszych,

3. średnią wartość tła nieba po odjęciu obiektów.

Przykład zbiorczego wykresu dla sektora Bulge-9A przedstawia rysunek 3.4. To, co
najbardziej wyróżnia wszystkie trzy funkcje, to występowanie punktu krytycznego
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dla argumentu d = 5,5 piksela. Mniejsze wartości parametru d generują na tyle dużo
obiektów, że ALLSTAR dopasowuje do nich tło nieba. Dodatkowo posiadają niewiel-
kie błędy, ponieważ potrafią przetrwać proces filtrowania. Z kolei większe wartości
powodują głównie spadek liczby znalezionych obiektów. Jest on jednak na tyle po-
wolny, że obiekty te nie przyczyniają się znacząco do wzrostu jasności tła nieba.
Zależności te mają również odzwierciedlenie w obrazach różnicowych. Wykorzystu-

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

3 4 5 6 7 8 9

L
ic

z
b
a
 g

w
ia

z
d

d [px]

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

3 4 5 6 7 8 9

�
re

d
n
i 
b

��

d
 j
a

s
n
o

�

c
i 
[m

a
g
]

d [px]

150

200

250

300

350

400

450

500

3 4 5 6 7 8 9

�

re
d

n
i 
p
o
z
io

m
 t

� a
 [
A

D
U

]

d [px]

Rysunek 3.4: Wykres zbiorczy dla fragmentu sektora Bulge-9A (512×512 pikseli). Krzywe
łamane obrazują zmiany parametrów statystycznych w funkcji odległości d. Górny, lewy
wykres przedstawia liczbę dopasowanych gwiazd do modelu PSF. Górna, prawa funkcja
obrazuje średni błąd 500 jasnych gwiazd. Dolny panel pokazuje zmiany średniego poziomu
tła nieba. Wykresy zostały sporządzone na podstawie wynikowych list gwiazdowych, wy-
generowanych za pomocą metody siatki.

jąc te dane oraz oglądając obrazy różnicowe, byliśmy w stanie wyznaczyć parametr
d dla każdego sektora. Dla większości obrazów punkt krytyczny koncentrował się
wokół wartości 5,5 piksela. W skrajnych przypadkach osiągał wartości 4,5 oraz 8,0
pikseli.

Metoda siatki okazała się skutecznie wskazywać rzeczywiste obiekty na obrazie
(rysunek 3.5). Dla wspomnianego wcześniej sektora Bulge-7C algorytm dopasował



Redukcja obserwacji CTIO 55

d = 5,0 pikseli, a wynikowa lista zawierała ponad 72 000 obiektów. Jest to około 1,4
raza więcej niż zwraca procedura FIND.

Rysunek 3.5: Obraz różnicowy dla fragmentu sektora Bulge-9A o rozmiarach 512 × 512
pikseli. Został on wygenerowany za pomocą metody siatki z parametrem d = 5,5 pikseli.
Na obrazie praktycznie nie pozostają żadne obiekty (porównaj z rysunkiem 2.9).

Warto dodać, że metodę siatki da się ulepszyć. Można to zrobić, poprawiając mo-
del PSF. W opisanym algorytmie liczymy funkcję PSF na podstawie okrojonej listy,
wygenerowanej przez procedurę FIND. Model ten można lepiej wyznaczyć, bazując
na kompletnej liście gwiazd (dlaczego tak jest, wyjaśniamy w kolejnym podrozdzia-
le). Mając ulepszony model PSF, możemy raz jeszcze wywołać metodę siatki. Kolejne
usprawnienie polega na generowaniu siatki o zmiennej gęstości. Przykładowo sektor
Bulge-2C zawiera niejednorodny rozkład gwiazd. Wynika on ze zwiększonej ekstynk-
cji na ∼ 25% powierzchni. Skutkiem tego w tym obszarze odejmowanych jest zbyt
dużo gwiazd. Powoduje to powstanie na obrazie różnicowym niewielkiego gradientu
tła nieba.

Kończąc ten podrozdział zachęcamy do zapoznania się z animacjami, prezen-
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tującymi metodę siatki na rzeczywistych danych. Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Dodatek.

3.2.2 Fotometria instrumentalna

Do wyznaczenia jasności instrumentalnych wykorzystaliśmy fotometrię profilową
ze zmienną funkcją opisującą PSF. Wygenerowanie pełnej listy gwiazd było istotnym
krokiem podczas redukcji danych, niemniej jednak ważne było również właściwe wy-
znaczenie modelu PSF. W tej części pracy prezentujemy nasz sposób rozwiązania
tego problemu. Następnie zbierzemy wszystkie elementy w całość, by przedstawić
prawie w pełni automatyczny proces wyznaczenia jasności instrumentalnych w eks-
tremalnie gęstych polach gwiazdowych.

Wyznaczanie modelu PSF

Program DAOPHOT oblicza model PSF dzięki dopasowaniu funkcji do stosun-
kowo niewielkiej liczby gwiazd. Powinny one być dobrze naświetlone i odizolowane
od sąsiednich obiektów, których obecność mogłaby wpływać na profile tych pierw-
szych. DAOPHOT posiada procedurę PICK, która pozwala wygenerować listę takich
gwiazd w oparciu o inną, zawierającą pozycje i jasności, np. listę z jasnościami aper-
turowymi. Zauważyliśmy jednak, że procedura PICK nie do końca dobrze radziła
sobie z danymi CTIO.

W związku z powyższym opracowaliśmy algorytm typujący gwiazdy pozwalające
wyznaczyć najlepszy model PSF. Spośród pełnej listy zarejestrowanych obiektów na-
leży wybrać N najjaśniejszych gwiazd, przy czym nie powinny one leżeć zbyt blisko
brzegów obrazu. Nazwijmy ją skrótowo listą gwiazd do PSF-u. Następnie dla danego
obrazu trzeba wyznaczyć globalne wartości, tj. maksymalny zasięg mmax w magni-
tudo oraz średni seeing θ wyrażony w pikselach. Dodatkowo jako parametr należy
ustalić wartość ∆m, która jest różnicą jasności w magnitudo (szczegóły w dalszej
części tekstu). Teraz dla każdej i-tej gwiazdy o jasności mi, gdzie i ∈ {1, . . . , N},
oblicza się zmodyfikowaną odległość dmi w postaci:

dmi = 2θ ·
(
mmax −mi

4,0
+ 0,5

)
(3.4)

Następnie wielkość dmi należy porównać z rzeczywistymi odległościami pomiędzy i-
tą gwiazdą a wszystkimi pozostałymi obiektami z jej bliskiego otoczenia. Jeśli każda
obliczona odległość będzie większa niż dmi oznacza to, że i-ty obiekt jest dobrze
izolowany i może pozostać na liście gwiazd do PSF-u. Jeśli którykolwiek obiekt z
sąsiedztwa będzie leżał bliżej niż dmi , należy sprawdzić różnicę jasności pomiędzy
tym obiektem a i-tą gwiazdą. Jeśli różnica ta będzie dostatecznie duża, tj. większa
niż wartość parametru ∆m, to można uznać, że zaburzenie profilu i-tej gwiazdy
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przez pobliskie obiekty jest niewielkie. Tym samym gwiazda nie zostanie usunięta z
listy gwiazd do PSF-u. W przeciwnym wypadku należy ją odrzucić.

Opisany algorytm najpierw sprawdza, czy pierwotnie wytypowane gwiazdy są
dobrze izolowane. Jeśli nie są, to ocenia, czy zaburzenia pochodzące od sąsiednich
obiektów są znaczące. Oba te warunki prowadzą do trzech możliwych scenariuszy,
które zobrazowane są na rysunku 3.6. Działanie algorytmu można przetestować,
korzystając z programu Demulos5, który automatycznie generuje listę gwiazd do
PSF-u. Jako parametry wejściowe przyjmuje on obraz w formacie FITS oraz pełną
listę gwiazd.

Skrupulatne przygotowanie listy gwiazd do PSF-u nie zapewnia jeszcze jego do-
brego wyznaczenia. W ekstremalnie gęstych polach gwiazdowych rzadko kiedy uda
się wytypować kilkadziesiąt gwiazd, które byłyby dobrze izolowane. W większości
przypadków będzie to drugi scenariusz z rysunku 3.6. Takie zaburzone profile da się
jednak poprawić. Można to zrobić poprzez odjęcie tylko sąsiednich obiektów wokół
wszystkich gwiazd z listy i ponowne dopasowanie modelu PSF do tych ostatnich.
Procedurę taką najlepiej wykonać w sposób iteracyjny, tak by całkowicie pozbyć się
niepożądanego sygnału z bliskiego otoczenia jasnych gwiazd. Właśnie z tego powodu
kompletna lista obiektów jest kluczowa do przeprowadzenia jak najlepszej redukcji
fotometrycznej.

Wyznaczenie jasności instrumentalnych

Na początku przypomnijmy, że obserwacje CTIO stanowią 20 pól gwiazdowych
podzielonych na trzy sektory. Każde pole obserwowaliśmy w czterech pasmach UBV IC ,
stosując krótkie i długie czasy ekspozycji. Łącznie więc jest to 480 obrazów o roz-
miarach przeszło 2000× 2000 pikseli każdy.

Redukcja pojedynczego obrazu sprowadzała się w zasadzie do wykonania tych
samych czynności. Wyjątkiem były obrazy wykonane z długą ekspozycją w paśmie
IC . Dla nich generowaliśmy kompletną listę gwiazd za pomocą metody siatki. Na-
stępnie sortowaliśmy gwiazdy od najjaśniejszych do najsłabszych, numerując je ko-
lejnymi liczbami naturalnymi. Numeracja ta nie była później zmieniana. W żadnym
sektorze liczba gwiazd nie przekroczyła 100 000. W pozostałych przypadkach lista z
gwiazdami była dziedziczona pomiędzy poszczególnymi obrazami (rysunek 3.1). Aby
współrzędne z listy nadrzędnej pokrywały się z obrazami gwiazd, musieliśmy za każ-
dym razem dokonywać ich transformacji. Przesunięcie pól w obrębie jednego sektora
wynikało ze zmiany filtru (modyfikacja optyki) czy dryfu teleskopu. Transformacja
uwzględniała więc niewielkie przesunięcia ∆x,∆y oraz rotację αrot pomiędzy polami
i bazowała na współrzędnych gwiazd (dwa obiekty z listy nadrzędnej, dwa z bie-
żącego obrazu). Ponieważ mieliśmy do czynienia z gęstymi polami, to identyfikację

5https://github.com/pbrus/demulos

https://github.com/pbrus/demulos
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Rysunek 3.6: Schemat metody oceniającej gwiazdy, które pozwalają wyznaczyć model PSF.
Każdy z trzech paneli przedstawia rozkład sygnału w funkcji współrzędnej x. Czarna pozio-
ma linia wyznacza poziom tła nieba. Ciągła krzywa linia to jasna gwiazda, która znajduje
się na pierwotnej liście gwiazd do PSF-u. Krzywe przerywane oznaczają gwiazdy z jej bli-
skiego sąsiedztwa. Długości dwóch prostopadłych odcinków związane są z parametrami dm

i ∆m. W pierwszym przypadku jasna gwiazda jest dobrze izolowana. W przypadku drugim
jej profil zostaje zaburzony przez słaby obiekt. W ostatnim przykładzie jej profil jest zbyt
mocno zaburzony i gwiazda zostaje odrzucona z pierwotnej listy.

dwóch par gwiazd przeprowadziliśmy ręcznie.
Mając kompletną listę obiektów wygenerowaliśmy wstępną listę gwiazd do PSF-u
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za pomocą programu Demulos. Za każdym razem oglądaliśmy obraz, by zweryfi-
kować wybrane gwiazdy, w szczególności czy obiekty takie są rozłożone na całej
powierzchni sektora. Było to ważne, ponieważ używaliśmy zmiennego modelu PSF.
W związku z tym musieliśmy czasem modyfikować parametr ∆m w algorytmie opi-
sanym w poprzedniej sekcji. Zmieniał się on w zakresie 2,0− 3,0 mag. W zależności
od użytego filtru i czasu ekspozycji, liczba gwiazd do PSF-u wahała się w szerokim
przedziale od 30 do 400.

Ograniczenie się tylko do dziedziczenia kompletnych list gwiazdowych nie do
końca jest dobre. Otóż może się zdarzyć tak, że wędrując w dół schematu (rysunek
3.1), pojawią się obiekty, których nie było na pierwotnej liście. Przykładem są gorące
obiekty, które zgodnie z prawem Wiena6 promieniują więcej energii w krótszych
długościach fal niż obiekty chłodniejsze. Zdarzało się, że po wyznaczeniu modelu
PSF i odjęciu kompletnej listy gwiazd na obrazie różnicowym pozostawały nieodjęte,
pojedyncze obiekty. W takim przypadku dodawaliśmy je ręcznie do pełnej listy,
nadając im numerację zgodnie z tabelą 3.2. Dzięki temu nie utraciliśmy informacji,
na jakim obrazie po raz pierwszy został zarejestrowany dany obiekt.

Filtr Rodzaj ekspozycji Numeracja

IC krótka  100 000

V długa  110 000

V krótka  120 000

B długa  130 000

B krótka  140 000

U długa  150 000

U krótka  160 000

Tabela 3.2: Zestawienie numeracji nadawanej gwiazdom, których nie było od początku
na listach wygenerowanych za pomocą metody siatki. Przykładowo jeśli dwóch gwiazd nie
było na pierwotnej liście, a pojawiły się na obrazie wykonanym w filtrze B z długim czasem
ekspozycji, to jaśniejszej przypisywaliśmy numer 130 000, a słabszej 130 001.

3.3 Astrometria
Astrometrię obiektów wykonaliśmy automatycznie z wykorzystaniem programu

SCAMP7 (Bertin, 2006). Jako dane wejściowe przyjmuje on odpowiednio sforma-
6https://en.wikipedia.org/wiki/Wien%27s_displacement_law
7https://www.astromatic.net/software/scamp

https://en.wikipedia.org/wiki/Wien%27s_displacement_law
https://www.astromatic.net/software/scamp
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towaną listę gwiazd oraz obraz z wgranym WCS-em. Następnie pobiera on auto-
matycznie katalog referencyjny z bazy danych VizieR (Ochsenbein et al., 2000),
obejmujący obszar zarejestrowany na obrazie wraz z dodatkową zakładką. Na pod-
stawie listy gwiazd i katalogu SCAMP oblicza rozwiązanie astrometryczne i przelicza
współrzędne (x, y) na (α, δ). Na koniec aktualizuje system WCS w nagłówku obrazu.

Ponieważ pierwotnie nagłówki plików FITS nie posiadały informacji o WCS, do-
pisaliśmy do nich przybliżone współrzędne każdego z sektorów. To wystarczyło, gdyż
wstępnie SCAMP wymaga, by określić położenie pola z dokładnością do kilku minut
łuku. W następnym kroku sami przygotowaliśmy dane referencyjne, ponieważ pro-
gram nie współpracował z najnowszymi katalogami astrometrycznymi. Za pomocą
narzędzia Cdsclient8 pobraliśmy dane z katalogów Gaia-DR1 (Brown et al., 2016)
oraz UCAC4 (Zacharias et al., 2013), które pokrywały się ze wszystkimi sektorami.
Uwzględniliśmy również niewielkie zakładki. Pierwszy katalog posiada dokładniejsze
wyznaczenia położeń gwiazd, z kolei drugi zawiera dodatkowo ruchy własne obiek-
tów. Ponadto pierwsze wydanie katalogu Gaia obejmuje fotometrię gwiazd jaśniej-
szych niż 20,7 mag w paśmie G. Zestawiliśmy razem dane z obu katalogów, bazując
na ich współrzędnych. Następnie wybraliśmy obiekty o jasnościach G ¬ 16,5 mag,
których ruchy własne nie przekraczały 0,02 sekund łuku na rok, tj. µ ¬ 20 mas yr-1.

Mając przygotowane niezbędne dane wejściowe, zdecydowaliśmy się policzyć roz-
wiązania astrometryczne dla każdego obrazu osobno. Liczba użytych gwiazd do ich
wyznaczenia wahała się w szerokim zakresie od 100 do 1700 na sektor. Wartości
RMS9 z wyznaczonych rozwiązań dla rektascensji i deklinacji obejmują przedziały
0,05′′ − 0,23′′, a średnia wartość ze wszystkich pomiarów nie przekracza 0,12′′. Mo-
żemy więc założyć, że dokładność wyznaczenia współrzędnych obiektów, niezależnie
od obrazu, jest rzędu 0,1′′. Współrzędne zostały wyznaczone na epokę 2000,0.

Posiadając niezależne pomiary astrometryczne tych samych obiektów w różnych
filtrach, przeprowadziliśmy analizę porównawczą w obrębie każdego sektora. Mogli-
śmy tego dokonać, ponieważ dziedzicząc listy z gwiazdami pomiędzy obserwacjami
wykonanymi w różnych filtrach lub z różnym czasem ekspozycji, zachowywaliśmy
jednolitą numerację. Punktem wyjścia była astrometria referencyjna, wykonana w
paśmie IC z długim czasem ekspozycji. W pierwszej kolejności sprawdziliśmy jakie
są średnie przesunięcia rav we współrzędnych (α, δ) pomiędzy pomiarami referencyj-
nymi a pozostałymi. Porównanie ograniczyliśmy do kilkuset najjaśniejszych gwiazd.
Przesunięcia te wahały się w przedziale rav = 0,014′′ − 0,237′′, ze średnią warto-
ścią 0,0459′′. Zmiany rav były skorelowane ze schematem dziedziczenia list (rysunek
3.1) w ten sposób, że zwiększały się w kierunku obserwacji wykonanych w pasmach
krótkofalowych. Aby zwizualizować te zmiany, sporządziliśmy mapy obrazujące dryf

8http://cdsweb.u-strasbg.fr/doc/cdsclient.html
9xRMS =

√
1
n (x2

1 + x2
2 + · · ·+ x2

n) lub xRMS =
√

1
w1+w2+···+wn (w1x2

1 + w2x2
2 + · · ·+ wnx2

n) w
przypadku pomiarów ważonych.

http://cdsweb.u-strasbg.fr/doc/cdsclient.html
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współrzędnych pomiędzy obrazami. Ujawniły one pojedyncze obiekty, które wyka-
zywały znaczne przesunięcia (rysunek 3.7).
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Rysunek 3.7: Mapa dryfu współrzędnych dla sektora Bulge-7bA. Rysunek obrazuje prze-
sunięcia współrzędnych równikowych (α, δ) pomiędzy astrometrią referencyjną (długa eks-
pozycja w filtrze IC) a astrometrią bazującą na pomiarach w paśmie V z długim czasem
ekspozycji. Średnie przesunięcie dla 586 jasnych gwiazd wynosi rav = 0,027′′. Niebieskie,
przeskalowane wektory −→ri 10 wskazują, jak zmieniały się współrzędne (α, δ) gwiazd o tych
samych numerach. Dla większości obiektów przesunięcia są mniejsze niż dokładność rozwią-
zania astrometrycznego. Pojawiają się też pojedyncze gwiazdy wykazujące znaczne prze-
mieszczenia.

Występowanie pojedynczych przeskoków współrzędnych (α, δ) dla najjaśniej-
szych gwiazd skłoniło nas do dalszej analizy. W następnej kolejności chcieliśmy
sprawdzić, jak to zjawisko wpływa na wszystkie obiekty, niezależnie od jasności. Dla
danego obrazu wyznaczyliśmy średnie wartości ∆α,∆δ oraz ich odchylenia standar-
dowe σ∆α, σ∆δ. Wielkości te obliczaliśmy w wąskich przedziałach jasności (szerokość
przedziału zależała od liczby gwiazd; im mniej gwiazd, tym szerszy przedział). Aby
wyznaczone wartości były wiarygodne, ostatni przedział kończył się na gwiazdach o

10−→ri = (rx, ry)i = (3600∆α cos δ, 3600∆δ)i [piksel].
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jasnościach ∼ 18,0 mag. Następnie wyznaczyliśmy cztery zbiory punktów:

{(mi,∆αi ± 2,5σ∆αi)} (3.5)

{(mi,∆δi ± 2,5σ∆δi)} , (3.6)

gdzie mi oznacza średnią jasność w i-tym przedziale. Do każdego zbioru punktów
dopasowaliśmy funkcję eksponencjalną. Osobno dla rektascensji i deklinacji funkcje
te wytyczają dwa obszary, które znajdują się pomiędzy nimi (rysunek 3.8). Może-

Rysunek 3.8: Różnice współrzędnych (α, δ) w funkcji jasności instrumentalnych U dla tych
samych gwiazd w obrębie sektora Bulge-5C. Wykresy sporządzono na podstawie astrometrii
obiektów zarejestrowanych w paśmie IC i U z długimi czasami ekspozycji. Czerwone punkty
wyznaczają średnie jasności w zadanych przedziałach, a ich błędy zostały wyznaczone
przez zbiory punktów dane wzorami 3.5 i 3.6. Niebieskie linie to dopasowane do tych
punktów funkcje eksponencjalne. W przeciwieństwie do szarych, czarne punkty wskazują
gwiazdy, które potencjalnie mogą nie być tymi samymi obiektami na obrazach wykonanych
w pasmach IC i U z długimi czasami ekspozycji. Układanie się punktów w poziome linie
wynika z zaokrąglania wartości ∆α,∆δ.

my uznać, że dla gwiazd które znalazły się w obu tych obszarach jednocześnie, nie



Redukcja obserwacji CTIO 63

występuje zjawisko przeskoku współrzędnych (α, δ) pomiędzy danym pomiarem a
pomiarem referencyjnym. Oczywiście najbardziej zależy nam na obiektach, których
współrzędne są jednakowe, niezależnie od filtru i czasu ekspozycji. Takie gwiazdy
są bardzo cenne, na przykład podczas wykonywania transformacji jasności instru-
mentalnych do standardowych. W związku z tym zdecydowaliśmy się je oznaczać,
co opisujemy w kolejnym podrozdziale.

Kończąc tę część, warto przedyskutować otrzymane wyniki. Po pierwsze, jakość
rozwiązania astrometrycznego zależy od liczby gwiazd użytych do jego wyznacze-
nia. Pisaliśmy wyżej, że liczba ta mieściła się w szerokim zakresie od 100 do 1700
na sektor. Zmniejszała się ona dla pasm krótkofalowych. Na przykład rozwiązania
astrometryczne dla obiektów obserwowanych w paśmie IC z długim czasem ekspo-
zycji bazowały średnio na 900 gwiazdach na sektor. W przypadku pasma U (długa
ekspozycja) liczba ta spadła do 380. Po drugie, z poprzedniego rozdziału wiemy, że
średni seeing na obrazach zwiększał się w kierunku obrazów wykonanych z użyciem
pasm o coraz to krótszej długości fali. Skutkuje to tym, że sygnał pochodzący od
punktowych gwiazd rozmywany jest na większej powierzchni w przypadku pasma
U niż IC . Konsekwencją tego są większe błędy wyznaczenia współrzędnych foto-
centrów, a tym samym wartości (α, δ), zwłaszcza w przypadku słabych obiektów.
Mogłoby to tłumaczyć położenie na rysunku 3.8 niektórych czarnych punktów, dla
których U & 15,0 mag. Po trzecie, pojawiają się pojedyncze jasne gwiazdy, których
współrzędne zmieniają się znacznie. Widoczne są one na rysunku 3.8 jako najbar-
dziej odstające czarne punkty, dla których U . 15,0 mag lub najdłuższe wektory z
rysunku 3.7. Efekt ten związany jest tylko z DAOPHOT-em, który przyjmuje dzie-
dziczoną listę gwiazd i w pojedynczych przypadkach przypisuje pozycje (x, y) z listy
niewłaściwym obiektom. Zapewne ten sam mechanizm występuje w przypadku słab-
szych gwiazd. Przeskoki biorą się stąd, że DAOPHOT, chcąc dopasować do obrazu
pozycje wielu obiektów, odrzuca te niewłaściwe. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy na
obrazie w paśmie IC zostanie zarejestrowanych kilka blisko siebie leżących gwiazd,
zaś część z nich zniknie na obrazie wykonanym w paśmie V . Tak więc w ekstremalnie
gęstych polach gwiazdowych dochodzi do przełączania numerów. W związku z tym
nie możemy w pełni ufać dziedziczeniu numeracji.

Podsumowując, ustaliliśmy że zestawienie kompletu jasności dla danego obiektu
powinno bazować na współrzędnych (α, δ), nie zaś na numerach. Ponadto wyszuki-
wanie tego samego obiektu w różnych pasmach powinno odnosić się do astrometrii
referencyjnej IC . Innymi słowy, chcąc zestawić jasności UBV IC dla danego obiektu,
powinniśmy porównywać współrzędne gwiazd w niezależnych parach:

• (α, δ)IC ↔ (α, δ)V ,

• (α, δ)IC ↔ (α, δ)B,

• (α, δ)IC ↔ (α, δ)U .
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3.4 Klasyfikacja jakości fotometrii gwiazd

Duża liczba obiektów przypadająca na pojedynczy sektor pozwala wyznaczyć
pewne statystyczne parametry. Ponadto w gęstych polach sygnał sporej liczby gwiazd
jest zaburzony przez sąsiednie obiekty. Bazując na parametrach z wynikowych tabel
fotometrycznych DAOPHOT-a, przydzieliliśmy gwiazdom różne wskaźniki. Ustalili-
śmy osiem rodzajów wskaźników: A, B, C, D, E, F, G, X.

• Wskaźniki A, B, C. Wynikowe tabele fotometryczne były posortowane rosnąco
po jasnościach. Każdą taką tabelę podzieliliśmy kolejno na grupy złożone ze
100 gwiazd. Oczywiście ostatnia grupa mogła zawierać ich mniej. W każdej
i-tej grupie wyznaczyliśmy medianę z błędów jasności σ̃i. Następnie gwiazdom
przypisaliśmy różne wskaźniki.

– Wskaźnik A. Gwiazdy, dla których błędy wyznaczenia jasności w i-tej
grupie nie przekraczały 1,5σ̃i,

– Wskaźnik B. Gwiazdy, dla których błędy wyznaczenia jasności w i-tej
grupie należały do przedziału 〈1,5σ̃i, 3,0σ̃i),

– Wskaźnik C. Gwiazdy, dla których błędy wyznaczenia jasności w i-tej
grupie wynosiły co najmniej 3,0σ̃i.

• Wskaźnik D. Wśród gwiazd zarejestrowanych na obrazach występują bardzo
jasne obiekty, czasem prześwietlone. Prowadzi to do lokalnego zwiększenia po-
ziomu tła nieba wokół nich. W konsekwencji sygnał dla obiektów z bliskiego
sąsiedztwa jest zaburzony. Warto odnotować takie przypadki. Tabela fotome-
tryczna przechowuje informację o poziomie tła nieba s dla każdej gwiazdy. W
związku z tym policzyliśmy średnią wartość tła nieba s̄ i odchylenie standar-
dowe σs dla każdej tabeli fotometrycznej. Jeśli dla danego pasma i rodzaju
ekspozycji gwiazda była słabsza niż mins = 14,5 mag, a poziom tła nieba
przekraczał s̄+ 3σs, to przypisywaliśmy jej wskaźnik D.

• Wskaźnik E. Ten wskaźnik nadawaliśmy obiektom, które znajdowały się zbyt
blisko brzegu obrazu. Uznaliśmy, że będą to gwiazdy leżące bliżej niż osiem
pikseli od którejkolwiek jego krawędzi. W podrozdziale 3.2.2 wspomnieliśmy o
transformacji list gwiazdowych w obrębie tego samego sektora. W niektórych
przypadkach przesunięcia ∆x,∆y były rzędu kilku pikseli. Podobnie więc jak
w przypadku ww. wskaźników, i w tym występuje zależność od pasma.

• Wskaźnik F. Przypisanie go do gwiazdy oznacza, że obiekt jest prześwietlony
w danym paśmie. W tym celu przeszukaliśmy każdy obraz FITS, by znaleźć
piksele, które zawierały sygnał powyżej 40 000 ADU. Następnie wartości te
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porównaliśmy ze współrzędnymi (x, y) z odpowiadających im tabel fotome-
trycznych. Jeśli fotocentrum jakiegoś obiektu pokrywało się ze współrzędnymi
któregokolwiek prześwietlonego piksela, to przypisywaliśmy mu wskaźnik F.

• Wskaźnik G. Za jego pomocą oznaczaliśmy obiekty, dla których potencjalnie
mogło dojść do przełączenia numeracji podczas dziedziczenia list. Szczegółowe
informacje znajdują się w podrozdziale 3.3.

• Wskaźnik X. Pełni on rolę pomocniczą. W momencie kiedy obiekt nie miał
przypisanego danego wskaźnika, to przypisywaliśmy mu wskaźnik X.

Warto podkreślić, że przydzielanie konkretnych wskaźników dotyczyło zarówno każ-
dego pasma, jak i rodzaju ekspozycji. Ponadto każdy pomiar zawsze ma przypisany
jeden z trzech wskaźników: A, B lub C. Najcenniejsze więc są gwiazdy, które w każ-
dym paśmie należą do klasy złożonej z sekwencji wskaźników AXXXX. Kolejna rzecz
warta odnotowania to fakt, że wskaźniki pełnią rolę pomocniczą. Przykładowo słaba
gwiazda będzie mieć w ogólności duży błąd jasności, a i tak zostanie jej przypisany
wskaźnik A (rysunek 3.9).

Rysunek 3.9: Błędy jasności w funkcji jasności instrumentalnych V dla długiej ekspozy-
cji. Dane dla sektora Bulge-16A. Zielonym gwiazdom przypisano wskaźnik A, niebieskim
wskaźnik B, a czerwonym C.

3.5 Standaryzacja fotometryczna
Z podrozdziału 2.2 wiemy, że standaryzacja fotometryczna bazuje na obserwa-

cjach pola Bulge-BWC (Paczyński et al., 1999), które zawiera wtórne standardy foto-
metryczne w pasmach UBV IC . Cały proces podzieliśmy na trzy części. W pierwszej z
nich wyznaczyliśmy współczynniki ekstynkcji atmosferycznej. W drugiej ustaliliśmy
równania transformacyjne dla obserwacji CTIO. W części trzeciej wyznaczyliśmy
jasności standardowe w pozostałych polach.
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Współczynniki ekstynkcji atmosferycznej

Pole Bulge-BWC obserwowaliśmy ośmiokrotnie, choć liczba pomiarów w danym
paśmie może się różnić od ośmiu. Obrazy były naświetlane z względnie krótkim
czasem ekspozycji (tabela 2.2), więc generowanie kompletnej listy gwiazd w paśmie
IC ograniczyliśmy do procedury FIND. Obserwacje nie były wykonywane w sposób
ciągły. Ponowne ustawienie teleskopu w kierunku pola nie dawało jego identycznego
obrazu. Przygotowując listę gwiazd uwzględniliśmy też zakładki powstałe na sku-
tek nieprecyzyjnych ustawień teleskopu. Mając kompletną listę gwiazd, policzyliśmy
fotometrię profilową dla wszystkich obrazów. Oczywiście wykorzystaliśmy te same
narzędzia, jakich użyliśmy w przypadku wyznaczenia fotometrii pozostałych pól. Je-
dyną różnicą było to, że nie skorzystaliśmy z metody siatki. Brak podziału na długie
i krótkie ekspozycje przyspieszył nieco redukcję obserwacji.

Do wyznaczenia jasności standardowych należy wykorzystać pomiary bezwzględ-
ne, a więc fotometrię aperturową. Policzyliśmy ją w oparciu o tabele fotometryczne
z jasnościami profilowymi. Promień apertury wyznaczyliśmy na podstawie dodatko-
wych plików wygenerowanych przez DAOPHOT-a. Dla danego obrazu wynosił on:

rap = xfwhm + yfwhm, (3.7)

gdzie xfwhm, yfwhm oznaczają odpowiednio FWHM wzdłuż osi X i Y funkcji opisującej
model PSF. Wielkość rap wyrażona jest w pikselach.

Obserwacje pola Bulge-BWC były rozłożone w czasie całej nocy, dzięki czemu
pole było obserwowane na różnej wysokości. Różna wysokość nad horyzontem prze-
kłada się na różną masę powietrzną11, a ta ostatnia zawiera informację o ekstynk-
cji atmosferycznej. Dla danego pasma można ją wyznaczyć poprzez sprawdzenie,
jak masa powietrzna wpływa na bezwzględny pomiar jasności. Przyjęliśmy liniowy
model, tzn. dla danego pasma p współczynnik ekstynkcji atmosferycznej kp można
wyznaczyć, badając, jak obserwowana jasność zależy od masy powietrznej:

∆m = kpX, (3.8)

gdzie ∆m i X to odpowiednio różnica jasności aperturowych i masa powietrzna.
Mając jasności aperturowe dla każdego obrazu oraz dodatkowe dane astrometrycz-
ne i czasowe, wygenerowaliśmy dla gwiazd o tym samym numerze specjalne pliki
tekstowe. Przechowywały one informacje o dacie juliańskiej – wyznaczającej środki
obserwacji, zmierzone jasności12 wraz z błędami oraz masę powietrzną. Pliki takie
wygenerowaliśmy z podziałem na trzy sektory i cztery pasma. Ponieważ niektóre

11Wysokość h = 90◦ (zenit) odpowiada masie powietrznej X = 1,0. Mniejsza wysokość odpowia-
da większej masie powietrznej, w pierwszym przybliżeniu X = sec(90◦ − h).

12Tak naprawdę była to różnica jasności ∆m, powstała po odjęciu jasności wyznaczonej dla
najmniejszej wartości masy powietrznej.
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z nich zawierały tylko pojedyncze pomiary (gwiazdy pochodzące z zakładek) lub
miały duże błędy jasności, to niektórych plików nie braliśmy pod uwagę w dalszej
analizie.

Chcąc dopasować do pomiarów zależności liniowe podane wzorem 3.8, zauważyli-
śmy, że współczynniki kp nie były stałe podczas całej nocy. Wykazywały one niewiel-
ką zmienność, która objawiła się zmianą nachylenia zależności liniowej przed i po
górowaniu pola Bulge-BWC. Trudno powiedzieć, czy była to zmiana współczynni-
ków ekstynkcji w czasie na całym niebie, czy też zmiana wynikająca z nieznacznych
różnic warunków atmosferycznych po wschodniej i zachodniej części nieba. Osta-
tecznie doszliśmy do wniosku, że zmianę taką należy uwzględnić i dla danego pasma
wyznaczyliśmy dwa współczynniki k1

p i k2
p (rysunek 3.10). Zestawienie wszystkich
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Rysunek 3.10: Zmiana jasności aperturowej ∆m w funkcji masy powietrznej. Dane po-
chodzą z sektora C i prezentują zależność dla pasma V . Niebieskie punkty związane są
z obserwacjami przed górowaniem pola Bulge-BWC. Czerwone punkty pochodzą z obser-
wacji, gdy pole było już po zachodniej stronie nieba. Niebieska i czerwona linia zostały
dopasowane do punktów metodą najmniejszych kwadratów. Ich nachylenia wyznaczają
współczynniki k1

p i k2
p.

współczynników z podziałem na sektory przedstawia tabela 3.3.

Równania transformacyjne

Ten etap standaryzacji fotometrycznej polegał na wyznaczeniu równań trans-
formacyjnych pomiędzy jasnościami standardowymi a pomiarami z CTIO dla pola
Bulge-BWC. Z każdej tabeli fotometrycznej (jasności zarówno profilowe, jak i aper-
turowe) wybraliśmy ponad 100 gwiazd z małymi błędami, które były jaśniejsze niż
14,5 mag. Wybierając spośród tych gwiazd obiekty o takich samych numerach w
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Pasmo Sektor k1
p σk1p k2

p σk2p

IC

A 0,1424 0,0027 0,0789 0,0030

B 0,1243 0,0025 0,0651 0,0029

C 0,1214 0,0018 0,0453 0,0024

V
A 0,206 0,005 0,1311 0,0032

B 0,201 0,006 0,1228 0,0037

C 0,261 0,006 0,1403 0,0033

B
A 0,342 0,011 0,244 0,008

B 0,329 0,011 0,253 0,006

C 0,38 0,011 0,271 0,014

U
A 0,553 0,011 0,474 0,008

B 0,534 0,011 0,471 0,008

C 0,536 0,011 0,444 0,007

Tabela 3.3: Współczynniki ekstynkcji atmosferycznej kp wyznaczone przed (1) i po (2)
górowaniu pola Bulge-BWC. Uwzględniono podział ze względu na sektor i pasmo. Tabela
zawiera również błędy ich wyznaczenia σkp .

obrębie danego sektora i pasma p, policzyliśmy średnie przesunięcia pomiędzy fo-
tometrią aperturową (ap) a profilową (psf), tj. ∆mp = 〈map

p − mpsf
p 〉, odrzucając

odstające punkty. Dodatkowo korzystając ze współczynników kp i masy powietrznej
X dla danej obserwacji, przetransformowaliśmy pomiary tak, jakby wszystkie gwiaz-
dy były obserwowane w zenicie. Ostateczną transformację jasności profilowych do
aperturowych przedstawia równanie:

mpsf→ap
p = mpsf

p + ∆mp − kp(X − 1,0) (3.9)

Warto zwrócić uwagę, że przekształcone jasności profilowe sprowadziliśmy do masy
powietrznej X = 1, nie zaś X = 0. Zrobiliśmy tak ze względu na fakt, że interpo-
lowanie masy powietrznej do wartości X = 0 mogło spowodować zbyt duże błędy
(rysunek 3.10). Nie stanowi to jednak większego problemu, ponieważ informacja o
wartości masy powietrznej zaszyta jest we współczynnikach równania standaryza-
cyjnego. Następnie policzyliśmy astrometrię obiektów na epokę 2000,0 z wykorzy-
staniem programu SCAMP.

Wtórne standardy fotometryczne pobraliśmy z serwera FTP13 projektu OGLE.
Plik zawiera 8530 gwiazd, dla których wyznaczono standardowe jasności UBV IC

13https://ftp.astrouw.edu.pl/ogle/ogle2/baades_win/UBVI

https://ftp.astrouw.edu.pl/ogle/ogle2/baades_win/UBVI
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wraz z błędami. Na początku usunęliśmy znane gwiazdy zmienne. Takich obiektów
było 107 i zaliczały się do nich długookresowe gwiazdy zmienne LPV (ang. Long-
Period Variable) (Soszyński et al., 2013). Dla pozostałych 8423 obiektów wykona-
liśmy identyfikację z obserwacjami CTIO za pomocą współrzędnych (α, δ). Ponie-
waż pole Bulge-BWC było obserwowane wielokrotnie, to dla wytypowanych gwiazd
uśredniliśmy przetransformowane jasności profilowe. Licząc średnie wartości, zasto-
sowaliśmy kilka iteracji z restrykcyjnym odrzucaniem punktów odstających bardziej
niż 1,5σm. W tym przypadku σm oznacza odchylenie standardowe jasności. Osta-
tecznie na każdy sektor przypadało nieco ponad 200 gwiazd, dla których znaliśmy
jasności standardowe UBV IC , instrumentalne UBV IC oraz ich błędy.

Standaryzację fotometryczną wykonaliśmy programem Make_std_phot14, któ-
ry napisaliśmy w języku Python. Dla dwóch pasm P i i P j oblicza on dopasowanie
liniowe postaci:

P i
std − P i

ins = A(P i
ins − P

j
ins) +B, (3.10)

gdzie indeks dolny informuje o rodzaju pomiaru – instrumentalny lub standardo-
wy. Program waży obserwacje błędami w obu osiach i wykonuje dopasowanie pro-
stej y = Ax + B do punktów za pomocą ortogonalnej regresji (Boggs & Rogers,
1990). Opcjonalnie można zadać parametry, określające liczbę iteracji oraz wielo-
krotność odchylenia standardowego σdist, które mierzy rozrzut najmniejszych od-
ległości pomiędzy punktami a aktualnie dopasowywaną prostą. Dzięki temu Ma-
ke_std_phot odrzuca w kolejnych iteracjach zbyt mocno odstające punkty i na
nowo wyznacza wartość A oraz B. Ponadto graficzny interfejs pozwala ręcznie usu-
wać punkty, które przetrwały automatyczny proces filtracji. Na koniec program ge-
neruje logi z parametrami dopasowania oraz obrazy prezentujące ostateczne relacje
(rysunek 3.11).

Mając odpowiednio spreparowane pliki wejściowe, uruchomiliśmy program, który
wstępnie wykonywał sześć iteracji. Dodatkowo odrzucał gwiazdy odstające bardziej
niż 2,5σdist. Czasem zdarzało się, że ręcznie usuwaliśmy pojedyncze punkty. Dla
każdego równania zakres wskaźników barwy na osi odciętych był rzędu 2,0 mag.
Końcowe wyniki, jakość dopasowania oraz liczbę użytych gwiazd zestawiamy w tabeli
3.4.

Standaryzacja pozostałych pól

Pomiędzy obserwacjami pola Bulge-BWC zostały zarejestrowane obrazy pozo-
stałych pól. Przypomnijmy, że zgodnie z podrozdziałem 2.2 obserwacje 20 pól po-
dzieliliśmy na właściwe oraz standaryzacyjne.

Na początku skupiliśmy się na obserwacjach właściwych. W pierwszej kolejno-
ści ujednoliciliśmy różne czasy ekspozycji w obrębie tego samego sektora i pasma

14https://github.com/pbrus/standard-photometry

https://github.com/pbrus/standard-photometry
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Rysunek 3.11: Obraz wygenerowany przez program Make_std_phot pokazujący zależ-
ność jasności instrumentalnych (CTIO) i jasności standardowych (OGLE) dla pola Bulge-
BWC. Rysunek prezentuje ostateczne dopasowanie linii prostej do punktów za pomocą
metody ortogonalnej regresji. Współrzędne x, y reprezentują odpowiednio wskaźnik barwy
(Bins − Vins) oraz różnicę (Bstd −Bins). Wykorzystano 155 gwiazd, a RMS z dopasowania
wynosił 0,0217 mag.

p. Znając problemy astrometryczne, dla długich i krótkich czasów naświetlania wy-
szukaliśmy wspólne obiekty, używając współrzędnych (α, δ). Policzyliśmy dla nich
różnice jasności profilowych ∆mp = m1

p −m2
p wraz z błędami σmp =

√
σm1p + σm2p .

Górne indeksy 1 i 2 odnoszą się odpowiednio do długiej i krótkiej ekspozycji. Następ-
nie posortowaliśmy listę rosnąco po błędach i wybraliśmy 150 pierwszych obiektów,
dla których policzyliśmy średnią wartość ¯∆mp z odrzucaniem odstających punk-
tów. W kolejnym kroku porównaliśmy gwiazdy, które były zestawione na podstawie
współrzędnych równikowych. Jeśli miały one różne numery lub miały te same nume-
ry i jednocześnie σm1p < σm2p , to wybieraliśmy pomiar naświetlany z długim czasem
ekspozycji. Jeśli dla obiektów o identycznych numerach zachodziło σm1p  σm2p , to
wybieraliśmy pomiar naświetlany z krótkim czasem ekspozycji. Dodatkowo popra-
wialiśmy go, dodając do niego różnicę ¯∆mp. Po ujednoliceniu ekspozycji zestawili-
śmy jasności instrumentalne, bazując na współrzędnych (α, δ). Poszukiwania tych
samych obiektów pomiędzy różnymi pasmami wykonaliśmy w promieniu 0,4′′. Jeśli
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Równanie Sektor Współ. A Współ. B RMS N?

Ustd − Uins

vs
Uins −Bins

A 0,1280 2,0858 0,0582 142

B 0,1561 2,0184 0,0602 137

C 0,0850 2,0222 0,0665 134

Bstd −Bins

vs
Bins − Vins

A -0,1207 2,1844 0,0287 165

B -0,1147 2,1837 0,0292 183

C -0,1234 2,1827 0,0217 155

Vstd − Vins

vs
Vins − Iins

A 0,0157 1,9883 0,0260 193

B 0,0154 2,0126 0,0192 173

C 0,0169 1,9893 0,0189 173

Istd − Iins

vs
Vins − Iins

A -0,0003 0,4504 0,0284 185

B 0,0013 0,4652 0,0173 178

C 0,0018 0,4565 0,0133 175

Tabela 3.4: Parametry opisujące równania standaryzacyjne dla pola Bulge-BWC zgodnie
ze wzorem 3.10. Dane zostały podzielone ze względu na rodzaj równania oraz sektor. Dla
każdego równania przedstawiono współczynnik nachylenia prostej A oraz wyraz wolny B.
RMS to ważona średnia kwadratowa z najmniejszych odległości pomiędzy każdym punk-
tem a dopasowaną prostą. Wagi punktów zależały od błędów wskaźników barwy i różnic
pomiędzy jasnościami standardowymi a instrumentalnymi. Ostateczne dopasowanie bazo-
wało na N? gwiazdach.

dla danego obiektu nie istniał pomiar w którymkolwiek paśmie, to w miejsce jasno-
ści i jej błędu wstawialiśmy wartość 99,9999. Z oczywistych względów usunęliśmy
również pozycję ze wskaźnikiem G.

Następnie policzyliśmy jasności aperturowe dla obserwacji właściwych. Było to
zadanie praktycznie automatyczne, ponieważ posiadaliśmy już tabele z fotometrią
profilową. Wielkość apertury dobieraliśmy indywidualnie dla każdego obrazu, a jej
promień był dany wzorem 3.7. W dalszej kolejności wytypowaliśmy 250 gwiazd o
najmniejszych błędach, których jasność nie przekraczała 15,5 mag w danym paśmie.
Obiekty te wzięliśmy zarówno z tabel z fotometrią profilową, jak i aperturową. Ze-
stawiając gwiazdy o tych samych numerach dla danego pasma p, policzyliśmy w
kilku iteracjach średnie przesunięcia pomiędzy fotometrią profilową a aperturową

¯∆mpsf→ap
p , odrzucając za każdym razem punkty odstające bardziej niż dwukrotna

wartość odchylenia standardowego. W ostatnim kroku przetransformowaliśmy ujed-
nolicone jasności profilowe do aperturowych.

W przypadku obserwacji standaryzacyjnych potrzebowaliśmy jak najlepszych ja-



72 Redukcja obserwacji CTIO

sności aperturowych, które były swego rodzaju łącznikiem między jasnościami stan-
dardowymi a instrumentalnymi. Najpierw jednak policzyliśmy fotometrię profilową,
bazując na listach gwiazd z obserwacji właściwych. Następnie wykorzystaliśmy ją do
hybrydowego obliczenia fotometrii aperturowej. Polegała ona na tym, że przed wy-
liczeniem ostatecznej jasności aperturowej dla danej gwiazdy, odejmowaliśmy obiek-
ty z jej sąsiedztwa. W ten sposób pozbywaliśmy się dodatkowego sygnału, który
obejmowała apertura. Kolejnym krokiem było poprawienie otrzymanych jasności na
ekstynkcję atmosferyczną. Ponieważ pola te obserwowaliśmy również w ciągu całej
nocy, to każde z nich zarejestrowaliśmy na różnej wysokości nad horyzontem. Dla
każdej obserwacji wyznaczyliśmy masę powietrzną X oraz sprawdziliśmy, czy obraz
był wykonany przed, czy po górowaniu pola Bulge-BWC. Za pomocą współczynni-
ków k1

p i k2
p przetransformowaliśmy jasności aperturowe map

p w paśmie p tak, jakby
były mierzone w zenicie:

map
p = map

p − kp(X − 1,0) (3.11)

Dzięki temu zachowaliśmy zgodność z fotometrią aperturową pola Bulge-BWC. Na-
stępnie za pomocą współczynników A, B zawartych w tabeli 3.4, sprowadziliśmy
jasności aperturowe do jasności standardowych.

W tym momencie mogliśmy przejść do ostatecznego wyznaczenia jasności stan-
dardowych dla obserwacji właściwych. Ponownie skorzystaliśmy z programu Ma-
ke_std_phot. Najpierw przygotowaliśmy dla niego pliki wejściowe, zestawiając
jasności instrumentalne i standardowe dla tych samych gwiazd. Pliki takie przefil-
trowaliśmy pod kątem każdego równania, tj. różnych zestawów wskaźników barwy
i różnic jasności, pozostawiając obiekty z najmniejszymi błędami. Podobnie jak w
przypadku pola Bulge-BWC, Make_std_phot początkowo wykonywał sześć ite-
racji i odrzucał punkty odstające bardziej niż 2,5σdist. Tym razem zakres wskaźników
barwy na osi odciętych był większy i osiągał wartości 2,0−3,5 mag. Zgodnie z tabelą
2.1 zestandaryzowaliśmy 17 z 20 pól. Ponieważ jest to sporo danych, to tabela 3.5
prezentuje tylko uśrednione wartości dla wszystkich transformacji.

Jasności standardowe wyznaczyliśmy z podziałem na sektory. Jak wiemy z rysun-
ku 2.4, obrazy zostały tak przycięte, by sektory częściowo na siebie nachodziły. Aby
pozbyć się podwójnych gwiazd, wyszukaliśmy wspólne obiekty po współrzędnych
(α, δ) między poszczególnymi sektorami w promieniu 0,5′′. Następnie zostawialiśmy
na liście te, których suma błędów jasności we wszystkich pasmach była mniejsza.
Bliźniacze obiekty o większych błędach były usuwane z drugiej listy.

Aby sprawdzić jakość uzyskanej fotometrii, porównaliśmy jasności V IC z danymi
OGLE-III (podrozdział 2.3.1). Porównanie ograniczyliśmy do przedziałów jasności
13,0 < V < 16,0 oraz 12,5 < IC < 15,0 [mag], wybierając gwiazdy z błędami nie
większymi niż 0,02 mag, których jasności należały do klasy AXXX. Dla 18 565 gwiazd
średnia różnica jasności pomiędzy danymi CTIO a OGLE-III w paśmie V wynosi
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Równanie Sektor ¯RMS N̄?

Ustd − Uins

vs
Uins −Bins

A 0,0367 109

B 0,0332 109

C 0,0293 114

Bstd −Bins

vs
Bins − Vins

A 0,0195 143

B 0,0170 142

C 0,0179 144

Vstd − Vins

vs
Vins − Iins

A 0,0159 156

B 0,0144 155

C 0,0153 158

Istd − Iins

vs
Vins − Iins

A 0,0164 153

B 0,0165 152

C 0,0166 156

Tabela 3.5: Uśrednione parametry opisujące równania standaryzacyjne zadane wzorem
3.10. Dane dotyczą transformacji fotometrii aperturowej do standardowej dla 17 pól. Zosta-
ły one podzielone ze względu na rodzaj równania oraz sektor. Trzecia kolumna przedstawia
średnią wartość RMS, a czwarta średnią liczbę gwiazd, które zostały użyte do wyznaczenia
współczynników równań.

∆̄V = −0,00678 mag. W przypadku pasma I porównaliśmy 58 578 gwiazd, dla
których ∆̄I = −0,02675 mag. Ponadto znosząc ograniczenie na przedziały jasności,
zauważyliśmy większe różnice ∆I dla czerwonych obiektów (rysunek 3.12).
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Rysunek 3.12: Różnica jasności ∆I = IC − I pomiędzy obserwacjami CTIO a OGLE-III w
funkcji wskaźnika barwy (V −IC) (pomiary CTIO). Wykres sporządzano dla 11 292 gwiazd
z pola Bulge-3c, które miały błędy jasności mniejsze niż 0,02 mag. Wyraźnie widać, że
różnica jasności ∆I wzrasta dla obiektów, dla których (V − IC) > 2,5 mag. Wynika to z
tego, że pasmo I z OGLE-III nie do końca odpowiada standardowemu (rysunek 2.7).

Łącznie uzyskaliśmy jasności standardowe dla niespełna 2 450 000 obiektów15,
48% z nich ma tylko jasność w paśmie IC . Ponad 460 000 obiektów ma komplet
pomiarów w pasmach UBV IC , w tym przeszło 156 000 gwiazd należy do klasy AXXX
w każdym paśmie jednocześnie (bez wskaźnika G). Do tego doliczmy ponad 450 000
obiektów, których jasności nie byliśmy w stanie zestandaryzować.

15Na sam koniec przedefiniowaliśmy unikalne identyfikatory obiektów, dodając do ich numerów
prefiks w postaci nazwy sektora, w którym został zarejestrowany. Przykładowo gwiazda pochodząca
z sektora Bulge-19B i oznaczona numerem 13474, otrzymała identyfikator Bulge-19B-13474.



Rozdział 4

Redukcja obserwacji OGLE-III
i VPHAS

W tym rozdziale omawiamy redukcję obserwacji OGLE-III oraz VPHAS. Po-
łączenie danych z obu projektów pozwoliło nam zwielokrotnić obszar poszukiwań
gorących obiektów w kierunku na zgrubienie centralne Galaktyki. Rozszerzony ob-
szar poszukiwań został zwiększony ponad czterokrotnie w stosunku do łącznej po-
wierzchni wyznaczonej przez 20 pól z CTIO. Korzystając z jasności UBV IC z CTIO,
udało nam się otrzymać komplet jasności standardowych UV I dla przeszło miliona
obiektów.

4.1 Redukcja obserwacji OGLE-III

Jak pisaliśmy w podrozdziale 2.3.1, zestaw danych OGLE-III w postaci katalogów
fotometrycznych w praktyce był gotowy do użycia. Dodatkowo, aby usprawnić dalszą
analizę wytypowanych kandydatów na gorące obiekty, postanowiliśmy uaktualnić
obrazy poprzez dodanie informacji o WCS do ich nagłówków. Była to w zasadzie
główna część redukcji obserwacji OGLE-III.

Przypomnijmy, że zespół OGLE udostępnił uśrednione obrazy wykonane tylko
w paśmie I, które to nie zawierają informacji o WCS-ie. Znalezienie tej ostatniej
dla danego obrazu wiąże się z policzeniem fotometrii obiektów, a następnie wy-
znaczeniem dla nich transformacji astrometrycznej. Podczas obliczania fotometrii
oprogramowanie wyznacza również błędy jasności, których nie ma w tabelach foto-
metrycznych. Niestety, brak dodatkowych informacji nie pozwala zestandaryzować
tak obliczonych jasności instrumentalnych. Ponadto nie opublikowano żadnych obra-
zów w paśmie V . Niemniej jednak zdecydowaliśmy się zredukować uśrednione obrazy,
dodając informację o WCS. Takie rozwiązanie daje możliwość szybkiej weryfikacji,
czy obraz obiektu o współrzędnych (α, δ) rzeczywiście przypomina gwiazdę.
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Dane pobraliśmy z serwera FTP1 projektu OGLE. Łącznie było to 280 (35× 8)
obrazów w formacie FITS. Od razu zauważyliśmy, że większość z nich posiada na
brzegach marginesy o różnej szerokości i długości, które złożone są z pikseli przecho-
wujących wartość 65 5352. Ponadto liczba marginesów zależy od obrazu. Oczywiście
dany obraz może mieć maksymalnie cztery marginesy. Najpewniej są to zakładki,
które powstały na skutek nieprecyzyjnych ustawień teleskopu w kierunku na to sa-
mo pole. Tym samym te obszary nie brały udziału w uśrednianiu obrazu. Z naszego
doświadczenia wynika, że obecność takich obszarów na obrazach może powodować
potencjalne problemy podczas redukcji. W związku z tym napisaliśmy skrypt wyko-
rzystujący bibliotekę PyFITS3, który analizował rzędy pikseli w okolicach wszystkich
brzegów, rozpoczynając od krawędzi obrazu. Jeśli przynajmniej 50% pikseli w da-
nym rzędzie przechowywało wartość 65 535, to program usuwał go i przechodził do
analizy sąsiedniego rzędu. Jeśli takich pikseli było mniej, to skrypt kończył anali-
zę danego brzegu. W ten sposób udało nam się automatycznie przyciąć wszystkie
obrazy, pozbywając się zbędnych marginesów.

W następnej kolejności policzyliśmy fotometrię obiektów. Dzięki danym zawar-
tym w tabelach fotometrycznych, posiadaliśmy już kompletne listy gwiazd wraz
ze współrzędnymi (x, y). Listy te były dość duże, średnio każda z nich zawierała
200 000 obiektów dla obrazu o rozmiarach 2048 × 4096 pikseli. Ponieważ zależało
nam tylko na dodaniu WCS do nagłówków obrazów, okroiliśmy każdą z list, po-
zostawiając ∼ 10% najjaśniejszych gwiazd. Pozwoliło to przyspieszyć obliczenia.
Wszystkich obiektów użyliśmy tylko do wygenerowania list gwiazd do PSF-u, co z
wykorzystaniem programu Demulos było zadaniem automatycznym. Każda taka
lista zawierała średnio ponad 200 obiektów. Fotometrię instrumentalną policzyliśmy
z użyciem DAOPHOT-a.

W ostatnim kroku wyznaczyliśmy astrometrię obiektów z wykorzystaniem pro-
gramu SCAMP. Podobnie jak w przypadku danych CTIO skorzystaliśmy z katalogów
UCAC4 oraz Gaia-DR1. Astrometria obiektów została obliczona na epokę 2000,0.
Na koniec uaktualniliśmy nagłówki plików FITS, dodając do każdego z nich infor-
mację o WCS.

W tym miejscu chcielibyśmy dodać komentarz. Otóż na tym etapie pracy posia-
daliśmy już wersję beta własnego oprogramowania CCDPHOT, które rozwijaliśmy
jako osobny projekt. Z założenia przyjmuje ono surowe obrazy w formacie FITS oraz
plik konfiguracyjny, zawierający niezbędne informacje na temat kamery, teleskopu
czy obserwatorium. Jego zadaniem jest automatyczna redukcja dowolnych obserwa-
cji, która generuje zestandaryzowane jasności, współrzędne niebieskie obiektów i inne

1https://ftp.astrouw.edu.pl/ogle/ogle3/maps/blg/ref_images
2(216−1) - największa dopuszczalna wartość reprezentowana przez 16-bitową liczbę w systemie

dwójkowym: 11111111111111112.
3https://pyfits.readthedocs.io/en/latest

https://ftp.astrouw.edu.pl/ogle/ogle3/maps/blg/ref_images
https://pyfits.readthedocs.io/en/latest
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ważne dane. CCDPHOT korzysta z wielu programów, m. in. DAOPHOT, SCAMP,
SExtractor (Bertin & Arnouts, 1996), Cdsclient oraz wielu skryptów, kontrolują-
cych przepływ danych pomiędzy poszczególnymi modułami. W przypadku redukcji
danych OGLE-III i VPHAS skorzystaliśmy właśnie z pakietu CCDPHOT.

4.2 Redukcja obserwacji VPHAS
Ten zestaw obserwacji wymagał większego nakładu pracy niż redukcja danych

OGLE-III. Cały proces podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich polegała na wy-
znaczeniu jasności instrumentalnych w paśmie u. Następnie połączyliśmy otrzymane
wyniki z danymi z projektu OGLE-III (pasmo V oraz I). W drugiej części, korzy-
stając z danych CTIO, wyznaczyliśmy parametry transformacyjne i sprowadziliśmy
pomiary w paśmie u do jasności U .

4.2.1 Fotometria instrumentalna

Z podrozdziału 2.4 wiemy, że ESO udostępnia zarówno obrazy jak i tabele fo-
tometryczne. Te ostatnie przechowują informacje o pozycjach gwiazd we współ-
rzędnych (α, δ) oraz (x, y). Przypomnijmy, że oba zestawy danych dla jednego pola
przechowywane są w plikach MEF, z których każdy jest złożony z 32 elementów.
Jeden element odpowiada pojedynczemu detektorowi kamery CCD.

Dla wszystkich 22 pól pobraliśmy skalibrowane obrazy oraz tabele fotometrycz-
ne, które dotyczyły pasma u. W przypadku tabel fotometrycznych operowanie na
plikach binarnych jest dość kłopotliwe. Podobnie ma się sprawa z obrazami przecho-
wywanymi w zbiorczych plikach np. typu MEF. Aby wyznaczyć jasności instrumen-
talne, musieliśmy na początku spreparować odpowiednio dane pobrane z serwerów
ESO. W tym celu napisaliśmy własny pakiet Vphasfits4 bazujący na bibliotece
PyFITS. Jeśli chodzi o tabele fotometryczne, to oprogramowanie to umożliwia od-
czytanie wybranych kolumn i zapisanie ich do plików tekstowych. Dane z każdego
detektora są zapisywane do osobnych plików, w nazwach których pojawia się numer
porządkowy detektora. Oryginalne tabele posiadają aż 80 kolumn, my pobraliśmy
tylko te z identyfikatorami obiektów, współrzędnymi (α, δ) i (x, y) oraz strumieniami
Fu wraz z błędami σFu obliczonymi dla jednej z kilku dostępnych apertur. W przy-
padku skalibrowanych obrazów oprogramowanie wyodrębnia obrazy poszczególnych
detektorów do osobnych plików FITS, aktualizując odpowiednio nagłówki. I w tym
przypadku nazwa pliku zawiera numer porządkowy detektora.

Dane z tabel fotometrycznych przetransformowaliśmy tak, aby zachować zgod-
ność z formatem wymaganym przez CCDPHOT-a5. Głównie sprowadzało się to do

4https://github.com/pbrus/vphasfits
5Możliwa jest ingerencja w poszczególne moduły pakietu, np. podkładanie własnych list gwiazd.

https://github.com/pbrus/vphasfits
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zmiany kolejności kolumn oraz przeliczenia strumienia wraz z błędem na wielkości
wyrażone w magnitudo. W tym ostatnim przypadku wykorzystaliśmy wzór Pogsona
(Jones, 1968). Transformacje wykonaliśmy według następujących równań:

m = −2,5 log10 Fu + 25,0 (4.1)

σm = 2,5 log10

(
Fu + σFu

Fu

)
(4.2)

Wyraz wolny we wzorze 4.1 został dobrany arbitralnie. Warto zwrócić uwagę, że tak
obliczone wielkości m i σm nie muszą odpowiadać dokładnie rzeczywistym warto-
ściom, ponieważ zostaną one wyznaczone na nowo. Następnie przetransformowane w
ten sposób tabele fotometryczne wykorzystaliśmy również do tego, aby wygenerować
listy gwiazd do PSF-u. Ponownie użyliśmy programu Demulos, którego zastosowa-
nie nie ogranicza się tylko do gęstych pól gwiazdowych. Wynika to bezpośrednio z
opisu algorytmu zawartego w podrozdziale 3.2.2. Łącznie przygotowaliśmy więc 704
(22 × 32) tabele fotometryczne oraz tyle samo odpowiadających im list gwiazd do
PSF-u oraz obrazów. Liczba obiektów w tabelach fotometrycznych zmieniała się w
szerokim zakresie od 500 do 20 000, ze średnią wartością 6000 na jeden detektor6. Z
kolei średnia liczba gwiazd do PSF-u wynosiła 190.

Redukcję fotometryczną wykonaliśmy za pomocą CCDPHOT-a. Oprogramowa-
nie wygenerowało obliczone parametry obiektów w postaci tabel umieszczonych w
plikach tekstowych. Najistotniejsze z nich to współrzędne równikowe (α, δ), współ-
rzędne (x, y) fotocentrów oraz instrumentalne jasności profilowe i aperturowe wraz
z błędami. Astrometria obiektów na epokę 2000,0 została wyznaczona w ten sam
sposób, jak miało to miejsce w przypadku danych OGLE-III. Obrazy różnicowe po-
twierdziły tezę, że w przypadku pasma ultrafioletowego listy gwiazd udostępnione
przez ESO są kompletne.

Łącznie otrzymaliśmy fotometrię profilową w paśmie u dla około 2 400 000 obiek-
tów, a dla 83% z nich również fotometrię aperturową. Oczywiście aby wykonać trans-
formację fotometryczną, potrzebowaliśmy pomiaru bezwzględnego. W tym celu dla
każdego z 704 detektorów policzyliśmy średnie przesunięcia ∆mu = 〈map

u − mpsf
u 〉

pomiędzy fotometrią aperturową i profilową z odrzucaniem punktów odstających
bardziej niż trzykrotność odchylenia standardowego. Następnie przetransformowali-
śmy fotometrię profilową do aperturowej zgodnie z równaniem 4.3:

mpsf→ap
u = mpsf

u + ∆mu (4.3)

Warto zwrócić uwagę, że relacja ta przypomina wzór 3.9, brakuje jednak poprawki
na ekstynkcję atmosferyczną, której nie byliśmy w stanie wyznaczyć. Przesunięcia
∆mu były niewielkie, a ich średnia wartość wynosiła 0,0475 mag.

6Część z nich stanowią artefakty na obrazie. Obiekty takie zostały automatycznie usunięte
podczas redukcji.
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Mając wyznaczone jasności aperturowe dla wszystkich obiektów, połączyliśmy
dane VPHAS z OGLE-III. Zestawienie obiektów z obu projektów bazowało na współ-
rzędnych (α, δ). Promień poszukiwań ustaliliśmy na wartość 1,0′′. Aby przyspieszyć
cały proces, przeszukiwanie baz danych ograniczyliśmy tylko do pól, które wzajem-
nie się pokrywały. Nachodzące na siebie obszary można łatwo wyznaczyć w oparciu
o współrzędne równikowe narożników w formacie dziesiętnym. Łącznie otrzymali-
śmy bazę fotometryczną uV I, zawierającą ponad 1 900 000 obiektów. Każdy obiekt
otrzymał unikalny identyfikator w postaci złożonego kodu (rysunek 4.1).

0778a-t24-2478-blg217-6-15949

identyfikator

pola VPHAS

numer detektora

dla pola VPHAS

numer obiektu nadany

przez CCDPHOT-a

identyfikator

pola OGLE-III

numer detektora

dla pola OGLE-III

numer obiektu z bazy

danych OGLE-III

Rysunek 4.1: Przykład identyfikatora, który nadawaliśmy obiektom powstałym po zesta-
wieniu danych VPHAS i OGLE-III. Dodatkowa litera t na drugiej pozycji pochodzi od
słowa kafelek (ang. tile) i została dodana w celu łatwiejszego przeszukiwania identyfikato-
rów za pomocą wyrażeń regularnych.

4.2.2 Standaryzacja pasma ultrafioletowego

Aby upewnić się, że jesteśmy w stanie przetransformować pasmo u do U , po-
równaliśmy ich rozkłady przepuszczalności. Było to istotne, ponieważ jedyne, co
mogliśmy wiarygodnie wyznaczyć, to średnie przesunięcia pomiędzy tymi jasnościa-
mi, co uzasadniamy na końcu podrozdziału. Rozkłady przepuszczalności pobraliśmy
z serwisu należącego do Spanish Virtual Observatory – SVO7. Po dokładnej analizie
uznaliśmy, że najbardziej zbliżone do obu pasm będą pasma SLOAN/SDSS.u oraz
Generic/Bessell.U. Jak widać na rysunku 4.2 krzywe są podobne, co uzasadnia
przeprowadzanie transformacji w opisany sposób.

Na początku wytypowaliśmy pola z obserwacji CTIO, które przynajmniej czę-
ściowo pokrywają się z polami VPHAS i OGLE-III. Takich obszarów jest 13: Bulge-
{1, 2, 3c, 4, 5, 6, 7, 7b, 9, 10, 11, 13, 14}. Z rysunku 2.2 wynika, że powinno być ich
w sumie 14, jednak jedno z nich to pole Bulge-3, dla którego nie byliśmy w stanie
wykonać standaryzacji fotometrycznej. Dla pól widocznych na rysunku 4.3 mogliśmy
wyznaczyć bezpośrednie przesunięcia pomiędzy pasmami ultrafioletowymi.

Oczywiście samo znalezienie różnic (U − u) może bazować tylko na pomiarach
w tych pasmach. Dysponując jednak większą ilością informacji, tj. jasnościami V

7https://svo.cab.inta-csic.es/main/index.php

https://svo.cab.inta-csic.es/main/index.php
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Rysunek 4.2: Unormowane do jedności rozkłady przepuszczalności filtrów SLOAN/SDSS.u
(szara kropkowana linia) i Generic/Bessell.U (czarna kropkowana linia) w funkcji długo-
ści fali (Rodrigo et al., 2012). Pasmo Generic/Bessell.U obejmuje nieco większy zakres
długości fal. Krzywe nie opisują charakterystyk filtrów użytych w obserwacjach CTIO i
VPHAS, a pełnią jedynie rolę poglądową.

wraz z ich błędami, zdecydowaliśmy się wykorzystać program Make_std_phot.
Innymi słowy chodziło nam o wyznaczenie wyrazu wolnego B w równaniu 3.10 z
dodatkowym użyciem jasności V , które nie wymagały poprawek. Przypomnijmy, że
Make_std_phot waży pomiary w obu osiach, odrzucając iteracyjnie punkty z
dużymi błędami. Takie podejście było więc swego rodzaju optymalizacją, która po-
legała na zwiększeniu dokładności obliczenia różnic (U − u) kosztem zmniejszenia
liczby gwiazd użytych do ich wyznaczenia. Zmniejszenie liczby obiektów wynikało z
tego, że braliśmy pod uwagę gwiazdy o małych błędach w pasmach uUV jednocze-
śnie. Ponadto dzięki temu mogliśmy sprowadzić jasności u do punktu zerowego U ,
uniezależniając się od średniej wartości wskaźnika barwy (u − V ), której położenie
nieznacznie zmieniało się wraz z polem.

Dla danego pola z CTIO wyznaczyliśmy wspólne obiekty z bazy z fotometrią
uV I w oparciu o współrzędne (α, δ). Następnie wygenerowaliśmy pliki wejściowe do
programu Make_std_phot. Co więcej, w obrębie jednego obszaru z CTIO rów-
nież dokonaliśmy podziału ze względu na pola z VPHAS. Przykładowo pole Bulge-5
pokrywa aż cztery tego typu pola: 0801a, 0801b, 0828a, 0828b (rysunek 4.3). I od-
wrotnie, większość pól z VPHAS obejmowała swoim zasięgiem więcej niż jedno pole
z CTIO. Selekcja obiektów pod względem przynależności do danego pola była zada-
niem łatwym, ponieważ ta informacja jest zaszyta w ich identyfikatorach. Następnie
wyznaczyliśmy równania transformacyjne, wykonując osiem iteracji z odrzucaniem
punktów odstających bardziej niż 2,5σdist (rysunek 4.4).
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Rysunek 4.3: Mapa nieba obrazująca pola użyte do wykonania bezpośredniej transformacji
pasma u do U . Niebieskie prostokąty to 11 pól pochodzących z danych VPHAS. W centrum
każdego prostokąta widnieje nazwa pola. Szare figury to 13 pól z CTIO, które zawierają
obiekty z fotometrią standardową UBV IC .

Łącznie otrzymaliśmy 32 równania ze średnią wartością RMS wynoszącą 0,0627
mag. Dodatkowo wynikowe stałe B zostały uśrednione. Przykładowo, dla pola 0828a
otrzymaliśmy cztery stałe B, które wynikały z nachodzenia obszarów Bulge-{3c, 4,
5, 6} na to pole. Tak więc ostatecznie dla tych 11 obszarów transformacja pasma u
do U sprowadzała się do dodania średnich wartości B̄.

W przypadku standaryzacji pasma u dla pozostałych pól, cały proces podzieli-
liśmy na dwie części. Najpierw zajęliśmy się siedmioma polami, które bezpośrednio
przylegają do 11 wyżej opisanych obszarów. Wyznaczenie dla nich stałych trans-
formacyjnych sprowadzało się do znalezienia średnich różnic jasności ∆̄m pomiędzy
przetransformowanymi już jasnościami U a pomiarami u. Braliśmy więc pod uwagę
obiekty, które leżały w obszarze tworzenia się zakładek. Przyglądając się mapie z
rysunku 2.10, ustaliliśmy następujące sekwencje pól, pomiędzy którymi wyliczaliśmy
różnice:



82 Redukcja obserwacji OGLE-III i VPHAS

Rysunek 4.4: Obraz wygenerowany przez program Make_std_phot pokazujący zależ-
ność liniową pomiędzy wskaźnikiem barwy (u−V ) a różnicą (U−u). Jasności UV odnoszą
się do pomiarów pola Bulge-4. Jasność u pochodzi z danych dla pola 0828b. Widać wy-
raźnie, że średnia wartość z pomiarów wskaźnika barwy jest przesunięta w stronę wartości
ujemnych. Dopasowanie zależności liniowej pozwala wyliczyć różnicę (U −u) dla ustalonej
wartości (u− V ), w naszym przypadku 0.

• 0778b → 0752,

• 0827a → 0826a,

• 0854b → 0854a,

• 0802b → 0777a → 0777b,

• 0827b → 0800a → 0800b.

W pierwszej kolejności obliczyliśmy różnice jasności ∆m wraz z łącznymi błędami
w postaci σ∆m =

√
σ2
u + σ2

U dla każdej zakładki osobno. Następnie posortowaliśmy
listy rosnąco po błędach σ∆m i wybraliśmy z każdej 1000 pierwszych różnic ∆m.
Policzyliśmy dla nich średnie wartości ∆̄m w 10 iteracjach, odrzucając w każdej z
nich punkty odstające bardziej niż dwuipółkrotność odchylenia standardowego. Na
koniec dla każdego z siedmiu pól dodaliśmy średnie przesunięcia ∆̄m do jasności u.
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W przypadku czterech odosobnionych pól, tj. 0704a/b i 0705a/b, policzyliśmy
średnią wartość ze wszystkich wyznaczonych wcześniej różnic i dodaliśmy ją do ja-
sności u. Tabela 4.1 zawiera podsumowanie procesu standaryzacji pomiarów w pa-
smie ultrafioletowym wraz z wartościami wyznaczonymi dla każdego pola.

Nazwa pola
VPHAS

Średnia różnica
(U − u) [mag]

Użyta
metoda

0778a 2,1260

Uśrednione
wyrazy
wolne B̄

z równ. 3.10

0778b 2,0809

0801a 1,9507

0801b 2,0154

0802a 1,9727

0802b 2,0636

0827a 1,8910

0827b 1,9078

0828a 1,8938

0828b 1,8344

0854b 2,0553

0752 1,9908
Różnice
pomiędzy

nachodzącymi
na siebie
polami

0777a 2,0506

0777b 2,1037

0800a 1,8518

0800b 1,9355

0826a 1,8579

0854a 2,0707

0704a

1,9807
Średnia

arytmetyczna
ze średnich

różnic

0704b

0705a

0705b

Tabela 4.1: Średnie różnice (U −u) dla poszczególnych pól, które dodawaliśmy do jasności
instrumentalnych u. Dzięki temu możliwe było sprowadzenie tych pomiarów do punktu
zerowego w paśmie U . Pierwsza kolumna przedstawia nazwy pól. Druga kolumna prezentuje
średnie różnice jasności, a trzecia wskazuje wykorzystane metody do ich wyznaczenia.
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Na koniec uzasadnijmy, dlaczego standaryzacja pasma ultrafioletowego bazowała
tylko na średnich przesunięciach, bez uwzględnienia wskaźnika barwy. Na początku
zwróćmy uwagę, że proste w postaci 3.10 mogliśmy wyznaczyć dla 18 z 22 pól. Dla
11 pól dotyczyły one transformacji w oparciu o pomiary CTIO. Dla pozostałych
siedmiu pól były związane z częściowo nakładającymi się polami VPHAS.

Tak naprawdę w przypadku transformacji z użyciem danych CTIO, 32 równa-
nia znaleźliśmy już wcześniej, a wyznaczenie jednego z nich prezentuje rysunek 4.4.
Zostały one wyznaczone dla dość wąskiego zakresu wskaźnika barwy. Jak widzimy
na rysunku 4.4, obejmuje on około 2,0 mag, w praktyce chmura punktów koncen-
truje się w węższym zakresie 1,0 mag. Taką samą właściwość prezentują obrazy z
wyznaczeniami pozostałych 31 równań. Z kolei zakres wskaźnika barwy (u− V ) dla
obiektów o jasnościach uV I i niewielkich błędach jest dużo większy i wynosi ∼ 5,0
mag. Oznacza to, że przekształcenie u → U z uwzględnieniem wskaźnika barwy
wymaga ekstrapolowania zależności liniowej U − u = A(u − V ) + B, która będzie
zwiększać niepewność transformacji pasma ultrafioletowego.

Dla wszystkich 32 równań w postaci U − u = A(u − V ) + B, współczynniki A
mieściły się w przedziale od −0,0775 do 0,1590, ze średnią wartością 0,0453. Dość
niepokojący był fakt, że w obrębie jednego pola VPHAS otrzymaliśmy znaczne róż-
nice we współczynnikach A. Na przykład taka sytuacja wystąpiła dla pola 0828b,
które pokryte jest przez cztery pola CTIO (rysunek 4.3). Tak posortowane współ-
czynniki A były od siebie odseparowane o 0,02 − 0,03. Zauważmy, że w przypadku
standaryzacji pasma U dla pola Bulge-BWC (tabela 3.4), mamy podobne odstę-
py w wartościach współczynników A pomiędzy sektorami. Taka rozbieżność byłaby
więc dopuszczalna, jednak jak widać na rysunku 4.3, żadne z pól VPHAS nie jest
całkowicie pokryte przez obserwacje CTIO. Innymi słowy, w obrębie jednego pola
VPHAS nie jesteśmy w stanie określić współczynnika A dla dowolnego miejsca na
jego powierzchni. Jednocześnie wiemy, że jest on zmienny.

Ostateczne rozstrzygnięcie przyniosło nam porównanie wykresów barwa-jasność
U vs (U−V ) dla trzech rodzajów transformacji. Pierwszy wykres powstał w oparciu
o średnie przesunięcia (U − u), a metodę tę opisaliśmy szczegółowo w poprzednich
akapitach. W drugim przypadku wykonaliśmy transformację pasma ultrafioletowego
tak, jak jest to przedstawione w tabeli 4.1, uwzględniając dodatkowo współczynniki
A wyznaczonych prostych. Trzeci przypadek polegał na modyfikacji drugiego po-
dejścia w ten sposób, że dla każdego pola uwzględniliśmy jedną, średnią wartość
współczynnika Ā = 0,0453.

Porównanie wykresów nie dało nam odpowiedzi, która transformacja jest lepsza.
Na wszystkich diagramach barwa-jasność najbardziej wyróżniają się ciągi główne,
pomiędzy którymi nie widać wyraźnych, stałych przesunięć. Oczywiście dla poje-
dynczych obiektów z większymi wartościami bezwzględnymi |U − V | pojawiają się
różnice. Trudno jednak rozstrzygnąć, która wartość bardziej odpowiada rzeczywi-
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stej. Ostatecznie zdecydowaliśmy się wybrać najprostszy model bez zależności od
wskaźnika barwy, mając na uwadze dodatkową niepewność wyznaczenia jasności U .

4.3 Baza fotometryczna UVI

Ostateczna baza w postaci pliku tekstowego zawiera 1 901 102 obiekty. Poszcze-
gólne wiersze stanowią dane dla jednego obiektu i są to kolejno:

• identyfikator (rysunek 4.1),

• współrzędne (α, δ) na epokę 2000,0,

• jasność w paśmie U wraz z błędem σU ,

• jasność w paśmie V wraz z błędem σV ,

• jasność w paśmie I wraz z błędem σI ,

• wskaźnik barwy (U − V ) wraz z błędem σ(U−V ),

• wskaźnik barwy (V − I) wraz z błędem σ(V−I).

Przedstawione wyżej zestawienie jest dość optymistyczne, w rzeczywistości baza
danych zawiera pewne niuanse, o których istnieniu warto mieć świadomość podczas
dalszej analizy.

Zacznijmy od tego, że unikalnych obiektów w bazie jest mniej. Jak widać z rysun-
ku 2.10, pola VPHAS częściowo lub znacznie na siebie nachodzą. Dla wszystkich tych
pól wyznaczyliśmy jasności instrumentalne w paśmie u, a następnie zestawiliśmy je
z obiektami z bazy OGLE-III. Patrząc na rysunek 2.8 widzimy, że w przypadku pól
OGLE-III, zakładki pomiędzy polami są niewielkie. Możemy więc wyodrębnić ze
wszystkich identyfikatorów część nazwy odnoszącą się bezpośrednio do tego projek-
tu i wybrać z nich unikalne sekwencje. Okazuje się, że takich obiektów jest ponad
1 200 000. Naddatek obiektów wynika z kilku pomiarów w paśmie ultrafioletowym,
więc aby nie utracić przypadkiem dobrze wyznaczonej jasności u → U , postano-
wiliśmy pozostawić wszystkie obiekty. Wszak zależy nam na gwiazdach gorących,
których powinno być na tyle mało, by można je było zweryfikować na obrazach i
zdecydować, który z powtarzających się pomiarów wybrać.

Kolejna rzecz dotyczy wyznaczonych jasności. Dla każdego z trzech pasm UV I,
same jasności i ich błędy w rzeczywistości mają nieco inną naturę. W przypadku
pasma ultrafioletowego jasności w paśmie U zostały sprowadzone tylko do punktu
zerowego, bez uwzględniania zależności od wskaźnika barwy. Ponadto błędy jasności
związane są bezpośrednio z pomiarami w filtrze u. W przypadku pasm V I jasności
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są uśrednione8 i tak, jak pisaliśmy w podrozdziale 2.3.1, mają przypisane wartości
odchyleń standardowych. W szczególnych przypadkach wartości te mogą być zbli-
żone do rzeczywistych błędów. Na przykład będzie to dotyczyło obiektów stałych,
stosunkowo jasnych, których nawet pojedynczy pomiar obarczony jest małą niepew-
nością. Na koniec warto odnotować, że pomiary jasności nie są konsystentne w tym
sensie, że jasności U pochodzą z innej epoki niż średnie pomiary V I. Niemniej jed-
nak odnosząc się w dalszej części pracy do fotometrycznej zawartości bazy, będziemy
używać pojęć typu jasność oraz błąd jasności. Ponadto samą bazę będziemy określać
jako baza/dane VPHAS+OGLE lub baza fotometryczna/dane UV I.

Rysunek 4.5 przedstawia porównanie ostatecznych jasności na diagramie barwa-
jasność dla danych CTIO oraz VPHAS+OGLE. Warto odnotować następujące za-
leżności widoczne na wykresie. Po pierwsze, zdecydowanie więcej gwiazd tworzy ciąg
główny niż gałąź olbrzymów. Obserwując w kierunku zgrubienia centralnego natra-
fiamy na różne składowe Galaktyki, w tym ramiona spiralne, gdzie dużo więcej jest
gwiazd młodych należących do I populacji. Bardziej wyewoluowane obiekty popu-
lacji II położone są w zgrubieniu centralnym. Te ostatnie są chłodniejsze, toteż są
mniej jasne w paśmie ultrafioletowym, a jednocześnie kumulowanie się ekstynkcji na
tak dużych odległościach osłabia znacznie promieniowanie krótkofalowe. Po drugie,
maksymalny zasięg w paśmie U jest podobny dla obu grup9, natomiast w przypad-
ku bazy UV I najjaśniejsze obiekty mają jasność ∼ 14,0 mag. Bierze się to stąd,
że brakuje informacji dla prześwietlonych gwiazd w danych OGLE-III. Innymi sło-
wy obecność jasnych gwiazd dla ciągu głównego zawdzięczamy obserwacjom CTIO
z krótkimi czasami ekspozycji. Po trzecie, widzimy że wraz ze wzrostem wartości
wskaźnika barwy (U−V ) dość szybko maleje liczba najjaśniejszych obiektów z bazy
VPHAS+OGLE. Efekt ten nie występuje w danych CTIO. Spadek liczby gwiazd
bierze się stąd, że im bardziej czerwony obiekt obserwujemy, tym większa dyspro-
porcja pomiędzy jego jasnościami U i V . W konsekwencji jasna, czerwona gwiazda
w paśmie U musiałaby być bardzo jasna w paśmie V . Jak wspomnieliśmy w po-
przednim punkcie, takie obiekty nie są ujęte w bazie OGLE-III. Między innymi ta
cecha uniemożliwia wyznaczenie wiarygodnej transformacji pasma ultrafioletowego
z wykorzystaniem szerokiego zakresu dla wskaźnika barwy (U − V ). Po czwarte,
widzimy dość rozproszoną grupę obiektów na lewo od ciągu głównego, zarówno w
danych CTIO, jak i VPHAS+OGLE. Po zniesieniu ograniczenia na błędy jasno-
ści, spodziewamy się większej liczby takich gwiazd. Takim obiektom przyjrzymy się
dokładniej w następnym rozdziale.

8Wprocedurze uśredniania odrzucano punkty odstające bardziej niż 5-krotność odchylenia stan-
dardowego.

9Co potwierdza naszą tezę z podrozdziału 2.4.
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Rysunek 4.5: Wykres barwa-jasność U vs (U − V ). Czerwone punkty to 18 756 gwiazd
z danych CTIO, dla których pomiary w pasmach UV należą do klasy AXXX jednocze-
śnie. Szare punkty w liczbie 108 336 (bez duplikatów) pochodzą z bazy VPHAS+OGLE.
Dla wszystkich obiektów błąd wskaźnika barwy spełnia nierówność σ(U−V ) < 0,02 mag.
Wyraźnie widać podobieństwo między obiema grupami danych, co świadczy o poprawnej
transformacji pasma ultrafioletowego. Szarą linią zaznaczono granicę obcięcia jasności U
w funkcji wskaźnika barwy (U − V ) dla punktów pochodzących z bazy UV I. Istnienie tej
granicy wynika z braku danych dla prześwietlonych gwiazd w tabelach fotometrycznych
OGLE-III. Ponieważ zdecydowanie więcej jest pomiarów z bazy VPHAS+OGLE, to zo-
stały one narysowane nieco mniejszymi punktami, aby nie przysłonić całkowicie pomiarów
CTIO.
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Rozdział 5

Analiza gorących obiektów

Dysponując dwiema bazami fotometrycznymi, które zawierają jasności standar-
dowe w systemie Johnsona/Krona-Cousinsa, mogliśmy przejść do wyszukiwania i
analizy obiektów, które wykazują nadwyżkę w ultrafiolecie. Punktem wyjścia była
bardziej kompletna i konsystentna fotometria z CTIO. To właśnie te pomiary pełniły
rolę drogowskazu przy badaniu obiektów z bazy VPHAS+OGLE.

Łącznie wytypowaliśmy prawie 800 gwiazd z nadwyżką w ultrafiolecie. Dla prawie
wszystkich udało nam się przeanalizować zmienność w oparciu o dane OGLE-III i
OGLE-IV, co dokładnie opisujemy w kolejnym rozdziale. W pierwszej kolejności
wykorzystaliśmy internetowe bazy danych, by wstępnie sklasyfikować wytypowane
obiekty.

5.1 Obiekty z nadwyżką ultrafioletu

W pierwszej kolejności wyselekcjonowaliśmy z danych CTIO gwiazdy wykazujące
nadwyżkę w ultrafioletowej części widma. W tym celu posłużyliśmy się wykresami
barwa-jasność oraz barwa-barwa1. W następnym kroku podobną selekcję zastoso-
waliśmy dla danych VPHAS+OGLE. W każdym przypadku weryfikowaliśmy, czy
dany obiekt rzeczywiście jest widoczny na obrazach otrzymanych w poszczególnych
pasmach.

5.1.1 Obiekty w danych CTIO

Selekcję obiektów rozpoczęliśmy od konstrukcji wykresów barwa-barwa (U −B)
vs (B − V ) oraz barwa-jasność U vs (U − B) osobno dla pól z jasnościami stan-
dardowymi (17) i instrumentalnymi (3). W celu wytypowania gwiazd z nadwyżką

1Inaczej wykres dwuwskaźnikowy, którego każda oś reprezentuje inny wskaźnik barwy. Wskaźnik
barwy będziemy nazywać skrótowo barwą.
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w ultrafiolecie wspomogliśmy się własnym programem Interactive-diagrams2.
Ogólnie rzecz biorąc, działa on tak, że na podstawie pliku tekstowego wyświetla wy-
kresy w oparciu o wybrane przez użytkownika kolumny. Pakiet pozwala wyświetlać
jednocześnie wiele wykresów opartych na tym samym pliku tekstowym3. Co więcej,
są one wzajemnie powiązane. Kliknięcie na dowolny punkt na jednym z nich pod-
świetla odpowiadające mu punkty na pozostałych wykresach. Dodatkowo, klikając
odpowiedni przycisk, można zapisać wszystkie dane z pliku tekstowego dla aktualnie
podświetlonego punktu. Dzięki temu jeśli obiekt umiejscowiony był na obu wykre-
sach w obszarach sugerujących nadwyżkę w ultrafiolecie, to zapisywaliśmy m.in. jego
identyfikator.

Liczba wstępnie wytypowanych obiektów była rzędu kilkudziesięciu na pojedyn-
czy sektor. W kolejnym kroku wyświetlaliśmy równocześnie pięć obrazów, ozna-
czając na każdym z nich wyselekcjonowane gwiazdy. Wizualna inspekcja pozwalała
nam ostatecznie rozstrzygnąć, czy pomiary jasności są wiarygodne. Przykładowo,
dla większości obiektów obecność nadwyżki ultrafioletu wynikała z tego, że leżały
one w sąsiedztwie prześwietlonej, gorącej gwiazdy. Jej rozproszone światło zwięk-
szało lokalnie tło, na dodatek w sposób niejednorodny. Takie fałszywe lub niepewne
obiekty nazywaliśmy duchami (rysunek 5.1).

Rysunek 5.1: Obiekty Bulge-7A-14676 (panel górny) i Bulge-9C-14691 (panel dolny) wstęp-
nie sklasyfikowane jako gwiazdy z nadwyżką w ultrafiolecie. W tym kontekście Bulge-9C-
14691 jest duchem. Rozpoczynając od lewej strony, monochromatyczne zdjęcia (odwrócone
wartości) prezentują obrazy wykonane kolejno w pasmach UBV IC . Kolorowe zdjęcia po-
wstały ze złożenia obrazów otrzymanych w pasmach BV IC .

W sumie wytypowaliśmy 45 gwiazd z nadwyżką w ultrafiolecie, z czego 41 po-
2https://github.com/pbrus/interactive-diagrams
3Na przykład dla gromady gwiazdowej mogą to być diagramy barwa-jasność i barwa-barwa oraz

jej mapa we współrzędnych (α, δ).

https://github.com/pbrus/interactive-diagrams
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chodzi z 17 zestandaryzowanych pól. Pozostałe cztery obiekty zostały znalezione
w niezestandaryzowanych polach i mają wyznaczone tylko jasności instrumentalne
(rysunki 5.2, 5.3).

Rysunek 5.2: Wykres dwuwskaźnikowy (U − B) vs (B − V ) dla 19 164 gwiazd z 17 pól
CTIO. Szarymi punktami oznaczono gwiazdy, których błędy wskaźników barwy σ(U−B),
σ(B−V ), σ(V−IC) są mniejsze niż 0,025 mag, a każda z trzech jasności UBV należy do klasy
AXXX. Dodatkowo 41 niebieskich i 4 czerwone (tylko jasności instrumentalne) punkty
wskazują obiekty z nadwyżką ultrafioletu. Czarna krzywa przedstawia zależność (U − B)
vs (B − V ) dla niepoczerwienionych gwiazd ciągu głównego, zaś brązowa linia to ta sama
relacja dla czerwonych olbrzymów (Caldwell et al., 1993). Czerwony wektor pokrywa się
z linią poczerwienienia o nachyleniu E(U − B)/E(B − V ) = 0,85 (Bruś & Kołaczkowski,
2014).
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Rysunek 5.3: Wykres barwa-jasność U vs (U − B) dla 19 164 gwiazd z 17 pól CTIO.
Oznaczenia takie same jak na rysunku 5.2.

5.1.2 Obiekty w danych VPHAS+OGLE

W przypadku bazy danych VPHAS+OGLE selekcję obiektów z nadwyżką w
ultrafiolecie rozpoczęliśmy od wytyczenia dwóch obszarów na diagramach barwa-
jasność U vs (U−V ) oraz barwa-barwa (U−V ) vs (V −I). Obszary te wyznaczyliśmy
w oparciu o wytypowane gwiazdy z nadwyżką ultrafioletu w danych CTIO.

Następnie za pomocą kilku linii wytyczyliśmy na obu diagramach obszary, w ob-
rębie których znajdowało się 40 spośród 41 wspomnianych gwiazd (rysunki 5.5, 5.6).
Dalej analizowaliśmy tylko te obiekty, które leżały w obu wytyczonych obszarach jed-
nocześnie. Wstępna selekcja zwróciła około 2800 gwiazd. Szybko zorientowaliśmy się,
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że tak jak w przypadku danych CTIO, większość z nich była duchami. Z tego powo-
du przeprowadziliśmy selekcję raz jeszcze, wybierając obiekty z błędami σU < 0,05
mag lub

√
σ2

(U−V ) + σ2
(V−I) < 0,1 mag. Tym razem otrzymaliśmy nieco ponad 1000

gwiazd. Ograniczenie na błąd jasności σU może wydawać się dość restrykcyjne, jed-
nak zależało nam na wiarygodnych pomiarach w paśmie ultrafioletowym.

Wykorzystując obrazy z wgranymi WCS-ami z projektów VPHAS+ i OGLE-III,
mogliśmy przejść do wizualnej weryfikacji gwiazd. W tym celu napisaliśmy skrypt,
który z pomocą identyfikatora obiektu wyświetlał obrazy otrzymane w paśmie u oraz
I. Dodatkowo, podczas ich wizualnej weryfikacji, przypisywaliśmy im odpowiednie
wskaźniki. I tak gwiazda, która na obu obrazach była dobrze widoczna, otrzymy-
wała wskaźnik 1. Jeśli mieliśmy do czynienia z duchem, to obiekt taki otrzymywał
wskaźnik 0. Pojawiały się też obiekty sporne, którym przypisywaliśmy wskaźnik 2.
Przykładowo były to gwiazdy, które na obrazie wykonanym z użyciem pasma u były
dobrze widoczne jako pojedyncze obiekty. Na obrazie otrzymanym w paśmie I takie
gwiazdy były również widoczne, ale w ich bliskim sąsiedztwie pojawiały się jasne,
chłodniejsze obiekty, których sygnał częściowo zaburzał jasność tych pierwszych. In-
ny przykład to gwiazdy, których fotocentra w pasmach u oraz I były przesunięte
względem siebie. Przesunięcia te dotyczyły tylko pojedynczych obiektów, toteż ich
wytłumaczeniem mogą być znaczne ruchy własne. Rysunek 5.4 prezentuje przykła-
dową gwiazdę, której przypisaliśmy wskaźnik równy 1.

Rysunek 5.4: Obiekt 0778b-t22-7106-blg224-1-137481 wykazujący nadwyżkę w ultrafiolecie.
Lewy obrazek został wykonany w paśmie u, zaś prawy w filtrze I. Na zdjęciach odwrócono
wartości i zachowano jednakową skalę obrazu.

Łącznie wytypowaliśmy 752 obiekty, z czego 532 otrzymało wskaźnik 1, zaś 220
wskaźnik 2. Ponieważ pola CTIO i VPHAS+OGLE częściowo się pokrywają, to
sprawdziliśmy, czy w obu próbkach występują te same obiekty. W całej grupie 752
obiektów z VPHAS+OGLE znalazło się 19 gwiazd z CTIO. 17 obiektów posia-
da standardowe jasności UBV IC , zaś dwa pozostałe tylko jasności instrumentalne.
Zauważyliśmy, że dla wspólnych gwiazd niektóre pomiary mają mniejsze błędy w
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danych VPHAS+OGLE. Z drugiej strony jasności CTIO dostarczają nam informa-
cję o konsystentnych pomiarach UBV IC , toteż postanowiliśmy zachować te same
gwiazdy w obu bazach. Ostatecznie liczba unikalnych obiektów z nadwyżką ultra-
fioletową wynosi 778. Te, dla których istnieją jasności standardowe UV I, pokazane
zostały na rysunkach 5.5 i 5.6.

Rysunek 5.5: Wykres dwuwskaźnikowy (U −V ) vs (V − I). Szare punkty to 15 561 gwiazd
z danych CTIO, których błędy wskaźników barwy σ(U−B), σ(B−V ), σ(V−IC) są mniejsze niż
0,02 mag, a pomiary jasności U i V należą do klasy AXXX. Brązowe punkty to 10 000 z
104 130 losowo wybranych gwiazd z bazy VPHAS+OGLE, których błędy wskaźników bar-
wy σ(U−V ), σ(V−I) są mniejsze niż 0,02 mag. Oliwkowe punkty to 752 obiekty wykazujące
nadwyżkę w ultrafiolecie w danych VPHAS+OGLE, zaś niebieskie to 41 gwiazd tego typu
w danych CTIO. Szare odcinki wytyczają granice poszukiwań opisane w tekście.
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Rysunek 5.6: Wykres barwa-jasność U vs (U − V ). Oznaczenia takie same jak na rysunku
5.5.

Ustalenie granic obszarów selekcji obiektów gorących przedstawione na rysun-
kach 5.5, 5.6 wymaga dodatkowego komentarza. Przykładowo na rysunku 5.6 prawa
granica mogłaby być równoległa do ciągu głównego dla całego zakresu U . W takim
razie do wyznaczenia tych obszarów niepotrzebne byłyby w ogóle pomiary CTIO.
Naszym zdaniem przedstawiona selekcja ma jednak sens z kilku powodów. Po pierw-
sze, selekcja gwiazd z CTIO bazuje na pomiarach w pasmach UBV , które wykonane
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zostały w tym samym czasie, a więc w takich samych warunkach. Przypomnijmy, że
w bazie VPHAS+OGLE brakuje informacji o jasnościach w paśmie B. Jak widzimy
na rysunku 5.2, nachylenie linii poczerwienienia w kierunku zgrubienia centralnego
odbiega nieco od standardowej wartości 0,72 (Johnson & Morgan, 1953), co bezpo-
średnio przekłada się na pozycje gwiazd na diagramie barwa-barwa i barwa-jasność.
Oczywiście różnice nie są duże, niemniej jednak obiekty gorące wyselekcjonowane
na podstawie danych CTIO nie występują bezpośrednio przy ciągu głównym na
rysunku 5.6. Po drugie, górna i dolna granica na rysunku 5.6 nie odsiewają żad-
nych obiektów, linie te nanieśliśmy w celach poglądowych. Gwiazdy jaśniejsze niż
U ∼ 13,5 mag nie występują w bazie VPHAS+OGLE, co wynika z ograniczenia da-
nych OGLE-III (porównaj z rysunkiem 4.5). Natomiast obiekty słabsze niż U ∼ 20,2
mag nie przetrwały selekcji po błędach. Jak pisaliśmy wyżej, odrzucanie po błędach
może wydawać się dość restrykcyjne, ale ma swoje uzasadnienie. Z wykresu barwa-
jasność widzimy, że najsłabsze obiekty osiągają jasność U ∼ 20,2 mag. Uwzględnia-
nie jeszcze słabszych obiektów spowoduje, że trudno będzie wykryć zmiany jasności
o małych amplitudach w oparciu o szeregi czasowe wykonane w paśmie I, przy czym
zakładamy, że słabe obiekty o dużych amplitudach nie zostały przeoczone przez ze-
spół OGLE. Po trzecie, granica po prawej stronie na rysunku 5.5 została ustalona
arbitralnie na wartość V −I = 1,5 mag, przez co nie objęła jednego obiektu z CTIO.
O ile można polemizować, czy powinna być przesunięta tak, by uwzględnić wszystkie
obiekty z CTIO, o tyle istnienie takiej granicy ma pewną zaletę. Przede wszystkim
potencjalnie pozbywamy się z próbki zblednowanych gwiazd złożonych z gorącego i
chłodniejszego składnika.

Z założenia przedstawiona metoda selekcji powinna być optymalna pod tym ką-
tem, że zwróci jak najwięcej gorących, pojedynczych obiektów o niezbyt dużych błę-
dach pomiarowych. Taka próbka pozwoli wyznaczyć parametry fizyczne dla niektó-
rych z nich. Przykładowo zadanie takie jest już trudniejsze, gdy rozważamy mocno
poczerwieniony układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu główne-
go. Patrząc jednak na rysunek 5.6 możemy spodziewać się i takich konfiguracji w
wytypowanej próbce gwiazd. W szczególności wyraźnie widać, że wytyczone granice
obejmują obiekty z różnym statusem ewolucyjnym. W tym obszarze spodziewamy się
znaleźć białe karły, gorące podkarły, układy podwójne z białymi karłami lub gorą-
cymi podkarłami, ewentualnie produkty łączenia gwiazd. Wytypowana próbka może
również zawierać gwiazdy ciągu głównego. W kolejnym podrozdziale opisujemy, w
jaki sposób odseparowaliśmy tego typu gwiazdy od obiektów zwartych.
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5.2 Odseparowanie zwartych obiektów od gwiazd
ciągu głównego

W poprzednim podrozdziale wyselekcjonowaliśmy gorące obiekty na podstawie
fotometrii ultrafioletowej. W tej części pracy podjęliśmy próbę rozdzielenia obiektów
zwartych i gorących gwiazd ciągu głównego. Do wstępnej selekcji gorących obiek-
tów wykorzystaliśmy wykres barwa-jasność (rysunek 5.6). Na wykresie tym możemy
wyróżnić ciąg brązowych i szarych punktów, dla których wskaźnik barwy (U − V )
przyjmuje wartość od 0,5 do 2,0 mag. Składa się ono w większości z gwiazd póź-
nych typów widmowych ciągu głównego, których wskaźniki barwy mieszczą się w
dość wąskim zakresie. Ponieważ gwiazdy na większych odległościach są słabsze, ale
też średnio mocniej poczerwienione, gwiazdy ciągu głównego tworzą na rysunku 5.6
wspomniany szeroki ciąg.

Jednakże brak ścisłej zależności między odległością a ekstynkcją prowadzi do
wniosku, że w wytypowanej próbce gwiazd z nadwyżką ultrafioletu mogły się zna-
leźć również gorące gwiazdy ciągu głównego. W celu odseparowania ich od gorą-
cych, zwartych obiektów, dobrze byłoby umieścić wszystkie gwiazdy z baz CTIO i
VPHAS+OGLE na wykresie HR. Aby to uczynić, musielibyśmy jednak znać zarów-
no odległości do poszczególnych gwiazd jak i ekstynkcję międzygwiazdową. Pełną
taką informacją nie dysponowaliśmy, mogliśmy jednak wykorzystać dane z misji
Gaia (Gaia Collaboration et al., 2016).

5.2.1 Wykorzystanie danych z misji Gaia

Pod koniec 2013 roku wyniesiona została na orbitę sonda kosmiczna Gaia. Głów-
nym celem misji jest stworzenie trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej dzięki pomia-
rom ponad miliarda obiektów4. Gaia została zaprojektowana do wykonywania bar-
dzo precyzyjnych pomiarów astrometrycznych – paralaks i ruchów własnych. Oprócz
tego sonda wykonuje także pomiary fotometryczne oraz spektroskopowe.

Zredukowane obserwacje z Gai publikowane są w ogólnodostępnych katalogach.
Łącznie planowanych jest pięć wydań oznaczonych jako „DR” (ang. Data Release).
Każde kolejne wydanie zawierać będzie coraz dokładniejsze wyznaczenia poszczegól-
nych parametrów i większą ich liczbę. W momencie przeprowadzania analizy aktual-
nym katalogiem był Gaia-DR2 (Gaia Collaboration et al., 2018b). Wydanie DR2 nie
jest jednak kompletne w tym sensie, że zawiera obiekty, dla których nie wszystkie
parametry zostały wyznaczone. Na przykład dla sporej części obiektów zlokalizo-
wanych w kierunku na centrum Galaktyki brakuje informacji o nadwyżce barwy
E(GBP −GRP ). Z naszego punktu widzenia najistotniejszymi parametrami są:

• paralaksa absolutna pozwalająca wyznaczyć odległość,
4https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/science

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/science
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• wartości ruchów własnych w rektascensji i deklinacji,

• jasności obserwowane w pasmach G, GBP i GRP
5.

Pierwszym krokiem była konstrukcja wykresu barwa-jasność z użyciem pomia-
rów fotometrycznych z katalogu Gaia-DR2. Celem było uzyskanie analogicznego
wykresu jak na rysunku 5.6. Do jego przygotowania wykorzystaliśmy gwiazdy z
bazy CTIO, która – jak pisaliśmy we wstępie tego rozdziału – była bardziej kom-
pletna i konsystentna niż baza VPHAS+OGLE. Łącznie wydzieliliśmy trzy grupy
gwiazd. Pierwszą stanowiły 9752 obiekty, dla których błędy wyznaczenia wskaźni-
ków barwy wynosiły odpowiednio σ(U−B) < 0,02 i σ(B−V ) < 0,01 [mag]. Do tej grupy
należały obiekty jasne, dla których V < 17 mag. Drugą grupę stanowiło 5000 obiek-
tów, które zostały wybrane losowo po 1000 gwiazd w każdym z pięciu przedziałów
m ¬ V < m+ 1 mag, gdzie m = 16, . . . , 20. Dodatkowym kryterium było to, aby w
obu grupach wszystkie pomiary UBV IC miały przypisany wskaźnik AXXX. Trze-
cią grupę stanowiło 778 wyselekcjonowanych obiektów wykazujących nadwyżkę w
ultrafiolecie.

Przeszukiwanie6 katalogu Gaia-DR2 wykonaliśmy w oparciu o współrzędne (α, δ)
z promieniem o wartości 3′′, wybierając gwiazdy położone najbliżej wytypowanych
obiektów. Następnie dane te poddaliśmy procesowi filtracji, pozostawiając tylko
gwiazdy, które posiadały wyznaczone jasności G, GBP i GRP . Takie podejście zre-
dukowało liczbę obiektów w każdej z trzech grup. Przykładowo liczba obiektów z
nadwyżką ultrafioletu zmniejszyła się do 496.

Diagram barwa-jasność G vs (GBP − GRP ) przedstawiony jest na rysunku 5.7.
To, co odróżnia od siebie wykresy 5.6 i 5.7 to fakt, że na tym ostatnim znaczna liczba
obiektów z nadwyżką ultrafioletu pokrywa się z ciągiem głównym. Ponieważ w kie-
runku zgrubienia centralnego Galaktyki obserwujemy dużą ekstynkcję międzygwiaz-
dową, poczerwienienie obiektów powinno być powszechnym zjawiskiem. Zresztą tezę
tę potwierdzają dość mocno poczerwienione gwiazdy na rysunku 5.2. Jeśli więc wy-
typowane obiekty z nadwyżką ultrafioletu są średnio bardziej odległe niż gwiazdy
stanowiące tło na rysunku 5.7, to duża wartość poczerwienienia może je przesuwać
w obszar ciągu głównego. Drugim czynnikiem, który może odpowiadać za nachodze-
nie wyselekcjonowanych gwiazd na ciąg główny, jest podwójność lub wielokrotność
takich obiektów. W takim przypadku obserwowany wskaźnik barwy jest wypadkową
kilku wartości. Ze względu na bardzo gęste pola gwiazdowe niewykluczone, że część
z nich to blendy. W kolejnym podrozdziale przejdziemy do pierwotnego zadania,
polegającego na separacji gwiazd ciągu głównego od obiektów zwartych.

5https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20180316
6https://github.com/cds-astro/cds.cdsclient/blob/main/cdsclient/find_gaia_dr2.py

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20180316
https://github.com/cds-astro/cds.cdsclient/blob/main/cdsclient/find_gaia_dr2.py
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Rysunek 5.7: Wykres barwa-jasność G vs (GBP − GRP ) powstały w oparciu o dane z
katalogu Gaia-DR2. Ciemnoszare punkty to obiekty z pierwszej grupy (V < 17 mag), zaś
jasnoszare z drugiej grupy (V > 16 mag). Niebieskimi punktami oznaczono 496 obiektów
wykazujących nadwyżkę ultrafioletu w danych VPHAS+OGLE.
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5.2.2 Wykorzystanie ruchów własnych z Gai

Zwarte, gorące obiekty można próbować odróżnić od gwiazd ciągu głównego za
pomocą metody opisanej w pracy Balona et al. (2011), czyli wykorzystując ruchy
własne gwiazd. Równanie na moduł odległości ma postać (porównaj ze wzorem 1.3):

m−M = 5 log(D)− 5 + A, (5.1)

gdzie m, M , D, A oznaczają odpowiednio jasność obserwowaną, jasność absolut-
ną, odległość do gwiazdy i ekstynkcję międzygwiazdową. Pomijając A i zakładając,
że ruch własny jest w sensie statystycznym dobrą miarą odległości, tj. D ∼ µ−1,
dostajemy:

M = m+ 5 log(µ) + 5 (5.2)

W równaniu 5.2 jako wskaźnik odległości wykorzystaliśmy względne ruchy własne
∆µ, które lepiej separują gwiazdy typu widmowego B od gorących podkarłów (Ba-
lona et al., 2011). Względne ruchy własne liczone są od średniego ruchu własnego
dla obiektów w danym kierunku i można je wyrazić wzorem:

∆µ =
√

(µα cos(δ)− 〈µα cos(δ)〉)2 + (µδ − 〈µδ〉)2 (5.3)

Z dokładnością do stałego czynnika równego 5 równanie 5.2 możemy zapisać dla
pasma G Gai jako:

Gµ = G+ 5 log(∆µ), (5.4)

gdzie wielkość Gµ jest odpowiednikiem jasności absolutnej.
Dla ponad 9600 obiektów z pierwszej grupy opisanej w poprzednim podrozdziale

(gwiazdy dla których V < 17 mag) policzyliśmy średnie arytmetyczne ruchów wła-
snych. Wartości te wynosiły (〈µα cos(δ)〉, 〈µδ〉) = (−0,345,−2,757) [mas/rok] (ry-
sunek 5.8). W kolejnym kroku dla obiektów ze wszystkich trzech grup policzyliśmy
wartość jasności Gµ. Tak więc do konstrukcji wykresu barwa-jasność, oprócz foto-
metrii z misji Gaia, potrzebowaliśmy również wartości ruchów własnych. Takie dane
były dostępne dla 421 obiektów z nadwyżką w ultrafiolecie. Wykres barwa-jasność
Gµ vs (GBP −GRP ) pokazany jest na rysunku 5.9.

Z równania 5.4 wynika, że im większy jest ruch własny względem średniej warto-
ści, tym słabszy będzie obiekt w sensie jasności Gµ. Tym samym gwiazdy o dużych
ruchach własnych powinny się przesuwać na diagramie Gµ vs (GBP −GRP ) w stro-
nę większych wartości Gµ. A to implikuje, że będą lepiej odseparowane od gwiazd
ciągu głównego, które wykazują niewielkie ruchy własne względem średniej. Biorąc
pod uwagę tylko obiekty o wskaźniku barwy (GBP − GRP ) < 0,8 mag, możemy
spróbować wytyczyć na rysunku 5.9 granicę pomiędzy gorącymi gwiazdami ciągu
głównego a gorącymi obiektami zwartymi7. Ponieważ ekstynkcja międzygwiazdo-

7Warto zaznaczyć, że wśród gwiazd, które spełniają tak zdefiniowaną nierówność, mogą się
znaleźć również nieznacznie poczerwienione, chłodniejsze obiekty ciągu głównego.
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Rysunek 5.8: Ruchy własne w rektascensji i deklinacji dla jasnych gwiazd z grupy pierwszej
(V < 17 mag). Średnie arytmetyczne (〈µα cos(δ)〉, 〈µδ〉) oznaczono czerwoną kropką.

wa przesuwa obiekty wzdłuż linii poczerwienienia, to przebieg takiej granicy po-
winien się pokrywać się z kierunkiem tej linii. Uwzględniając powyższe uwagi, wy-
znaczyliśmy na rysunku 5.9 granicę pomiędzy tymi dwiema grupami o równaniu
Gµ = 2,0 · (GBP − GRP ) + 15,8. Współczynnik nachylenia prostej pokrywa się z
linią poczerwienienia (Andrae et al., 2018). Co więcej, w obrębie grupy sklasyfiko-
wanej jako gorące zwarte obiekty wytyczyliśmy również drugą granicę o równaniu
Gµ = 2,0 ·(GBP−GRP )+21,7. Warto podkreślić, że miejsca zerowe dwóch przerywa-
nych prostych z rysunku 5.9 zostały określone arbitralnie, tak by podzielić obiekty
o wskaźniku barwy (GBP −GRP ) < 0,8 na trzy grupy. Ostatecznie w oparciu o ru-
chy własne podzieliśmy 421 obiektów z nadwyżką ultrafioletu na następujące typy.
Pierwszy stanowiły 104 kandydatki na gwiazdy ciągu głównego, drugi 302 kandy-
datki na gorące podkarły, trzeci 15 kandydatek na białe karły.

Wydaje się więc, że w próbce wyselekcjonowanych przez nas gorących gwiazd
znajdują się obiekty zwarte. W szczególności interesujące są te, które występują
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Rysunek 5.9: Wykres barwa-jasność Gµ vs (GBP −GRP ) powstały w oparciu o dane z ka-
talogu Gaia-DR2. Kolorami oznaczono kandydatki na następujące typy obiektów: gwiazdy
ciągu głównego (czerwony), gorące podkarły (niebieski), białe karły (żółty). Szare punkty
mają takie samo znaczenie jak na rysunku 5.7. Czarne przerywane linie wyznaczają za-
proponowane granice pomiędzy różnymi typami obiektów. Proste te pokrywają się z linią
poczerwienienia (Andrae et al., 2018).
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na lewo od ciągu głównego poniżej wyznaczonej na rysunku granicy oddzielającej
gwiazdy ciągu głównego od obiektów zwartych. Prawie na pewno pojedyncze obiekty
o największych jasnościach Gµ to białe karły. Trudno jednak nadal stwierdzić, co z
obiektami, których wskaźnik barwy (GBP − GRP ) > 1,0 mag. Mogą to być mocno
poczerwienione pojedyncze obiekty, jak i układy podwójne, wielokrotne czy blendy.
W kolejnym podrozdziale spróbujemy oszacować jasności absolutne MG używając
paralaks, by z większym prawdopodobieństwem dokonać podziału na obiekty zwarte
i gwiazdy ciągu głównego.

5.2.3 Wykorzystanie paralaks z Gai

Jak wspomnieliśmy w podrozdziale 5.2.1, Gaia została zaprojektowana do wyko-
nywania bardzo precyzyjnych pomiarów astrometrycznych. Katalog Gaia-DR2 za-
wiera również pomiary paralaksy absolutnej. Do obliczenia odległości wykorzystuje
się statystyczny model, w którym to paralaksa jest jednym z parametrów (Luri et al.,
2018). Z tego modelu wynika, że odległości nie otrzymuje się wprost z odwrotności
paralaksy. Ostatecznie skorzystaliśmy z gotowego i publicznie dostępnego katalogu z
odległościami dla ponad miliarda obiektów (Bailer-Jones et al., 2018). Konsekwen-
cją wyznaczenia odległości w oparciu o metody statystyczne jest fakt, że katalog
zawiera przedziały ufności dla wyznaczonych odległości, nie zaś błędy. Warto mieć
na uwadze, że przedziały ufności są dość szerokie i dla wielu obiektów ich zakres jest
porównywalny z samą estymowaną odległością.

Do wyliczenia jasności absolutnejMG wykorzystaliśmy wzór na moduł odległości
5.1. Z pracy Andrae et al. (2018) wynika, że zależność pomiędzy absorpcją całkowitą
w paśmie G a nadwyżką barwy E(GBP −GRP ) dana jest wzorem:

AG ' 2 · E(GBP −GRP ) (5.5)

Niestety, jak wspomnieliśmy już wcześniej, tylko pojedyncze obiekty w kierunku
obserwowanych pól posiadały wyznaczone wartości nadwyżki barwy dla wskaźnika
(GBP −GRP ). Z tego względu przy obliczaniu jasności MG pominęliśmy całkowicie
ekstynkcję AG ze wzoru 5.1. Wykres barwa-jasność MG vs (GBP − GRP ) pokazany
jest na rysunku 5.10. Większość gwiazd z grupy pierwszej i drugiej na tym diagra-
mie (szare punkty) posiada jasność MG mniejszą niż około 6,0 mag, co wynika z
przyjętych kryteriów selekcji dla tych grup.

Otrzymany wykres barwa-jasność porównaliśmy z analogicznym diagramem dla
ponad 4 milionów słabo poczerwienionych obiektów (rysunek 5.11, Gaia Collabo-
ration et al. (2018a)). Porównanie zakresu wskaźników barwy na obu rysunkach
doprowadziło nas do wniosku, że są to głównie gwiazdy ciągu głównego typu od
późnych A do późnych G. Dość wyraźnie zdefiniowane gwiazdy RCG na rysunku
5.11 grupują się w okolicach punktu (1,2, 0,5), z kolei na rysunku 5.10 wokół punktu
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Rysunek 5.10: Wykres barwa-jasność MG vs (GBP − GRP ) powstały w oparciu o dane z
katalogu Gaia-DR2. Oznaczenia takie same jak na rysunku 5.9. Czerwony wektor pokrywa
się z linią poczerwienienia o współczynniku nachylenia AG/E(GBP − GRP ) = 2 (Andrae
et al., 2018).

(1,8, 1,5) [mag, mag]. Zatem przesunięcie o wektor [0,6, 1,0] dla gwiazd RCG cał-
kiem dobrze wpisuje się w zależność 5.5. Różnice pomiędzy wartościami wskaźnika
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Rysunek 5.11: Obserwowany diagram HR dla 4 276 690 obiektów z małą ekstynkcją mię-
dzygwiazdową, E(GBP −GRP ) < 0,015 mag. Kolorowa skala prezentuje wartość pierwiast-
ka kwadratowego z gęstości gwiazd. Rysunek pochodzi z pracy Gaia Collaboration et al.
(2018a).

barwy biorą się oczywiście z ekstynkcji międzygwiazdowej, która rośnie w kierunku
płaszczyzny dysku galaktycznego i powoduje wzrost jego średniej wartości o około
1,0 mag względem pozostałych kierunków na niebie (rysunek 1 z pracy Evans et al.
(2018)).

Porównanie rysunków 5.9 i 5.10 doprowadziło nas do następujących wniosków.
Po pierwsze, biorąc pod uwagę kandydatki na gwiazdy ciągu głównego (czerwone
punkty) i gorące, zwarte obiekty (niebieskie i żółte punkty), nie byliśmy w stanie
wskazać na diagramie MG vs (GBP − GRP ) podobnej granicy, jaka istnieje na wy-
kresie Gµ vs (GBP −GRP ). Kandydatki na gwiazdy ciągu głównego i gorące, zwarte
obiekty nie tworzą na rysunku 5.10 wyraźnie odseparowanych grup. W zasadzie dla
jasności MG < 7,5 mag obie grupy jednorodnie się mieszają. Po drugie, biorąc pod
uwagę kandydatki na gorące podkarły (niebieskie punkty) i białe karły (żółte punk-
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ty), możemy zauważyć pewne podobieństwo na obu wykresach. Na rysunku 5.10 10
spośród 15 kandydatek na białe karły tworzy osobną grupę. Na obu wykresach są
to jedne z najsłabszych obiektów. Tak więc w tym przypadku z dużym prawdopo-
dobieństwem możemy stwierdzić, że w naszej próbce znalazło się 10 białych karłów.
Po trzecie, z racji tego, że białe karły są obiektami słabymi, to zazwyczaj obserwo-
wane są te położone najbliżej obserwatora. To z kolei przekłada się na dużą wartość
paralaksy i niewielki błąd jej pomiaru. Ponieważ tylko separacja kandydatek na go-
rące podkarły i białe karły znalazła potwierdzenie na rysunku 5.10, postanowiliśmy
sprawdzić wpływ błędów na pozycje obiektów na wykresie MG vs (GBP −GRP ).

Dla 421 wyselekcjonowanych gwiazd błędy wyznaczenia wskaźnika barwy (GBP−
GRP ) są niewielkie, a ich średnia wartość wynosi 0,052 mag. Z jeszcze mniejszy-
mi błędami wykonano pomiary w paśmie G, których średnia jest o rząd wielkości
mniejsza niż w przypadku wskaźnika barwy. Jak wspomnieliśmy na początku tego
podrozdziału, katalog z odległościami zawiera także przedziały ufności dla wyzna-
czonych odległości. Dla wielu gwiazd przedziały te są dość szerokie. Niewielkie błędy
pomiarów fotometrycznych mają bardzo mały wpływ na zmianę pozycji obiektów
na wykresie 5.10, zatem do obliczenia zakresu zmian jasności ∆MG wykorzystaliśmy
rozrzut odległości:

∆MG = MG(Dmax)−MG(Dmin) = 5 ·
(

log(Dmax)− log(Dmin)
)

(5.6)

JasnościMG(Dmin) iMG(Dmax) zostały wyznaczone w oparciu o równanie na moduł
odległości 5.1 z pominięciem ekstynkcji AG. Wielkości Dmin i Dmax oznaczają zakres
przedziałów ufności. Zależność ∆MG vs G przedstawia rysunek 5.12.
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Rysunek 5.12: Zakres zmian jasności MG w funkcji jasności G wyliczony w oparciu o
dokładność wyznaczenia odległości dla 421 obiektów z nadwyżką ultrafioletu. Kolory mają
takie samo znaczenie jak na wykresie 5.9. Przerywana prosta dzieli obiekty na grupy z
małymi i dużymi zakresami zmian jasności MG.

Na rysunku 5.12 widzimy, że dla większości obiektów niedokładności wyznaczenia
odległości ∆MG są bardzo duże. Spora niepewność wyznaczenia jasności MG powo-
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duje brak wyraźnego podziału na gorące gwiazdy ciągu głównego i zwarte obiekty
na wykresie 5.108. Przypomnijmy, że metoda separacji opierała się na zależności
5.4. Jak wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, błędy fotometryczne z katalogu
Gaia-DR2 są niewielkie. Podobnie jest z błędami ruchów własnych, których średnia
wartość dla 421 obiektów z nadwyżką ultrafioletu wynosi 0,64 mas/rok. Naszym zda-
niem separacja różnych typów obiektów z wykorzystaniem paralaks udała się tylko
częściowo.

Po pierwsze, w przypadku podziału gorących gwiazd ciągu głównego i zwar-
tych obiektów, zbyt duże błędy wyznaczenia odległości nie pozwoliły nam wskazać
jednoznacznej granicy pomiędzy tymi dwiema grupami. Biorąc pod uwagę błędy
wyznaczenia jasności Gµ oraz MG, zdecydowanie bardziej wiarygodny jest podział
przedstawiony na wykresie 5.9, jednak obie grupy nie są na nim odseparowane w
pełnym zakresie wskaźnika barwy (GBP −GRP ). Szczególnie dla większych wartości
wskaźnika barwy (GBP−GRP ) nie występuje wyraźna granica. Po drugie, zauważmy,
że na rysunku 5.11, gorące podkarły grupują się z dala od ciągu głównego po jego le-
wej stronie. Stopniowo zwiększające się poczerwienienie tych gwiazd spowodowałoby,
że przecięłyby one ciąg główny. Tym samym odróżnienie mocno poczerwienionych
gorących podkarłów od gwiazd ciągu głównego stałoby się praktycznie niemożliwe.
Ponieważ obserwowane pola cechują się bardzo dużą ekstynkcją międzygwiazdową,
to naszym zdaniem zjawisko to występuje w analizowanych danych.

Natomiast dużo lepiej wygląda sytuacja w przypadku podziału obiektów zwar-
tych na gorące podkarły i białe karły. Obie grupy dość dobrze separują się na diagra-
mach typu barwa-jasność. Na rysunku 5.12 znajdujemy potwierdzenie, że 10 kan-
dydatek na białe karły ma niewielki zakres zmian jasności MG. Ponadto wykres
ten ujawnia więcej obiektów o stosunkowo małym zakresie zmian jasności MG. W
kolejnym podrozdziale przyjrzymy się tym gwiazdom.

5.2.4 Obiekty z małymi błędami paralaksy

W grupie 421 obiektów wykazujących nadwyżkę ultrafioletu znalazły się takie,
dla których przedziały ufności wyznaczonych odległości są stosunkowo wąskie. Na
rysunku 5.12 wyznaczyliśmy taką grupę złożoną ze 102 obiektów, które spełniały za-
leżność ∆MG ¬ 1,1 mag. Granicę tę ustaliliśmy arbitralnie. Z jednej strony zależało
nam, by mieć jak najwięcej takich gwiazd, z drugiej strony dla większości obiektów z
katalogu Bailer-Jones et al. (2018) przedziały ufności są tylko na poziomie 1σ (68%).

Obiekty z najmniejszym rozrzutem jasnościMG nanieśliśmy ponownie na wykres
barwa-jasnośćMG vs (GBP−GRP ). Dla porównania dodaliśmy do niego znane grupy
gwiazd o następującej liczebności:

• 8 gwiazd typu BLAP (Pietrukowicz et al., 2017),
8Dla zachowania czytelności nie nanieśliśmy na ten wykres błędów wyznaczenia jasności MG.
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• 48 gwiazd typu HW Virginis (Schaffenroth et al., 2019),

• 1047 gorących podkarłów (Geier et al., 2019).

Nie są to wszystkie obiekty tych typów dostępne w katalogach. Ograniczyliśmy się
do tych, które posiadały obserwacje w danych z misji Gaia. Ponadto w przypadku
gorących podkarłów i gwiazd typu HWVir pozostawiliśmy te o błędach σMG < 0,25
mag. Ponieważ katalog z pracy Schaffenroth et al. (2019) zawiera również klasyfika-
cję widmową gorących podkarłów, to wybraliśmy tylko spektroskopowo pojedyncze
gwiazdy.

Wykres barwa-jasność MG vs (GBP − GRP ) dla obiektów z małymi błędami
paralaksy pokazany jest na rysunku 5.13. Z tego diagramu możemy wyciągnąć kilka
wniosków. Po pierwsze, podział na gwiazdy ciągu głównego, gorące podkarły oraz
białe karły jest wyraźniejszy niż na rysunku 5.10. Różnica polega na tym, że dla
jasności MG < 3,0 mag nie pojawiają się obiekty oznaczone jako zwarte (niebieskie
punkty). Po drugie, widzimy, że znane gorące podkarły i gwiazdy typu HWVir
zajmują ten sam obszar na wykresie. W zasadzie w pasie wyznaczonym przez proste
2 i 3 możemy oczekiwać obu typów gwiazd. Po trzecie, w obszarze występowania
BLAP-ów pojawiają się również najjaśniejsze gorące podkarły, przy czym jest ich
niewiele. Z tego powodu wyznaczyliśmy drugi obszar pomiędzy prostymi 1 i 2, w
którym mogą się pojawić najjaśniejsze gorące podkarły lub BLAP-y. Po czwarte,
w obszarze, w którym spodziewamy się białych karłów (żółte punkty), pojawiło się
więcej gwiazd sklasyfikowanych na podstawie ruchów własnych jako obiekty zwarte.

W tabeli 5.1 przedstawiliśmy podsumowanie zebranych dotąd informacji wraz
z podziałem na różne typy obiektów i użyte metody selekcji. W przypadku wyko-
rzystania paralaks ograniczyliśmy się tylko do 102 omawianych w tym podrozdziale
gwiazd. Z tabeli 5.1 wynika, że najbardziej wiarygodna klasyfikacja dotyczy obiek-
tów, które zostały przypisane do tych samych typów gwiazd zarówno w selekcji z
wykorzystaniem ruchów własnych, jak i paralaks. Zauważmy jednak, że dwa obiekty
sklasyfikowane z użyciem ruchów własnych jako białe karły (żółte punkty) mieszczą
się na rysunku 5.13 w obszarze gorących podkarłów. Mamy więc tutaj być mo-
że do czynienia z gorącymi podkarłami o dużym ruchu własnym. Podobnie jest z
17 − 8 = 9 najsłabszymi obiektami zwartymi, które na wykresie 5.13 występują w
pobliżu białych karłów.

Podsumowanie

Tabela 5.1 pokazuje, że tylko część z wyselekcjonowanych w podrozdziale 5.1
kandydatek na gorące obiekty zwarte da się sklasyfikować z wykorzystaniem ruchów
własnych i paralaks. Najczęściej jest to klasyfikacja niejednoznaczna. Jak wynika z
rysunku 5.13 wśród gorących, zwartych obiektów mogą się również znaleźć ich dobrze
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Rysunek 5.13: Wykres barwa-jasność MG vs (GBP − GRP ) powstały w oparciu o dane z
katalogu Gaia-DR2. Kolorowe punkty z zaznaczonymi błędami to 102 obiekty o niewielkim
błędzie jasności MG (kolory punktów mają takie samo znaczenie jak na rysunku 5.9).
Niebieskimi trójkątami oznaczono sklasyfikowane gorące podkarły (Geier et al., 2019), a
bordowymi punktami gwiazdy typu HWVir (Schaffenroth et al., 2019). Zielone kwadraty
reprezentują gwiazdy typu BLAP (Pietrukowicz et al., 2017). Jasnoszare punkty mają
takie samo znaczenie jak na rysunku 5.7 (bez podziału na grupy). Przerywane proste
pokrywające się z linią poczerwienienia wyznaczają obszar, w którym mogą się znaleźć
gorące podkarły, BLAP-y i gwiazdy typu HWVir.
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gwiazdy ciągu
głównego

obiekty gorące i zwarte
(z wyjątkiem białych karłów)

białe
karły

ruch własny 104 302 15

paralaksa 11 35 39 17

ruch własny
+ paralaksa 10 23 28 8

gwiazdy ciągu
głównego

najjaśniejsze gorące
podkarły / BLAP-y

gorące podkarły /
układy HW Vir

białe
karły

Tabela 5.1: Zestawienie liczebności obiektów z uwzględnieniem podziału na typy gwiazd i
użyte metody selekcji opisane w poprzednich podrozdziałach. Wiersz podpisany jako ruch
własny + paralaksa oznacza, że wzięliśmy pod uwagę zarówno selekcję w oparciu o ruch
własny, jak i pozycje gwiazd na diagramie HR z wykorzystaniem odległości.

zdefiniowane podtypy. Aby określić, z jakim typem gwiazd mamy do czynienia, po-
stanowiliśmy uzupełnić informację o ich zmienności. Przykładowo charakterystycz-
na krzywa blasku pozwala natychmiast wskazać obiekty typu HWVir (Schaffenroth
et al., 2019). Badanie zmienności było ważne jeszcze z jednego powodu. Dane z Gai
były dostępne dla 496 obiektów9, my zaś wstępnie sklasyfikowaliśmy 778 gwiazd, dla
których posiadaliśmy tylko informację o nadwyżce ultrafioletu. Analiza zmienności
była więc cennym uzupełnieniem naszej wiedzy na ich temat. Z jednej strony wyse-
lekcjonowanie gorących, zwartych obiektów może pomóc w klasyfikacji zmienności.
Z drugiej strony obiekty, których nie da się jednoznacznie sklasyfikować na pod-
stawie fotometrii wielobarwnej, mogą zostać sklasyfikowane właśnie na podstawie
zmienności. Zanim jednak zajmiemy się jej dokładniejszą analizą, to przyjrzyjmy się
najpierw charakterystyce zmienności zwartych obiektów.

5.3 Zwarte, gorące obiekty i ich zmienność

W tym podrozdziale przedstawiamy w zwięzły sposób charakterystykę zmien-
ności obiektów, które być może znajdą się w wyselekcjonowanej próbce. W szcze-
gólności kładziemy nacisk na gorące, zwarte obiekty. Prezentujemy ich podstawowe
parametry fizyczne, status ewolucyjny oraz własności obserwacyjne wynikające ze
zmienności.

9Jeśli ograniczyć się do ruchów własnych. Po uwzględnieniu pomiarów paralaksy liczba ta
zmniejszyła się do 421.
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5.3.1 Białe karły

Białe karły (WD, ang. white dwarf ) to obiekty, których temperatury efektyw-
ne mieszczą się w szerokim przedziale od 5000 do 150 000K (Fontaine & Bergeron,
2001). Rozmiary białych karłów są porównywalne z rozmiarem Ziemi, zaś ich ma-
sy obejmują wąski zakres od ∼ 0,3 do ∼ 1,2 M�, przy czym najwięcej jest białych
karłów o masie 0,59 M�. Przyspieszenie grawitacyjne na ich powierzchni przyjmuje
średnią wartość log g ' 8,010. Białe karły są końcowym stadium ewolucji gwiazd.
Szacuje się, że 97% wszystkich gwiazd w Galaktyce skończy swój żywot osiągając
status białego karła. Na diagramie HR gwiazdy, które w końcowym stadium ewolu-
cji staną się białymi karłami, osiągają kolejno gałąź czerwonych olbrzymów – RGB
(ang. Red Giant Branch) i asymptotyczną gałąź olbrzymów – AGB (ang. Asymptotic
Giant Branch). W zależności od masy początkowej historia ewolucji do stadium bia-
łego karła wygląda różnie, co przekłada się na odmienny skład chemiczny widoczny
w widmach tych gwiazd.

Białe karły oznacza się literą D, która bierze się od słowa zdegenerowany (ang.
degenerate). Druga litera nawiązuje do dominujących cech widmowych. Są to kolej-
no: A (linie wodoru H), B (linie helu He), C (widmo ciągłe), O (linie zjonizowanego
helu He II), Q (linie węgla C), X (nie dające się sklasyfikować), Z (linie metali).
Następne litery to oznaczenia wtórne, jedną z nich może być V, która opisuje obiekt
jako zmienny (ang. variable). Przykładowo identyfikator DAV oznacza pulsującego
białego karła, w którego widmie dominują linie wodorowe.

Przez długi czas znane były tylko trzy grupy pulsujących białych karłów (Fon-
taine & Brassard, 2008). Najliczniejszą są obiekty typu ZZ Ceti (DAV), dla których
Teff ' 12 000K. Kolejną grupę stanowią gwiazdy typu V777 Her (DBV), których
temperatury efektywne wynoszą około 25 000K. Dla obu grup okresy pulsacji miesz-
czą się w przedziale 100 − 1400 s. Do trzeciej grupy należą obiekty typu GW Vir
(DOV + PNNV11). Gwiazdy te osiągają Teff ' 120 000K, a ich okresy pulsacji za-
wierają się w szerszym zakresie 300− 5000 s.

Wymienione wyżej grupy pulsujących białych karłów możemy uzupełnić jeszcze o
dwie kolejne. Pierwszą z nich stanowią obiekty DQV. Prototypem tego typu gwiazd
jest obiekt SDSSJ1426+5752, w którym odkryto niesinusoidalne pulsacje z okre-
sem 417,7 s (Montgomery et al., 2008). Według modeli teoretycznych w gwiazdach
DQV mogą być wzbudzane mody g, jeśli ich temperatury efektywne osiągają oko-
ło 18 000K, a atmosfery poza węglem zawierają również hel (Fontaine & Brassard,
2008; Fontaine, Brassard, & Dufour, 2008). Drugą grupę stanowią gorące białe karły
typu DAV. Obecnie znana jest tylko jedna gwiazda tego typu. To WD1017–138 z
temperaturą efektywną około 32 000K, która pulsuje z okresem 624 s (Kurtz et al.,
2013).

10Jednostką g jest cm·s−2.
11Zmienne jądra mgławic planetarnych (PNN, ang. Planetary Nebula Nuclei).
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W ostatnich latach zaczęto odkrywać pulsujące, małomasywne białe karły –
ELMV (ang. Extremely Low Mass) (Calcaferro et al., 2017). Masy tych gwiazd miesz-
czą się w przedziale 0,15− 0,3 M�, ich temperatury efektywne są rzędu 10 000K, a
przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni wynosi 5 . log g . 7. Okresy ich pulsa-
cji mieszczą się w przedziale 1000−8000 s. Z obserwacji prędkości radialnych wynika,
że ELM WD jest produktem ewolucji w układzie podwójnym, w którym ze względu
na transfer masy nie doszło do błysku helowego w jądrze. Jeszcze inną grupą są
prekursorzy białych karłów o małej masie, tzw. pre-ELM. Obserwacje pokazują, że
atmosfery tych gwiazd zawierają metale, czyli pierwiastki cięższe od helu (Gianninas
et al., 2014).

Podsumowując, możemy wyróżnić siedem grup pulsujących białych karłów. Ich
położenie na diagramie log Teff vs log g prezentuje rysunek 5.14. We wszystkich
przedstawionych typach białych karłów wzbudzane są mody g.

5.3.2 Gorące podkarły

Gorące podkarły (ang. hot subdwarfs, oznaczane „sd”) to gwiazdy, których tem-
peratury efektywne mieszczą się w zakresie od 20 000 do 80 000K (Charpinet et al.,
2009). Obiekty te mają masy rzędu ∼ 0,5 M�, a przyspieszenie grawitacyjne na ich
powierzchni obejmuje przedział 4,0 . log g . 6,5. Gorące podkarły są późnym sta-
dium ewolucji gwiazd. Przyjmuje się, że prekursorzy gorących podkarłów osiągają
status czerwonego olbrzyma, po czym tracą znaczną część swojej wodorowej otocz-
ki tuż przed zapaleniem helu w jądrze. Po fazie palenia helu w jądrze obiekty te
nie trafiają na asymptotyczną gałąź olbrzymów, ale lądują po lewej stronie gałęzi
horyzontalnej – EHB (ang. Extreme Horizontal Branch), ewoluując bezpośrednio
w obszar białych karłów. Przypuszcza się, że mechanizmem odpowiedzialnym za
utratę zewnętrznej warstwy bogatej w wodór jest grawitacja pochodząca od dru-
giego składnika w układzie podwójnym. Postuluje się również, że niektóre gorące
podkarły mogą być produktem łączenia się dwóch białych karłów (Han et al., 2003).

W oparciu o badania spektroskopowe możemy wyróżnić cztery główne typy go-
rących podkarłów (Heber, 2016):

• Gorące podkarły typu B (sdB) o Teff ' 22 000 – 40 000K i 5,2 . log g . 6,4.
Obiekty te są głównie zbudowane z helu, a w ich cienkich atmosferach dominuje
wodór. Jest to najliczniejsza grupa gorących podkarłów.

• Gorące podkarły typu OB (sdOB). W widmach tych gwiazd występuje linia
zjonizowanego helu He II 4686Å. Czasem klasyfikuje się je jako sdB.

• Gorące podkarły typu O (sdO) o Teff ' 38 000 – 80 000K i 4,4 . log g . 6,6.
Zawartość wodoru w ich atmosferach jest podobna jak w sdB, a widma ujaw-
niają silną linię He II 4686Å.
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Rysunek 5.14: Diagram log Teff vs log g przedstawiający położenie siedmiu grup pulsują-
cych białych karłów. W nawiasach podobano liczbę gwiazd wchodzącą w skład danej grupy.
Czarnymi kropkowanymi liniami oznaczono ścieżki ewolucyjne o zadanych masach. Kolo-
rowe, przerywane linie wskazują niebieskie granice pasów niestabilności dla poszczególnych
grup białych karłów. Rysunek pochodzi z pracy Calcaferro et al. (2017).

• Gorące podkarły, których atmosfery są bogate w hel (He-sd) o Teff ' 36 000 –
80 000K. He-sd stanowią około 10% wszystkich gorących podkarłów.

Podobnie jak w przypadku białych karłów, w tej grupie również możemy znaleźć
obiekty pulsujące. Pod względem zmienności gwiazdy sdBV dzielimy na trzy grupy.
Pierwszą stanowią obiekty typu V361 Hya (sdBVr

12), które pulsują w modach p
z okresami 80 − 600 s. Druga grupa to gwiazdy typu V1093 Her (sdBVs

13), które
pulsują w modach g z okresami 0,75 − 2,0 h. Ostatnią grupę stanowią hybrydowe
obiekty typu DW Lyn (sdBVrs), które pulsują zarówno w modach p jak i g.

12Indeks dolny r pochodzi od słowa szybki (ang. rapid).
13Indeks dolny s pochodzi od słowa wolny (ang. slow).
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Wśród gwiazd typu sdOV możemy wyróżnić dwie grupy. Do pierwszej należą
gwiazdy pola. Znane są tylko trzy obiekty tego typu: SDSS J160043.6+074802.9
pulsująca z okresami około 100 s (Woudt et al., 2006), EO Ceti (Østensen, 2012)
i EC 03089–6421 pulsująca z okresami około 30 s (Kilkenny, Worters, & Østensen,
2017; Kilkenny, Worters, & Lynas-Gray, 2019). Do drugiej grupy należy pięć gwiazd
wchodzących w skład gromady kulistej ω Centauri, które zmieniają jasność z okre-
sami 85−125 s (Randall et al., 2016a). Gorące podkarły sdOV pulsują w modach p.

Ostatnia grupa reprezentowana jest tylko przez jeden obiekt (He-sdBV), który
wykazuje pulsacje w nieradialnych modach g z dwoma okresami 1950 i 2900 s (Ah-
mad & Jeffery, 2005). Łącznie możemy więc wyszczególnić sześć grup pulsujących
gorących podkarłów. Ich położenie na diagramie log Teff vs log g przedstawia rysunek
5.15.

Rysunek 5.15: Diagram log Teff vs log g przedstawiający położenie sześciu grup pulsujących
gorących podkarłów. Rysunek pochodzi z pracy Randall et al. (2016b).
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5.3.3 BLAP-y

W ostatnich latach odkryta została nowa klasa gorących gwiazd pulsujących o
dużych amplitudach – BLAP-y (ang. Blue Large-Amplitude Pulsators) (Pietrukowicz
et al., 2017). Czternaście BLAP-ów odkryto w ramach obserwacji prowadzonych
przez zespół OGLE. Pierwszy z nich został znaleziony w dysku galaktycznym, zaś
pozostałe są zlokalizowane w kierunku zgrubienia centralnego. Obiektów tych jak
dotąd nie znaleziono w Obłokach Magellana (Pietrukowicz, 2018).

Z pomiarów spektroskopowych wynika, że temperatury efektywne tych gwiazd
wynoszą Teff ' 30 000K, a przyspieszenie grawitacyjne 4,3 . log g . 4,9. BLAP-y
zmieniają swoją jasność z okresem 20 − 40 minut, z amplitudami w świetle wi-
dzialnym osiągającymi 0,2 − 0,4 mag. Okresowe zmiany wskaźnika barwy (V − I)
sugerują, że mamy w tym przypadku do czynienia z pulsacjami. Kształt krzywych
blasku wskazuje, że gwiazdy te pulsują w radialnym modzie fundamentalnym.

Zagadką pozostaje zarówno natura tych obiektów jak i ich status ewolucyjny.
Żadna spośród znanych grup gwiazd pulsujących nie pasuje do parametrów obser-
wacyjnych BLAP-ów. Cechą charakterystyczną ich krzywych blasku jest niesyme-
tryczny kształt. W początkowej fazie następuje szybki wzrost jasności, po którym
obserwowany jest jej wolniejszy spadek (rysunek 5.16). Krzywe blasku pod względem
amplitudy przypominają niektóre cefeidy, gwiazdy RRLyrae typu ab czy HADS-y
(ang. High Amplitude Delta Scuti). BLAP-y są jednak od nich wyraźnie gorętsze.

Rysunek 5.16: Krzywe blasku w paśmie I dla czterech BLAP-ów odkrytych przez zespół
OGLE. Dla każdego obiektu podano również okres pulsacji P . Rysunek pochodzi z pracy
Pietrukowicz et al. (2017).

Pietrukowicz et al. (2017) sugerują, że BLAP może być gwiazdą o masie∼ 1,0 M�
spalającą hel w jądrze lub obiektem o masie ∼ 0,3 M� palącym wodór w otoczce.
Chociaż pojawiły się modele przemawiające za pierwszym przypadkiem (Wu & Li,
2018), to bardziej prawdopodobny wydaje się drugi model (Córsico et al., 2018).
BLAP miałby być reprezentowany przez wczesną fazę ewolucji białego karła (pre-
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WD) z otoczką He/H, który ewoluował w układzie podwójnym. Alternatywnym
scenariuszem jest połączenie się dwóch ELM WD o masach ∼ 0,15 M�. Ponadto
Meng et al. (2020) pokazali, że BLAP-y mogły przetrwać eksplozję supernowej typu
Ia. Ewolucja tych obiektów pozostaje jednak wciąż otwartym problemem.

Rysunek 5.17 prezentuje diagram HR, na który naniesiono większość omówio-
nych w tym podrozdziale grup gwiazd pulsujących. Warto zwrócić uwagę, że nie
wyczerpaliśmy całkowicie tematu. W naszej próbce mogą się znaleźć również ukła-
dy kataklizmiczne, w skład w których wchodzi biały karzeł lub inny obiekt zwarty. W
przeszłości takie układy zostały znalezione w danych OGLE (Mróz et al., 2015a,b).
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Rysunek 5.17: Diagram Hertzsprunga–Russella z zaznaczonymi grupami gwiazd pulsują-
cych. Obszary, w których wzbudzane są mody p i g, oznaczono odpowiednio na niebiesko
i czerwono. Ciągłą linią oznaczono ciąg główny wieku zero – ZAMS (ang. Zero Age Ma-
in Sequence), czyli położenie gwiazd o różnych masach w momencie rozpoczęcia w jądrze
reakcji termojądrowych. Przerywano-kropkowane linie wyznaczają ścieżki ewolucyjne dla
zadanych mas. Zielona elipsa wyznacza położenie BLAP-ów na podstawie pracy Pietruko-
wicz et al. (2017). Autorem wykresu jest G. Handler.
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Rozdział 6

Analiza zmienności

W tym rozdziale przedstawiamy wyniki analizy zmienności obiektów wykazują-
cych nadwyżkę w ultrafiolecie. Do tego celu wykorzystaliśmy szeregi czasowe OGLE-
III i OGLE-IV, które w automatyczny sposób zostały przeanalizowane naszym au-
torskim oprogramowaniem. Wiele gwiazd z naszej próbki okazało się zmiennych, a
te najciekawsze prezentujemy w dalszej części tego rozdziału.

6.1 Narzędzia do analizy szeregów czasowych

Podczas pracy z dużą ilością danych warto automatyzować pewne procesy, po-
dobnie jak robiliśmy to na wcześniejszych etapach. Nie inaczej było w przypadku
analizy zmienności. Na początku krótko scharakteryzujemy szeregi czasowe, a na-
stępnie opiszemy możliwości oprogramowania, które powstało z myślą o ich analizie.

6.1.1 Szeregi czasowe OGLE

W połowie kwietnia 2018 roku poprosiliśmy zespół OGLE o udostępnienie sze-
regów czasowych dla gwiazd wytypowanych w podrozdziale 5.1. Spośród 778 uni-
kalnych obiektów z baz VPHAS+OGLE i CTIO otrzymaliśmy krzywe blasku dla
776 gwiazd, z wyjątkiem dwóch obiektów Bulge-7bC-1326 i Bulge-21B-538 z bazy
danych CTIO (rozdział 3). Dane z trzeciej fazy projektu OGLE otrzymaliśmy dla
774 gwiazd, a z czwartej – dla 694 gwiazd z naszej próbki. Szeregi czasowe wykonane
zostały w pasmach V i I, przy czym dla 32 obiektów1 brakowało pomiarów w filtrze
V .

Jak wspomnieliśmy w rozdziale 2.3.1, trzecia faza projektu OGLE rozpoczęła
się w 2001 roku, toteż dane z obu faz pokrywają łącznie kilkanaście sezonów. By-
wają jednak gwiazdy, które danych mają mniej, w skrajnych przypadkach obejmują

1Głównie z fazy OGLE-IV.
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one tylko trzy sezony. Ze względu na fakt, że pomiędzy pomiarami z OGLE-III
i OGLE-IV występują pewne rozbieżności2, zdecydowaliśmy się nie łączyć danych
z obu faz. Krzywe blasku analizowaliśmy w sposób niezależny, upewniając się, że
gwiazdy cechują się tą samą zmiennością w danych OGLE-III i OGLE-IV. Pojedyn-
czy szereg czasowy przechowywany w pliku tekstowym składa się z trzech kolumn.
Pierwsza kolumna zawiera Heliocentryczną Datę Juliańską (HJD)3. Druga przecho-
wuje jasność wyrażoną w magnitudo, z kolei trzecia kolumna zawiera jej błąd.

6.1.2 Oprogramowanie

W przypadku gorących obiektów spodziewaliśmy się różnego rodzaju zmienno-
ści. Oczekiwaliśmy, że w wytypowanej przez nas próbce znajdą się pulsujące białe
karły, gorące podkarły czy układy kataklizmiczne, a więc układy podwójne. Istnieje
już katalog układów zaćmieniowych oraz elipsoidalnych w kierunku zgrubienia cen-
tralnego. Został przygotowany przez zespół OGLE i zawiera ponad 450 000 takich
układów (Soszyński et al., 2016). Rzeczywiście – niektóre z gorących gwiazd, które
znalazły się w naszej próbce, zostały już sklasyfikowane przez zespół OGLE. Do
tych obiektów wrócimy w dalszej części tego rozdziału. W niniejszej pracy skupia-
my się głównie na poszukiwaniu krótkookresowej zmienności w gorących, zwartych
obiektach. Takie gwiazdy cechuje zmienność sinusoidalna, często wielookresowa, z
niewielkimi amplitudami zmian jasności (Fontaine & Brassard, 2008).

Do poszukiwania tego typu zmienności wykorzystaliśmy program FNPEAKS4.
Dla zadanej częstotliwości f liczy on periodogram fourierowski według następującej
formuły:

P (f) =
2
N

√√√√√( N∑
i=1

mi sin(2πfti)
)2

+
(

N∑
i=1

mi cos(2πfti)
)2

(6.1)

gdzie N oznacza liczbę punktów pomiarowych, a mi jest jasnością w momencie ti.
Periodogram jest unormowany w ten sposób, że jego wartości mają wymiar amplitu-
dy. Ponadto oprócz samego periodogramu program oblicza także stosunek sygnału
do szumu S/N dla każdej wartości P (f):

(S/N)j =
Pj

1
n

∑n
i=1 Pi

(6.2)

gdzie n oznacza liczbę wszystkich punktów w dziedzinie częstotliwości. FNPEAKS
został zaprojektowany do pracy z dużymi zestawami danych, toteż posiada kilka

2Chodzi tutaj o efekty instrumentalne czy różnice średniej jasności.
3W rzeczywistości jest to wartość HJD−2450000,0.
4http://helas.astro.uni.wroc.pl/deliverables.php?active=fnpeaks&lang=en

http://helas.astro.uni.wroc.pl/deliverables.php?active=fnpeaks&lang=en
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optymalizacji, które przyspieszają liczenie periodogramu (Kołaczkowski, 2004). Po-
nadto program ten został wykorzystany przez zespół OGLE do stworzenia wspo-
mnianego w poprzednim akapicie katalogu układów podwójnych, więc jego użycie
jest tym bardziej uzasadnione.

Samo wyznaczenie dominującej częstotliwości o największym stosunku S/N to
dopiero początek. Po pierwsze, okazało się, że niektóre szeregi czasowe zawierają po-
jedyncze punkty, które znacząco odstają od średniej jasności. Takie odstające punkty
nie powinny być brane pod uwagę podczas liczenia periodogramu. Po drugie, w więk-
szości krzywych blasku pojawia się trend pomiędzy poszczególnymi sezonami, który
może generować dodatkowy sygnał w periodogramie. Po trzecie, w przypadku wie-
lookresowych zmian każdą kolejną i-tą częstotliwość fi powinniśmy obliczać na tzw.
residuach, czyli po uprzednim odjęciu od szeregu czasowego sygnałów sinusoidalnie
zmiennych o częstotliwościach f1, f2, . . . , fi−1. Procedurę tę nazywa się wybielaniem
(ang. prewhitening). Proces wybielania nie tylko dotyczy swoistych częstotliwości
gwiazd. Ponieważ obserwacje były prowadzone z powierzchni Ziemi, to w periodo-
gramie mogą się pojawić częstotliwości (o dużej wartości S/N) bliskie odwrotności
doby gwiazdowej oraz ich aliasy.

Biorąc pod uwagę powyższe własności, stworzyliśmy oprogramowanie, które umoż-
liwia analizę szeregów czasowych. Pakiet o nazwie Variability-analyser5 posiada
tekstowy interfejs napisany w języku Bash, który po uruchomieniu pozwala wyko-
nywać różne operacje na pojedynczym szeregu czasowym. Należą do nich:

• obliczanie periodogramu za pomocą programu FNPEAKS,

• dodawanie kolejnych znalezionych częstotliwości, dopasowanie do szeregu cza-
sowego modelu ze wszystkimi częstotliwościami i wyznaczenie residuów,

• usuwanie trendu pomiędzy sezonami i odrzucanie odstających punktów,

• fazowanie krzywej blasku z dowolnym okresem.

Na każdym etapie analizy można wybrać dowolną operację. Po wykonaniu którego-
kolwiek z wymienionych kroków, program oczekuje na wskazanie kolejnej operacji.

Sercem pakietu jest biblioteka Varana (ang. variability analyser) napisana w
języku Python. Jest ona podzielona na moduły, które teraz krótko scharakteryzu-
jemy:

� detrend.py - moduł ten jest odpowiedzialny za usuwanie trendu z szeregu cza-
sowego. Jako dane wejściowe określa się liczbę węzłów, które dzielą dane na
równe przedziały w czasie t. Dla i-tego przedziału obliczana jest średnia war-
tość jasności mi. Następnie z wykorzystaniem punktów (ti,mi) interpolowana

5https://github.com/pbrus/variability-analyser

https://github.com/pbrus/variability-analyser
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jest krzywa opisująca trend (Akima, 1970). Na koniec funkcja ta jest odejmo-
wana od szeregu czasowego.

� trim.py - zadaniem tego modułu jest odrzucenie punktów, które odstają w
dziedzinie jasności. Program oblicza średnią jasność m̄ i odchylenie standardo-
we σm. Następnie usuwa z szeregu czasowego punkty, które są poza zakresem
m̄± kσm, gdzie k jest dodatnią liczbą rzeczywistą. Alternatywnie można rów-
nież z pomocą interaktywnego okna wskazać zakres zmian jasności. Wszystkie
punkty spoza tego zakresu zostaną usunięte.

� freq_comb.py - moduł ten jest odpowiedzialny za identyfikację harmonik i
częstotliwości kombinacyjnych. Bardziej szczegółowy opis algorytmu znajduje
się w dokumentacji6.

� fit.py - zadaniem tego modułu jest dopasowanie do szeregu czasowego modelu o
zadanych częstotliwościach. Jako parametry program przyjmuje plik z krzywą
blasku oraz listę częstotliwości f1, . . . , fN . Do tych danych dopasowywany jest
model postaci:

m(t) = m0 +
N∑
i=1

Ai sin(2πfit+ φi) (6.3)

gdzie Ai, fi, φi to odpowiednio i-ta amplituda, częstotliwość i faza, zaś m0 jest
średnią jasnością krzywej blasku. Wyznaczenie modelu danego wzorem 6.3 jest
nieco bardziej skomplikowane. Początkowo każde z wyrażeń Ai sin(2πfit+ φi)
podlega linearyzacji, by następnie liniową metodą najmniejszych kwadratów
(MNK) wyznaczyć przybliżone amplitudy Ai i fazy φi. Startowe wartości
Ai, fi, φi pozwalają ostatecznie dopasować model 6.3 do danych z wykorzy-
staniem nieliniowej metody najmniejszych kwadratów. Oba typy dopasowań
MNK ważą obserwacje błędami jasności. Ponadto przed końcowym dopasowa-
niem sprawdzane są zależności pomiędzy częstotliwościami z wykorzystaniem
modułu freq_comb.py. Ostatecznie tworzona jest macierz kombinacyjna o wy-
miarach N ×M , gdzie N to liczba wszystkich częstotliwości, a M to liczba
częstotliwości niezależnych (rozmiar bazy). Wektor wszystkich częstotliwości
jest iloczynem macierzy kombinacyjnej i bazy. Poniżej przykład macierzy 5×3
dla fikcyjnej gwiazdy, w której występują trzy częstotliwości podstawowe, dru-
ga harmonika drugiej częstotliwości i kombinacja częstotliwości f1, f3:

f1

f2

f3

f4

f5

 =


1 0 0
0 1 0
0 0 1
0 2 0
1 0 −1

 ·
f1

f2

f3

 (6.4)

6https://github.com/pbrus/variability-analyser/blob/master/doc/usage.md#frequencies

https://github.com/pbrus/variability-analyser/blob/master/doc/usage.md#frequencies
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Macierz kombinacyjna redukuje liczbę parametrów w nieliniowym dopasowa-
niu MNK. Program zapisuje do pliku tekstowego wszystkie parametry modelu,
tj. średnią jasność, amplitudy, częstotliwości i fazy. Opcjonalnie można odjąć
model od pierwotnej krzywej blasku i zapisać plik z residuami, który można
poddać dalszej analizie.

� phase.py - moduł ten jest odpowiedzialny za fazowanie krzywej blasku z za-
danym okresem.

Warto dodać, że każdy z modułów zawiera po kilka opcji, w szczególności możliwa
jest zmiana parametrów, zapisywanie przetworzonych danych do plików tekstowych
czy generowanie pomocniczych obrazów. Podział oprogramowania na moduły umoż-
liwia zaprojektowanie dowolnego przepływu danych podczas automatyzacji analizy
zmienności. Szczegóły tego procesu przedstawiamy w następnym podrozdziale.

Na koniec prezentujemy sfazowaną krzywą blasku dla gwiazdy OGLE-BLG-
RRLYR-00001 (Soszyński et al., 2014) wraz z dopasowanym modelem (rysunek 6.1).
Szereg czasowy dla tego obiektu pobraliśmy z katalogu OGLE Collection of Varia-
ble Stars7 (OCVS). Za pomocą narzędzia Variability-analyser wyznaczyliśmy
cztery częstotliwości, tj. częstotliwość podstawową i jej trzy harmoniki.

Rysunek 6.1: Krzywa fazowa w paśmie I dla obiektu OGLE-BLG-RRLYR-00001. Obser-
wacje (niebieskie punkty) zostały sfazowane z częstotliwością f1 = 1,36502 d−1. Czerwona
krzywa to model złożony z czterech sinusoid. Częstotliwość podstawowa to f1, pozostałe
trzy są jej harmonikami: 2f1, 3f1, 4f1. Średnia jasność obiektu wynosi m0 = 15,547 mag.
Obraz został wygenerowany przez moduł phase.py.

7https://ogledb.astrouw.edu.pl/~ogle/OCVS

https://ogledb.astrouw.edu.pl/~ogle/OCVS
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6.1.3 Automatyczna analiza zmienności

Automatyczną analizę zmienności przeprowadziliśmy z wykorzystaniem szeregów
czasowych wykonanych w filtrze I ze względu na większą liczbę pomiarów niż w przy-
padku pasma V . Już wstępna analiza kilku z nich ujawniła pewne niepożądane cechy,
które miały wpływ na końcowy model opisujący zmienność. Po pierwsze, okazało się,
że krzywe blasku posiadały pojedyncze punkty odstające od reszty pomiarów. Po
drugie, czy to w obrębie sezonów, czy pomiędzy nimi, dało się zauważyć trendy. Tego
typu zmiany skutkują w periodogramie pojawieniem się maksimów w bardzo niskich
częstotliwościach. Ponieważ poszukiwaliśmy obiektów krótkookresowych, to mogli-
śmy usunąć trendy, pozbywając się tym samym zmienności długookresowej, która to
nie była uwzględniania w ostatecznym modelu. Po trzecie, obserwacje OGLE prowa-
dzone są z Ziemi, toteż w szeregach czasowych dość obficie występują częstotliwości
równe odwrotności doby gwiazdowej i jej aliasy. W kolejnych krokach wzięliśmy pod
uwagę wymienione problemy.

Pierwszy etap analizy zmienności rozpoczęliśmy od usunięcia trendów i odstają-
cych punktów z szeregów czasowych. Etap ten przeprowadziliśmy ręcznie z wykorzy-
staniem modułów detrend.py i trim.py (rysunki 6.2, 6.3). W przypadku detrendo-

Rysunek 6.2: Szereg czasowy w paśmie I dla obiektu BLG512.19.181742 pochodzącego z
OGLE-IV. Czerwone punkty to średnie jasności w zadanych przedziałach, zaś czerwona
przerywana linia to krzywa interpolacyjna dopasowana do tych punktów. Pozioma przery-
wana prosta oznacza średnią jasność. Obraz został wygenerowany przez moduł detrend.py.

wania krzywych blasku, średnie jasności w zadanych przedziałach (czerwone punkty
na rysunku 6.2) były liczone po usunięciu punktów odstających od uśrednionej ja-
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Rysunek 6.3: Szereg czasowy w paśmie I dla obiektu BLG512.19.181742 po usunięciu
trendu (porównaj z rysunkiem 6.2). Na czerwono zaznaczono odstające punkty pomiarowe,
które zostały usunięte z krzywej blasku. Obraz został wygenerowany przez moduł trim.py.

sności gwiazdy bardziej niż 3σm. Po dopasowaniu funkcji interpolującej, punkty te
były przywracane i brane pod uwagę podczas odejmowania trendu. Ponieważ licz-
ba sezonów obserwacyjnych była zmienna, to dla każdego szeregu indywidualnie
ustalaliśmy długości przedziałów, w których liczone były średnie jasności. Zwykle
obejmowały one zakres ∼ 60 dni. Po odjęciu trendu, usuwaliśmy z szeregu odsta-
jące punkty. Zazwyczaj wystarczyło automatycznie odrzucić punkty odstające od
średniej jasności bardziej niż 3σm. Jeśli takie podejście usuwało zbyt dużo punktów,
np. w przypadku krzywej blasku gwiazdy zaćmieniowej, to ręcznie wskazywaliśmy
minimalną i maksymalną wartość jasności. Pomiary, które nie mieściły się pomiędzy
tymi granicami, zostały ostatecznie odrzucone.

Celem drugiego etapu było automatyczne wyznaczanie kolejnych częstotliwości
z naprzemiennym wybielaniem krzywych blasku. Obliczenia periodogramów wyko-
naliśmy w szerokim zakresie częstotliwości od 0 do 1000 d−1 z krokiem 0,00005 d−1.
Najpierw identyfikowaliśmy częstotliwość o największym stosunku sygnału do szu-
mu S/N . Następnie moduł fit.py dopasowywał model z tą częstotliwością do szeregu
czasowego i obliczał residua. W kolejnych iteracjach częstotliwości o największym
S/N były więc wyznaczane w oparciu o resiuda. W każdej kolejnej iteracji wyznacza-
ny był nowy model dopasowywany do szeregu czasowego powstałego w pierwszym
etapie. Maksymalna liczba iteracji, a tym samym liczba częstotliwości w modelu dla
pojedynczego szeregu, wynosiła 20.

Oczywiście przejście całego procesu iteracyjnego nie zawsze było konieczne. Obli-
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czenia były przerywane, jeśli stosunek sygnału do szumu dla najwyższego maksimum
w widmie częstotliwości był niewielki. Trudno jednoznacznie wskazać graniczną war-
tość sygnału do szumu, niektórzy proponują S/N ∼ 4,0 (Breger et al., 1993). Po
ręcznym przeanalizowaniu kilku losowo wybranych szeregów czasowych ustaliliśmy
ją na 5,0.

Proces automatycznego wyznaczania częstotliwości był nieco bardziej skompliko-
wany, gdyż w szeregach czasowych występowały dodatkowe częstotliwości związane
z efektami instrumentalnymi. Były one równe odwrotności doby gwiazdowej i jej
aliasom. W celu wyeliminowania tego typu częstotliwości z modelu do procesu au-
tomatycznej analizy zmienności dołączyliśmy następujące procedury:

• W przypadku gdy kolejna znaleziona częstotliwość znajdowała się w niewiel-
kim otoczeniu ±0,02 d−1 którejkolwiek z częstotliwości 1, 2, 3, 4 lub 5 d−1, to
sinusoidę z taką pojedynczą częstotliwością odejmowaliśmy od szeregu czaso-
wego8.

• Jeśli któraś ze znalezionych częstotliwości była mniejsza niż 0,0027 d−1 (od-
wrotność roku), to automatycznie detrendowaliśmy residua w celu pozbycia
się takiej częstotliwości.

Rysunek 6.4 przedstawia periodogramy dla przykładowego szeregu czasowego, które
powstały w pierwszych trzech krokach automatycznej analizy zmienności. Górny pe-
riodogram przedstawia widmo częstotliwości powstałe po pierwszym etapie analizy
(detrendowanie i odrzucenie odstających punktów). Pozostałe widma częstotliwo-
ści powstały w oparciu o residua. Widać wyraźnie w pierwszym periodogramie, że
dominująca częstotliwość jest bliska 2 d−1. Dopiero kolejne periodogramy ujawniają
fizyczną zmienność gwiazdy.

Końcowym wynikiem były pliki ze wszystkimi znalezionymi częstotliwościami o
S/N  5,0, a także pliki z modelami wygenerowanymi przez moduł fit.py. Przykład
modelu dla omawianej gwiazdy 0778a-t20-544-blg217-8-7652 (BLG512.19.181742)
przedstawiony jest niżej:

15.3491002725
0.0010324545 0.7754321404 0.5631751493
0.0007107956 0.8119401823 1.2100409412
0.0015814979 1.5508642809 6.0847227565
0.0008066540 2.3262964213 5.4553529438
0.0010246766 3.1017285617 4.5771348772
0.0008240201 3.8771607022 3.9791576902
0.0008196855 4.6525928426 3.0776058198

Pierwsza linia to średnia jasność m0, kolejne wiersze zawierają kolumny z warto-
ściami Ai, fi, φi. Częstotliwości fi są posortowane rosnąco i dzielą się na dwie grupy.

8Oprócz pozbywania się częstotliwości instrumentalnej, zmniejszaliśmy również ryzyko, że ob-
liczany model się nie zbiegnie podczas dopasowywania leżących blisko siebie częstotliwości.
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Rysunek 6.4: Trzy kolejne periodogramy dla gwiazdy BLG512.19.181742 z OGLE-IV w za-
kresie częstotliwości od 0 do 10 d−1. Górne widmo powstało w oparciu o szereg widoczny na
rysunku 6.3, pozostałe na bazie residuów po odjęciu kolejnych częstotliwości. Częstotliwość
f1 = 2,005450 d−1 to częstotliwość instrumentalna (alias odwrotności doby gwiazdowej),
f2 = 1,550900 d−1 i f3 = 0,775450 d−1 to częstotliwości swoiste gwiazdy.

Pierwsze dwie to częstotliwości bazowe, zaś pozostałe to częstotliwości kombinacyj-
ne9.

Warto mieć świadomość, że automatyczna analiza zmienności pozwoliła nam
wstępnie wyselekcjonować kandydatki na gwiazdy zmienne. W szczególności odrzu-
ciliśmy gwiazdy, które według naszych kryteriów nie były zmienne, ale na przykład
zawierały częstotliwości instrumentalne, dla których S/N w periodogramie był więk-
szy niż 5,0. Automatyczna analiza zmienności pozwoliła nam wyselekcjonować po-
nad 150 kandydatek na gwiazdy zmienne, których krzywe blasku następnie zostały
dokładnie przeanalizowane. Wyniki tych badań przedstawiamy w kolejnym podroz-
dziale.

6.2 Obiekty zmienne z nadwyżką ultrafioletu
Wytypowane gwiazdy cechuje różna zmienność. Znajdują się wśród nich układy

kataklizmiczne, gwiazdy pulsujące, układy zaćmieniowe oraz kilka osobliwych przy-
padków. Wszystkie obiekty sprawdziliśmy dodatkowo w bazie gwiazd zmiennych

9Tak naprawdę za zmiany jasności tego obiektu odpowiedzialny jest układ zaćmieniowy OGLE-
BLG-ECL-283889, znajdujący się w odległości 1,3′′.
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VSX (The International Variable Star Index (Watson et al., 2006)) oraz przeszu-
kaliśmy katalog OCVS, wykorzystując identyfikatory nadane przez zespół OGLE.
Część gwiazd została dotychczas sklasyfikowana w literaturze, głównie przez zespół
OGLE. W tym podrozdziale przedstawiamy wszystkie zmienne wraz z podziałem na
poszczególne grupy. Najciekawszym obiektom nadaliśmy tymczasowe identyfikatory
oznaczone symbolem #10, aby móc w łatwy sposób się do nich odnieść. Zanim roz-
poczniemy omawianie konkretnych obiektów, chcielibyśmy zasygnalizować pewien
problem, który napotkaliśmy przy szczegółowej analizie zmienności.

6.2.1 Kontaminacja a zmienność

Zagadnienie związane z trudnością wykonania dobrej fotometrii w gęstych po-
lach gwiazdowych opisaliśmy już szerzej w rozdziale 3. W tej sekcji chcielibyśmy
przedstawić problem związany z selekcją obiektów gorących, opisaną w podrozdzia-
le 5.1.2. Obiekty te wyselekcjonowane zostały na podstawie pozycji na diagramach
barwa-barwa i barwa-jasność (rysunki 5.5 i 5.6).

Na problem ten natknęliśmy się przy analizie zaćmieniowych układów elipso-
idalnych. Dokładniej chodzi o gwiazdy typu WUMa, które szerzej omawiamy w
podrozdziale 6.2.3. W skrócie mówiąc, ich składnikami są gwiazdy późnych typów
widmowych, które nie powinny wykazywać nadwyżki w ultrafiolecie, z jakiegoś jed-
nak powodu niektóre z nich zostały wyselekcjonowane jako obiekty gorące. Posta-
nowiliśmy więc sprawdzić, dlaczego tak się stało.

Przy tej okazji zidentyfikowaliśmy kilka problemów związanych z upubliczniony-
mi pomiarami OGLE-III. Dotyczą one zarówno fotometrii, jak i astrometrii. Przypo-
mnijmy, że nasza baza fotometryczna UV I powstała w oparciu o pomiary w paśmie
u pochodzące z projektu VPHAS+. Wykonana przez nas fotometria i astrometria
była punktem wyjścia przy identyfikacji gwiazd w fotometrii OGLE. Identyfikacja
ta polegała na wyborze najbliższej (w sensie odległości kątowej) gwiazdy z katalogu
OGLE-III. Niestety, okazało się, że procedura ta nie zawsze prowadziła do popraw-
nej identyfikacji. Problem ten ilustrujemy na rysunku 6.5 dla trzech niepoprawnie
zidentyfikowanych obiektów. Żółtym kolorem oznaczono wszystkie gwiazdy z kata-
logu OGLE-III w pokazanym polu z jednym wyjątkiem – kolor czerwony oznacza
obiekt z katalogu OGLE-III zidentyfikowany jako tożsamy ze znalezionym w foto-
metrii u. Zielonym kolorem zaznaczona została pozycja obiektu na obrazie w filtrze
u, dla którego szukaliśmy odpowiednika w bazie OGLE-III. Tło stanowią obrazy w
filtrze u (po lewej) i w filtrze I z OGLE-III (po prawej).

1. W pierwszym przypadku (dwa górne obrazy) mamy obiekt, którego pozycja
w katalogu OGLE-III jest nieco inna niż pozycja na obrazie w u. Wydaje się,
że przyczyną tej rozbieżności jest brak w katalogu OGLE stosunkowo jasnych

10Na przykład #4.
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Rysunek 6.5: Obrazy trzech obiektów (kolor zielony) w pasmach u (VPHAS) oraz I
(OGLE-III), które zostały sklasyfikowane jako gwiazdy z nadwyżką ultrafioletu (od góry:
0778a-t32-13608-blg225-6-127263, 0778b-t3-406-blg215-2-75580, 0802a-t13-8608-blg214-8-
26884). Mniejsze okręgi (kolor żółty i czerwony) to pozycje obiektów zaczerpnięte z pu-
blicznego katalogu OGLE-III. Pozycja zielonego okręgu pokrywa się z fotocentrum gwiazdy
wyznaczonej na obrazie w paśmie u.

gwiazd (jak te dwie, które znajdują się w prawym dolnym rogu obrazu w filtrze
I OGLE-III) oraz gwiazd z ich najbliższego otoczenia. Gwiazdy zaznaczonej
zielonym kolorem nie ma w katalogu OGLE-III zapewne dlatego, że znajduje
się ona zbyt blisko tych dwóch jasnych gwiazd. Jest natomiast słaba gwiaz-
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da (oznaczona na czerwono) leżąca na brzegu profilu zaznaczonej na zielono
gwiazdy. A ponieważ była ona najbliższą gwiazdą z katalogu OGLE-III, zo-
stała wybrana jako tożsama z gwiazdą znalezioną w fotometrii u. Są to jednak
dwie różne gwiazdy, a zatem wyznaczony wskaźnik barwy nie jest poprawny.

2. W przypadku drugim (dwa środkowe obrazy) występuje problem z kontami-
nacją. Pozycja czerwonego okręgu w przybliżeniu pokrywa się z fotocentrum
gwiazdy, natomiast do jej profilu zostaje dopasowanych więcej obiektów (wia-
nuszek żółtych okręgów wokół centralnej gwiazdy na prawym obrazie). Nie-
które z nich istnieją naprawdę, inne nie. Ich dopasowanie może skutkować
niepoprawną jasnością centralnej gwiazdy, a co za tym idzie, wskaźnika barwy.

3. W przypadku trzecim (dwa dolne obrazy) mamy do czynienia z jeszcze inną
sytuacją. Gwiazda zaznaczona na zielono istnieje w bazie danych OGLE, ale
identyfikowana z nią jest inna, bardziej odległa. Nieprawidłowa identyfikacja
wynika z tego, że gwiazda ta nie ma pomiaru w paśmie V , a przed zestawieniem
pomiarów UV I odfiltrowaliśmy obiekty, które nie miały kompletnej fotometrii.

W konsekwencji w bazie danych UV I znalazły się obiekty, którym na skutek
nieprawidłowej identyfikacji przypisano błędne jasności V i I. Doprowadziło to do
sytuacji, w której wskaźnik barwy (U−V ) dla takich gwiazd miał niepoprawną war-
tość mogącą sugerować nadwyżkę ultrafioletu. Problem został przez nas dostrzeżony
w momencie, gdy wielobarwna fotometria stała w sprzeczności ze zmiennością foto-
metryczną. Takie źle zidentyfikowane obiekty można dość łatwo wskazać, porównując
fotometrię z obydwu faz projektu OGLE (rysunek 6.6). Jak widzimy w przypadku
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Rysunek 6.6: Szeregi czasowe dla gwiazdy 0778a-t32-13608-blg225-6-127263 z trzeciej (czer-
wony) i czwartej (niebieski) fazy OGLE. Wyraźnie widać, że dane OGLE-III są przesunięte
i bardziej rozproszone względem pomiarów z OGLE-IV.
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obiektu 0778a-t32-13608-blg225-6-127263 średnie wartości jasności różnią się o kilka
magnitudo.

W przypadku obiektów, które mają pomiary w OGLE-III i OGLE-IV, możemy
z dużym prawdopodobieństwem sprawdzić, czy mamy do czynienia z fotometrią tej
samej gwiazdy. W tym celu porównaliśmy różnice pomiędzy średnimi jasnościami z
trzeciej i czwartej fazy OGLE dla 644 obiektów, bo tyle z nich miało pomiary pocho-
dzące z obu faz (rysunek 6.7). Z tego rysunku możemy odczytać następujące zależ-
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Rysunek 6.7: Zależność ∆I vs ∆V dla różnic jasności z trzeciej i czwartej fazy OGLE dla
644 gwiazd. Czerwony okrąg o promieniu 0,4 mag obejmuje obiekty, dla których uznaliśmy
zgodność pomiarów fotometrycznych pomiędzy pomiarami z OGLE-III i OGLE-IV.

ności. Po pierwsze, większość gwiazd zachowuje zgodność pomiędzy obiema fazami.
Należy do nich 461 obiektów, które leżą wewnątrz czerwonego okręgu, co stanowi
około 70% gwiazd, dla których posiadaliśmy jasności OGLE-III i OGLE-IV. Można
więc oczekiwać, że w całej bazie VPHAS+OGLE 30% gwiazd może mieć zafałszo-
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wane jasności UV I. Po drugie, obiekty leżące poza czerwonym okręgiem wykazują
korelację. W pierwszym przybliżeniu różnice te układają się wzdłuż linii prostej.
Dla tych obiektów nie ma zgodności pomiędzy pomiarami z trzeciej i czwartej fazy
OGLE, jednak w obrębie każdej fazy pomiary V i I dotyczą tego samego obiektu.

Ostatecznie gwiazdom, które na rysunku 6.7 znalazły się poza czerwonym okrę-
giem, przypisaliśmy średnie wartości V i I z OGLE-IV. Ze względu na różnorodność
i ciekawe cechy obiektów, w dalszej części tego rozdziału prezentujemy wszystkie
gwiazdy zmienne. Jeśli po poprawkach jasności któryś z obiektów nie wykazywał
nadwyżki ultrafioletu, to jego identyfikator uzupełniliśmy o znak '11.

6.2.2 Układy kataklizmiczne

Układy kataklizmiczne (ang. cataclysmic variable, CV) to ciasne układy podwój-
ne, w skład których wchodzi biały karzeł i małomasywna gwiazda ciągu głównego.
Ze względu na niewielką separację obiektów i wypełnienie powierzchni Roche’a przez
gwiazdę ciągu głównego, biały karzeł ściąga materię z towarzysza. Na skutek dużego
momentu pędu materia opadająca na białego karła tworzy dysk akrecyjny. Układy
kataklizmiczne możemy podzielić na następujące typy:

• Nowe klasyczne (ang. classical novae) – gwiazdy, które pojaśniały o kilka-
kilkanaście magnitudo w paśmie widzialnym. Za wzrost jasności odpowiedzial-
ny jest termojądrowy wybuch materii, która opada na białego karła. Jeśli w
przeszłości obserwowano podobne wybuchy, to układ taki nazywamy nową po-
wrotną (ang. recurrent nova).

• Nowe karłowate (ang. dwarf novae, DN) – gwiazdy, które okresowo jaśnie-
ją o kilka magnitudo w paśmie widzialnym. Okresowe wybuchy są skutkiem
niestabilności w dysku akrecyjnym, gdzie tempo przepływu materii może się
zmieniać. Zwiększony transfer masy podnosi temperaturę dysku, co objawia
się wzrostami jasności układu.

• Nowopodobne (ang. nova-like stars, NL) – gwiazdy, dla których nigdy nie za-
obserwowano wybuchów typowych dla nowych klasycznych i karłowatych. Ce-
chują się one zmianami jasności nieprzekraczającymi 1,0 mag. Brak wybuchów
tłumaczy się większym tempem akrecji niż w przypadku nowych karłowatych.
Zwiększone tempo zapobiega tworzeniu się termicznych niestabilności w dysku
akrecyjnym (Dhillon, 1996).

Warto zaznaczyć, że każdy z typów dzieli się na wiele podtypów. Co więcej, znane są
układy kataklizmiczne z silnym polem magnetycznym, które uniemożliwia powsta-
nie klasycznego dysku akrecyjnego. Ponadto niektóre gwiazdy wykazują cechy kilku

11Na przykład #4'.
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typów jednocześnie. Przykładowo, nowe karłowate typu Z Cam (patrz niżej) w okre-
sach bez wybuchów zachowują się jak gwiazdy nowopodobne. Innym przykładem jest
nowa klasyczna V1213 Cen, której krzywa blasku przed wybuchem przypominała
nową karłowatą (Mróz et al., 2016).

Spośród kandydatek na gwiazdy zmienne dziewięć obiektów sklasyfikowaliśmy
jako układy kataklizmiczne. Część z nich była już badana przez zespół OGLE. Wśród
dziewięciu gwiazd tego typu trzy zostały sklasyfikowane jako nowe karłowate (Mróz
et al., 2015b). W oparciu o charakterystykę zmian jasności możemy podzielić nowe
karłowate na trzy główne typy (Otulakowska-Hypka et al., 2016):

• U Gem – obiekt tego typu cechują podobne, powtarzalne wzrosty jasności
(rzędu kilku magnitudo). Pomiędzy nimi jasność układu pozostaje na mniej
więcej tym samym poziomie.

• SU UMa – zmiany podobne jak w U Gem, z tymże co jakiś czas pojawiają
się okresowe, większe pojaśnienia, które trwają dłużej (ang. superhumps). Ten
typ dzieli się jeszcze na podtypy.

• Z Cam – pomiędzy pojaśnieniami pojawiają się dłuższe momenty bez wybu-
chów. Czasową, stałą jasność tłumaczy się chwilowo stabilnym przepływem
materii.

W tej grupie znalazły się następujące znane nowe karłowate: OGLE-BLG-DN-0376
typu U Gem (#1), OGLE-BLG-DN-0549/V5099 Sgr typu SU UMa (#2) i OGLE-
BLG-DN-0219 typu Z Cam (#3). Krzywe blasku tych gwiazd pokazane są na ry-
sunku 6.9.

Jako układ kataklizmiczny sklasyfikowaliśmy również obiekt OGLE MM7-0805
opisany w literaturze jako gwiazda nieokresowa (Pigulski et al., 2003). Obiekt ten
(#4) cechuje się dość gwałtownymi zmianami jasności o amplitudzie nieprzekracza-
jącej 1,0 mag (rysunek 6.9). Takie zachowanie sugeruje, że może to być zmienna
nowopodobna. Gwiazda ta znalazła się tylko w bazie danych CTIO, a jej wartości
wskaźników barwy wynoszą (U −B) = −0,468 mag, (B − V ) = 0,391 mag.

Obiekt #5 to OGLE-BLG-LPV-111503, sklasyfikowany został przez zespół OGLE
jako OSARG (ang. OGLE Small Amplitude Red Giant) (Soszyński et al., 2013) z
okresami: 26,98 d, 86,41 d, 119,75 d. Szereg czasowy dla tej gwiazdy pochodzi wy-
łącznie z OGLE-III (rysunek 6.9), ponadto znalazła się ona w bazie danych CTIO.
Porównanie pozycji na obrazach z projektów OGLE i CTIO potwierdziło, że to
ten sam obiekt. Naszym zdaniem to zmienna kataklizmiczna, co sugeruje wyraź-
na nadwyżka w niebieskiej części widma. Jej wartości wskaźników barwy wynoszą
(U − B) = −0,413 mag, (B − V ) = 0,404 mag (porównaj z rysunkiem 6.8). W
nawiązaniu do tabeli 5.1 znalazła się ona w grupie 23 obiektów oznaczonych jako
najjaśniejsze gorące podkarły/BLAP-y.
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Rysunek 6.8: Obrazy gwiazdy oznaczonej jako #5 (OGLE-BLG-LPV-111503). W narożni-
kach umieszczono nazwy filtrów, z pomocą których wykonano zdjęcia.

Rysunek 6.9: Krzywe blasku dla pięciu obiektów, które były znane w literaturze jako gwiaz-
dy zmienne. Obiekty #(1, 2, 3) to nowe karłowate. Gwiazdy #(4, 5) sklasyfikowaliśmy jako
zmienne nowopodobne.

Pozostałe gwiazdy nie były jak dotąd znane jako zmienne. Ich krzywe blasku
prezentuje rysunek 6.10. Obiekt #6 jest dobrym kandydatem na nową karłowatą ty-
pu Z Cam, a szereg czasowy gwiazdy #7 ujawnia zmienność charakterystyczną dla
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Rysunek 6.10: Krzywe blasku czterech kandydatek na układy kataklizmiczne, które nie
były jak dotąd znane w literaturze jako gwiazdy zmienne.

nowej karłowatej typu SU UMa. Dla tego obiektu możemy wyszczególnić mniejsze i
większe pojaśnienia tzw. humps i superhumps (rysunek 6.11). Warto zwrócić uwagę,
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Rysunek 6.11: Krzywe blasku z jednego sezonu obserwacyjnego OGLE-IV dla obiektów
#(7, 8), które ujawniają zmiany charakterystyczne dla nowych karłowatych.
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że w przypadku #7 zmiany jasności bardziej energetycznych wybuchów są niewielkie
i nie przekraczają 0,8 mag. W odległości 0,56′′ od tej gwiazdy znalazło się źródło
promieniowania ultrafioletowego XMM-OM J180336.6-283003 (Page et al., 2012), co
również sugeruje układ kataklizmiczny. Obiekt #8 wykazuje zmiany jasności osiąga-
jące 2,5 mag w paśmie I. Jego szereg czasowy częściowo przypomina krzywe blasku
nowych karłowatych SU UMa z tą różnicą, że po osiągnięciu maksymalnej jasności
spada ona poniżej średniego poziomu wyznaczonego przez wartości pomiędzy wy-
buchami (rysunek 6.11). Z drugiej strony patrząc na rysunek 6.10, można dostrzec
podobieństwo pomiędzy #8 a #6 w czasie większych zmian fotometrycznych. Być
może mamy tutaj do czynienia z nową karłowatą typu Z Cam, która w czasie obser-
wacji OGLE-III i OGLE-IV nie wykazywała okresów ze zmniejszoną aktywnością.

Obiekt #9 wykazuje nieregularne zmiany jasności i jest dobrym kandydatem na
gwiazdę nowopodobną. Pomiary fotometryczne dla tej gwiazdy znalazły się rów-
nież w bazie CTIO, przy czym posiada ona tylko jasności instrumentalne UBV IC .
Co więcej, w odległości 1,01′′ od niej zaobserwowano źródło rentgenowskie 2CXO
J175239.5-292920 (Evans et al., 2020). Inspekcja obrazów potwierdziła, że źródło to
jest stowarzyszone z wytypowaną przez nas zmienną, a więc raczej na pewno ma-
my do czynienia z układem kataklizmicznym. W nawiązaniu do tabeli 5.1, gwiazda
#9 należy do grupy obiektów zwartych z wyjątkiem białych karłów, która została
określona na podstawie tylko ruchów własnych.

Tabela 6.1 zawiera podsumowanie informacji na temat kandydatek na układy
kataklizmiczne. Rysunki 6.25 – 6.28 przedstawiają diagramy barwa-barwa i barwa-

# RA(J2000) Dec(J2000) V+O C ∆m [mag] Typ

4 18:10:41,601 −25:49:55,74 — + 0,7 NL

5 17:54:24,652 −29:36:17,32 + + 0,9 NL

6 17:50:27,117 −29:23:24,87 + — 2,4 DN, Z Cam

7 18:03:36,634 −28:30:04,45 + — 0,8 DN, SU UMa?

8 17:51:14,081 −30:32:00,22 + — 2,4 DN, Z Cam?

9 17:52:39,527 −29:29:22,00 + + 0,6 NL

Tabela 6.1: Zestawienie kandydatek na układy kataklizmiczne. Kolumny V+O/C zawierają
informacje, czy dany obiekt istnieje (+) w bazie VPHAS+OGLE/CTIO. Kolumna ∆m
oznacza zakres zmian jasności w paśmie I, a ostatnia – proponowany typ zmiennej na
podstawie fotometrii. Znak zapytania oznacza niepewną klasyfikację.

jasność, na które naniesione zostały obiekty omawiane w tekście.
Wykorzystując katalog nowych karłowatych przygotowany przez zespół OGLE

(Mróz et al., 2015b), mogliśmy sprawdzić kompletność tego typu obiektów w bazie
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VPHAS+OGLE. Okazało się, że spośród 105912 skatalogowanych nowych karłowa-
tych w kierunku zgrubienia centralnego Galaktyki tylko 13 gwiazd znalazło się w
naszej bazie, a więc posiadało komplet jasności UV I (porównaj z rysunkiem 2.2).
Nasza selekcja obiektów z nadwyżką ultrafioletu pozwoliła nam wskazać trzy spo-
śród 13 znanych nowych karłowatych. Dodatkowo wytypowaliśmy kolejne trzy te-
go typu gwiazdy dotąd niesklasyfikowane (tabela 6.1). Wydaje się więc, że takich
obiektów może być więcej, szczególnie w danych OGLE-IV, które pokrywają jeszcze
większy obszar na niebie niż OGLE-III. Fakt, że nie udało nam się wyselekcjono-
wać wszystkich 13 nowych karłowatych z bazy VPHAS+OGLE, potwierdził nasze
przypuszczenia odnośnie ograniczeń takiej selekcji. Wynikają one m.in. z pomiarów
fotometrycznych, które nie są między sobą konsystentne (uśrednione jasności V i I,
jednorazowe obserwacje w paśmie U). Kolejną przeszkodą jest sumaryczna wartość
wskaźnika barwy dla układów złożonych z gwiazd różnych typów widmowych, co
ma miejsce w przypadku zmiennych kataklizmicznych. Do tego dochodzi obecność
silnej ekstynkcji międzygwiazdowej, która znacznie poczerwienia obiekty.

6.2.3 Układy podwójne

W oparciu o morfologie krzywych blasku układy podwójne podzieliliśmy na pod-
grupy. Wśród nich znalazły się m.in. układy prekataklizmiczne, kontaktowe oraz
układy zaćmieniowe. Część z nich została już sklasyfikowana przez zespół OGLE.

Układy prekataklizmiczne

Do układów prekataklizmicznych zaliczamy obiekty, które przypuszczalnie prze-
szły fazę wspólnej otoczki (ang. post-common-envelope binaries, PCEBs). Faza wspól-
nej otoczki oznacza, że mamy do czynienia z układem podwójnym złożonym z gwiaz-
dy ciągu głównego i gwiazdy przebywającej na asymptotycznej gałęzi olbrzymów
(ang. asymptotic giant branch, AGB). Układ taki orbituje wewnątrz rozdymanej
otoczki olbrzyma, który to sam ewoluuje, by stać się białym karłem. Na skutek
utraty momentu pędu orbita takiego układu się zacieśnia, a końcowym etapem ewo-
lucji jest układ złożony z gwiazdy ciągu głównego i białego karła (Paczyński, 1976).
Dalsza utrata momentu pędu, na przykład z powodu hamowania magnetycznego lub
emisji fal grawitacyjnych, zmniejsza rozmiar orbity układu. W konsekwencji może
to doprowadzić do transferu masy z gwiazdy ciągu głównego na białego karła, a więc
do powstania układu kataklizmicznego.

Wiele obiektów PCEBs zostało odkrytych za pomocą spektroskopii (Muirhead
et al. (2013) i referencje), a tylko około 200 z nich to układy zaćmieniowe (Schaffen-
roth et al., 2019), czyli ePCEBs (ang. eclipsing PCEBs). Najbardziej rozpoznawalne

12W tym 640 obiektów z OGLE-III.
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ePCEBs to gwiazdy typu HWVir. Składnikami takiego układu jest gorący podkarzeł
i gwiazda ciągu głównego lub brązowy karzeł. Okresy orbitalne tego typu gwiazd
mieszczą się w przedziale od dwóch do pięciu godzin (Hong et al., 2017). Obiekty
HWVir cechują się krzywymi blasku typu EA13. Ze względu na niewielką separację
składników i znaczne różnice pomiędzy ich parametrami fizycznymi (temperatura
efektywna, log g), duże znaczenie w układach prekataklizmicznych mają efekty bli-
skości, w szczególności efekt odbicia (Pigulski & Michalska (2002), Budaj (2011)).

Wśród wytypowanych obiektów zmiennych znalazło się pięć gwiazd typu HWVir.
Wszystkie one występują tylko w bazie danych VPHAS+OGLE. Rysunki 6.25 i
6.26 przedstawiają diagramy barwa-barwa i barwa-jasność, na które zostały one na-
niesione. Gwiazdy te już wcześniej zostały sklasyfikowane przez zespół OGLE we
wspominanym katalogu 450 000 układów zaćmieniowych i elipsoidalnych (Soszyński
et al., 2016). Podstawowe dane na ich temat przedstawia tabela 6.2, a ich krzywe
blasku sfazowane z okresem orbitalnym prezentuje rysunek 6.12. Dodatkowo obiek-

# OGLE-ID RA(J2000) Dec(J2000) Częst. [d−1] Gorący skł.

1 OGLE-BLG-ECL-000103 17:59:27,245 −27:25:56,80 12,850958 sdB

2 OGLE-BLG-ECL-000110 18:00:23,289 −28:23:42,11 10,523683 sdB

3 OGLE-BLG-ECL-198347 17:56:33,972 −29:26:01,30 1,625971 sdBVs

4 OGLE-BLG-ECL-207454 17:57:20,616 −29:33:50,36 5,408913 WD?

5 OGLE-BLG-ECL-331210 18:08:54,161 −25:34:01,46 4,067047 sdB/WD?

Tabela 6.2: Zestawienie układów typu HWVir. Wszystkie gwiazdy zostały odkryte przez
zespół OGLE. Przedostatnia kolumna zawiera częstotliwości orbitalne, a ostatnia klasyfi-
kację gorącego składnika. Znak zapytania oznacza niepewną klasyfikację.

ty te były badane w ramach projektu EREBOS (ang. Eclipsing Reflection Effect
Binaries from Optical Surveys, Schaffenroth et al. (2019)), którego celem jest lepsze
zrozumienie fazy wspólnej otoczki, w czym pomóc ma duża próbka gwiazd typu
HWVir.

W ramach projektu EREBOS wykonano również pomiary spektroskopowe dla
kilkudziesięciu tego typu układów, w skład których weszły obiekty #(1, 2). W obu
przypadkach ich składnikami są gorące podkarły typu sdB. Dla gorącego podkar-
ła z układu #1 wyznaczano Teff = 29 500 ± 400K i log g = 5,70 ± 0,05, zaś do
układu #2 należy gwiazda o Teff = 23 600 ± 500K i log g = 5,35 ± 0,05. Co wię-
cej, na podstawie zredukowanego ruchu własnego (porównaj ze wzorem 5.4) autorzy
pracy sugerują, że gorącym składnikiem obiektu #4 może być biały karzeł. Warto

13Inaczej jest to krzywa blasku typu Algola (β Persei), szerzej omawiana w sekcji 6.2.3.
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Rysunek 6.12: Krzywe blasku w paśmie I dla pięciu gwiazd typu HWVir, które zostały
przez nas wytypowane jako obiekty z nadwyżką ultrafioletu. Pomiędzy zaćmieniami widać
wyraźne zmiany jasności wynikające z efektów bliskości. Warto zwrócić uwagę, że gwiazda
#3 cechuje się nietypowo długim okresem orbitalnym, który wynosi niecałe 15 godzin. W
przypadku obiektu #4 odrzuciliśmy z szeregu czasowego punkty będące na granicy detekcji,
dla których I & 20,7 mag.

dodać, że gwiazda ta nie weszła do naszej analizy opisanej w rozdziale 5.2. Zesta-
wienie wyselekcjonowanych przez nas obiektów z pomiarami z Gai wykonaliśmy po
współrzędnych (α, δ) z promieniem 3,0′′. W przypadku katalogu Gaia-DR2 najbliżej
układu #4 znajduje się gwiazda oddalona o 3,28′′. Mając doświadczenie z gęsty-
mi polami gwiazdowymi, zdecydowaliśmy się nie zwiększać promienia poszukiwań
w obawie przed błędną identyfikacją obiektów po współrzędnych, jeśli nie możemy
zweryfikować ich na obrazach.

Każdą krzywą blasku dało się wymodelować za pomocą sumy wielu sinusoid z
częstotliwością orbitalną oraz jej harmonikami (porównaj ze wzorem 6.3). Po odję-
ciu takich modeli od danych, przeszukaliśmy residua w celu znalezienia dodatkowej
zmienności. Taką zmienność znaleźliśmy dla układów #(2, 3). Rysunek 6.13 prezen-
tuje periodogramy dla tych gwiazd policzone na residuach. W przypadku gwiazdy
#2 otrzymaliśmy dodatkową zmienność o częstotliwości 6,607643 d−1 i amplitudzie
3,44 ± 0,61 mmag. Zmienność z okresem 3,6 h najprawdopodobniej pochodzi od
drugiego składnika, ponieważ w żaden sposób nie pasuje ona do pulsacji gorącego
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Rysunek 6.13: Fragmenty periodogramów policzone na residuach w zakresie 0−100 d−1 dla
układów HWVir #(2, 3). Dodatkowe częstotliwości bazowe zostały zaznaczone za pomocą
symbolu fb. Widoczne są również ich aliasy dobowe.

podkarła typu sdB14. Jeśli chodzi o obiekt #3 to dodatkowa zmienność ma częstotli-
wość 25,879838 d−1 i amplitudę 1,50± 0,38 mmag. Zgodnie z tym co napisaliśmy w
podrozdziale 5.3.2, ten rodzaj zmienności pasuje do gwiazd typu V1093 Her (sdBVs),
które pulsują w modach g. Podsumowując, z obserwacji fotometrycznych i spektro-
skopowych wyraźnie wynika, że gorącymi składnikami układów #(1, 2, 3) są gorące
podkarły typu sdB.

Na koniec sprawdziliśmy kompletność gwiazd typu HWVir w bazie fotometrycz-
nej VPHAS+OGLE. W tym celu skorzystaliśmy ponownie z pracy (Schaffenroth
et al., 2019) i wybraliśmy układy odkryte w ramach projektu OGLE. W kierunku
zgrubienia centralnego Galaktyki jak dotąd znanych jest 9915 tego typu układów.
W bazie VPHAS+OGLE znalazło się łącznie osiem gwiazd typu HWVir, zaś nasza
selekcja wskazała pięć z nich. Powodem odrzucenia pozostałych obiektów był fakt,
że znalazły się one poza obszarami wytyczonymi na rysunkach 5.5 i 5.6 (dwa układy)
lub miały zbyt duże błędy wyznaczonych jasności (jeden układ, zobacz podrozdział
5.1.2).

14Oczywiście źródłem zmienności może być inne zjawisko, na przykład rotacja.
15W tym 69 obiektów z OGLE-III.
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Układy zaćmieniowe typu EA

Klasyfikacja GCVS16 (ang. General Catalogue of Variable Stars) definiuje układy
zaćmieniowe EA jako złożone ze składników sferycznie symetrycznych lub lekko
elipsoidalnych. Krzywa blasku takich układów umożliwia wskazanie momentów, na
które przypadają początki i końce zaćmień. Pomiędzy zaćmieniami jasność jest stała
lub może nieznacznie się wahać na skutek efektów bliskości, odmiennego od kulistego
kształtu składników lub z powodu dodatkowych zjawisk fizycznych zachodzących w
układzie. Minimum wtórne nie zawsze jest obserwowane. Wytypowaliśmy 10 takich
gwiazd, z czego sześć znalazło się w katalogu układów zaćmieniowych i elipsoidalnych
OGLE (Soszyński et al., 2016). W pierwszej kolejności skupimy się właśnie na nich.

Krzywe blasku tych układów sfazowane z okresem orbitalnym widoczne są na
rysunku 6.14. Już z samych tych wykresów możemy wyciągnąć kilka wniosków. Po

Rysunek 6.14: Krzywe blasku w paśmie I sfazowane z okresem orbitalnym dla sześciu
układów zaćmieniowych typu EA, które widnieją w katalogu gwiazd OGLE.

pierwsze, w przypadku gwiazdy #5' zaćmienie wtórne nie przypada równo pomiędzy
zaćmieniami głównymi, co świadczy o braku cyrkularyzacji orbity (wartość mimo-
środu orbity różna od zera). Po drugie, krzywe blasku obiektów #(1, 3', 4') pomiędzy
zaćmieniami ujawniają efekty bliskości. Są to gwiazdy z najkrótszymi okresami or-
bitalnymi i w zasadzie efekty bliskości są tym wyraźniejsze, im krótszy jest okres.

16http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/vartype.txt

http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/vartype.txt


142 Analiza zmienności

Po trzecie, okres orbitalny układu #1 pasuje do gwiazd typu HWVir.
Dla trzech układów #(1, 3', 4') spróbowaliśmy oszacować parametry składników

poprzez wymodelowanie efektów bliskości. Założyliśmy, że składniki krążą po orbi-
tach kołowych, a ich rotacja jest zsynchronizowana z okresem orbitalnym. Wzięliśmy
pod uwagę następujące efekty: wzmocnienia dopplerowskiego, odbicia (oświetlenia)
i elipsoidalności. Każdy z nich daje przyczynek do zmian obserwowanego strumienia
(Zucker et al., 2007). Sumaryczny wkład do krzywej blasku jest zależny od bieżącej
fazy. Rysunek 6.15 prezentuje, jak zmienia się wkład od każdego z efektów wraz ze
zmianami fazy. W oparciu o ten model sfazowaliśmy krzywe blasku z usuniętymi

Rysunek 6.15: Schemat przedstawiający zmiany jasności wynikające z efektów bliskości
w funkcji fazy przy założeniu kołowych orbit, synchronizacji i inklinacji bliskiej i = 90◦

(brak płaskiej fazy podczas zaćmień). Składnikami układu są: gorący, zwarty obiekt (kolor
niebieski) i chłodniejsza gwiazda ciągu głównego (kolor żółty). Okresy zmian wzmocnie-
nia dopplerowskiego i efektu odbicia pokrywają się z okresem orbitalnym. Okres efektu
elipsoidalności stanowi połowę okresu orbitalnego. Każdy z efektów jest odpowiednio prze-
sunięty w fazie względem zaćmień. Amplitudy tych zmian zależą od samych składników i
ich wzajemnej odległości. Dla uproszczenia nadano im jednakowe wartości.

zaćmieniami, uprzednio wyznaczając fazę φ zaćmienia głównego. Następnie do tak
zmodyfikowanych danych dopasowaliśmy jednocześnie trzy sinusoidy odpowiednio
przesunięte względem φ. Dzięki temu otrzymaliśmy amplitudy zmian, jakie daje
każdy z efektów. Przykład takiego dopasowania prezentuje rysunek 6.16, a tabela
6.3 zawiera wartości amplitud dla każdego z efektów.
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Rysunek 6.16: Krzywa blasku obiektu #1 sfazowana z okresem orbitalnym i usuniętymi
zaćmieniami. Zielona linia została dopasowana do punktów i prezentuje zmiany wynikające
z efektów bliskości.

#
Wzmocnienie
dopplerowskie

Efekt
odbicia

Efekt
elipsoidalności

1 16,2± 1,6 66,0± 2,0 49,8± 1,9

3' 0,5± 0,1 2,6± 0,2 8,5± 0,2

4' 4,0± 0,2 4,5± 0,3 5,2± 0,2

Tabela 6.3: Amplitudy zmian jasności dla poszczególnych efektów bliskości wraz z błędami
wyrażone w mmag.

W następnym kroku przygotowaliśmy program, którego celem było wytypowa-
nie składników takich układów w oparciu o zmiany wynikające z efektów bliskości.
Program przyjmował dwa zestawy danych opisujące rzeczywiste gwiazdy. Pierwszy
zestaw zawierał 84 gwiazdy ciągu głównego17 (Pecaut & Mamajek, 2013), zaś drugi
294 gorące podkarły (Lei et al., 2018) i 121 białych karłów (Gianninas et al., 2005).
Każda z gwiazd reprezentowana była przez następujące parametry: Teff , M , R, u,
τ 18. W przypadku gorących podkarłów opublikowane dane zawierały jedynie warto-
ści log g. W celu oszacowania promienia R przyjęliśmy dla nich masę równą 0,5 M�.
Program iterował po obu zestawach danych i liczył różnice jasności ∆m:

∆m =
√(

Adop
fit − A

dop
bin

)2
+ (Aref

fit − Aref
bin)2 + (Aecl

fit − Aecl
bin)2 (6.5)

17https://www.pas.rochester.edu/~emamajek/EEM_dwarf_UBVIJHK_colors_Teff.txt (wer-
sja 2021.03.02).

18Dwa ostatnie to współczynniki pociemnienia brzegowego i grawitacyjnego, ustalone odpowied-
nio na wartości 0,6 i 0,4 (za Zucker et al. (2007)).

https://www.pas.rochester.edu/~emamajek/EEM_dwarf_UBVIJHK_colors_Teff.txt
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gdzie Afit to amplitudy zawarte w tabeli 6.3, zaś amplitudy Abin dla zestawionych
układów zostały policzone w oparciu o wzory zawarte w pracy Zucker et al. (2007).
Ostatecznym celem programu było wytypowanie układu, który minimalizował war-
tość ∆m. Tabela 6.4 przedstawia zestawienie składników dla wytypowanych przez
nas układów zaćmieniowych.

# ∆m Chłodny składnik Gorący składnik
d [R�]

[mmag] Typ Teff [K] M [M�] R [R�] Teff [K] M [M�] R [R�]

1 21,37 M3,5V 3270 0,30 0,270 15 070 0,78 0,011 1,07

3' 0,88 F0V 7220 1,73 1,610 19 740 0,41 0,018 5,57

4' 3,89 F0V 7220 1,73 1,610 26 850 0,60 0,014 7,76

Tabela 6.4: Parametry składników układów podwójnych wytypowane na podstawie efektów
bliskości, które są widoczne pomiędzy zaćmieniami dla gwiazd #(1, 3', 4'). Druga kolumna
zawiera różnice pomiędzy obserwowanymi zmianami a modelem (wzór 6.5), trzecia typ
widmowy chłodniejszego składnika, zaś ostatnia separację pomiędzy składnikami.

Z tabeli 6.4 możemy wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, otrzymane
konfiguracje mogą rzeczywiście istnieć w tym sensie, że separacja składników jest
większa niż ich rozmiary. Po drugie, z wymodelowanych układów wynika, że gorą-
cym składnikiem jest zawsze biały karzeł. Widać także znaczny rozrzut temperatur
efektywnych tychże gwiazd. Po trzecie, model dla układu #1 jest mało wiarygod-
ny. Co prawda okres orbitalny ∼ 3 h i typ widmowy M chłodniejszego składnika
mogą sugerować gwiazdę typu HWVir (Schindewolf et al., 2015), to jednak różnica
∆m jest dość znaczna. Najprawdopodobniej za zmiany pomiędzy zaćmieniami od-
powiedzialny jest inny mechanizm. Rzeczywiście, oprócz dominującej częstotliwości
f = 8,065510 d−1, w periodogramie pojawia się grupa kilku częstotliwości o małej
amplitudzie w okolicach f ' 0,25 d−1. Być może za te dodatkowe zmiany odpowiada
dysk akrecyjny. Po czwarte, chłodniejszy składnik układów #(3', 4') jest taki sam.
W przypadku obiektu #4' w periodogramie również występuje dodatkowa grupa
kilku częstotliwości o małych amplitudach 0,606499− 0,620984 d−1, które skupione
są wokół dominującej częstotliwości bazowej f = 0,609668 d−1. Być może te często-
tliwości biorą się ze zmian na powierzchni chłodniejszego składnika. Argumentem,
który za tym przemawia, jest fakt, że okres tych zmian można by wytłumaczyć
rotacją chłodniejszego składnika, jeśli ten byłby zsynchronizowany z okresem orbi-
talnym.

Na koniec postanowiliśmy zweryfikować, czy opisana wyżej metoda jest wiary-
godna. W tym celu wybraliśmy obiekt OGLE-BLG-ECL-000103 o okresie orbitalnym
1,87 h opisany w poprzedniej sekcji (#1, rysunek 6.12). Dla tego układu widać bar-
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dzo wyraźne zmiany związane z efektami bliskości, ponadto ze spektroskopii znamy
parametry gorącego składnika: Teff = 29 500 ± 400K i log g = 5,70±0,05 (Schaffen-
roth et al., 2019). Dominujący okazał się efekt odbicia Aref

fit = 73,7, zaś ∆m = 0,58
[mmag]. Pierwszy składnik modelowanego układu zaćmieniowego to brązowy karzeł
typu widmowego L2V (Teff = 2060K, M = 0,097 M�, R = 0,075 R�), a drugi to
gorący podkarzeł (Teff = 30 910K, M = 0,500 M�, R = 0,177 R�). Biorąc pod uwa-
gę parametry gorącego składnika dostaliśmy dla niego log g = 5,64. Zarówno Teff

jak i log g otrzymane z dopasowania efektów bliskości nie mieszczą się w granicach
błędów, ale mimo wszystko są bardzo zbliżone do wartości otrzymanych ze spek-
troskopii. Zwróćmy uwagę, że poczyniliśmy pewne uproszczenia, ustaliliśmy stałe
wartości współczynników pociemnienia brzegowego i grawitacyjnego, a także stałe
masy dla gorących podkarłów.

Podsumowując, mamy podstawę twierdzić, że przedstawiona metoda wyznacza-
nia parametrów składników w oparciu o efekty bliskości daje poprawne wyniki. W
przypadku obiektów #(3', 4') gorącymi składnikami są najprawdopodobniej białe
karły. Jeśli chodzi o obiekt #1 to takiej pewności nie ma. Aby poznać jego naturę
potrzebne są dodatkowe badania spektroskopowe.

W przypadku układu #3' w periodogramie pojawiła się dodatkowa niezależna
częstotliwość o niskiej wartości. Kolejne znajdowane częstotliwości okazały się pro-
stymi kombinacjami dominującej częstotliwości bazowej i wspomnianej niskiej czę-
stotliwości. To zasugerowało nam, że okres orbitalny układu może ulegać zmianie.
Aby zweryfikować nasze przypuszczenia, skonstruowaliśmy diagram O – C widocz-
ny na rysunku 6.17. Szereg czasowy OGLE-IV został podzielony na 15 części. Dla
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Rysunek 6.17: Diagram O – C dla układu zaćmieniowego #3'. Czarne punkty reprezentują
różnice pomiędzy obserwowanymi momentami minimum a tymi, które wynikają z efeme-
rydy. Szara linia to dopasowana do punktów parabola.

każdej z nich wyznaczyliśmy fazę minimum głównego, przy czym fazowanie wykre-
sów przypadało zawsze na tę samą epokę. Ostatecznie dla każdej części wyliczaliśmy
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obserwowane momenty minimum, aby na koniec porównać je z przewidywanymi mo-
mentami minimum przy założeniu stałego okresu.

Na rysunku 6.17 wyraźnie widać, że okres orbitalny układu #3' rośnie wraz z
czasem, co wynika z faktu, że do punktów pomiarowych możemy dopasować pa-
rabolę z ramionami skierowanymi do góry. Po zmianie dziedziny czasu t na epokę
E = (t− t0)/P 19 otrzymaliśmy tempo zmian okresu dP/dt = 1,886 · 10−8 d/d. Trud-
no powiedzieć, co jest przyczyną tych zmian. Jednym z możliwych scenariuszy jest
obecność trzeciego składnika, wokół którego orbituje układ. W takim przypadku za
obserwowane wydłużanie się okresu odpowiedzialne mogłoby być zjawisko wynikają-
ce ze skończonej prędkości światła, tzw. light-time effect, LiTE (Breger, 2005). Jeśli
tak, to dla dostatecznie długich pomiarów punkty na diagramie O – C powinny po-
kazać okresowe zmiany. Być może punkty na rysunku 6.17 stanowią tylko fragment
funkcji okresowej. Niestety, szereg czasowy z OGLE-III okazał się dużo gorszej ja-
kości niż ten z OGLE-IV, w konsekwencji czego nie mogliśmy go wykorzystać do
rozszerzenia zakresu czasu na diagramie O – C .

Jednym z bardzo ciekawych obiektów, który pojawił się w naszej próbce, jest
CX361 (#7) – układ podwójny złożony z dwóch oddziałujących ze sobą zwartych
obiektów z bardzo krótkim okresem zmienności wynoszącym 23 minuty (Wevers
et al., 2016). Obiekt ten został sklasyfikowany w literaturze jako układ typu AM
Canum Venaticorum (AM CVn), który leży w odległości 1,0 kiloparseka (Ramsay
et al., 2018). AM CVn to rzadko występujące układy podwójne, w których docho-
dzi do akrecji materii ze zwartego helowego obiektu na białego karła. Na skutek
utraty momentu pędu mogą one promieniować fale grawitacyjne o niskich częstotli-
wościach (Solheim, 2010). Ponadto dla tego układu zarejestrowano promieniowanie
rentgenowskie (Britt et al., 2014).

W grupie układów zaćmieniowych typu EA znalazły się jeszcze dwa, które cha-
rakteryzują się podobnymi zmianami blasku (rysunek 6.18). Gwiazdy te cechują się

Rysunek 6.18: Układy zaćmieniowe z krótkimi okresami orbitalnymi. Obiekt #8 to
V999 Sgr, a gwiazda #9 nie była jak dotąd sklasyfikowana w literaturze.

płytkimi zaćmieniami głównymi (∼ 0,1 mag) i krótkimi okresami orbitalnymi rzędu

19Wartość t0 to epoka początkowa, P to średni okres.



Analiza zmienności 147

3 h. Co więcej, jedna z nich jest znana. Obiekt #8 to V999 Sgr, nowa z dużym tem-
pem utraty masy (Tappert et al., 2015), która wybuchła w 1910 roku i była również
badana w ramach projektu OGLE (Mróz et al., 2015a). Układ #9 nie został jak
dotąd konkretnie sklasyfikowany. Widnieje on tylko w katalogu gwiazd zmiennych z
dużymi amplitudami, który stworzono na bazie danych z Gai (Mowlavi et al., 2021).
Dla tej gwiazdy znaleźliśmy także dodatkową zmienność z okresem niespełna 10,5 d.
Przypuszczalnie gwiazda #9 może również być układem kataklizmicznym.

Ostatni obiekt z tej grupy (#10) znalazł się tylko w bazie CTIO, na dodatek
posiadamy dla niego wyłącznie jasności instrumentalne UBV IC . Okres orbitalny
układu wynosi nieco ponad 3 h. W sfazowanej z tym okresem krzywej blasku nie wi-
dać wyraźnie zaćmienia wtórnego (rysunek 6.19). Dodatkowo możemy zaobserwować

Rysunek 6.19: Krzywa blasku układu #10 sfazowana z okresem orbitalnym. Dodatkowo
zaznaczono średnie w fazie w oparciu o: pierwsze cztery sezony (niebieski), ostatnie cztery
sezony (czerwony), wszystkie osiem sezonów (czarny). Największe różnice w średnich po-
jawiają się tuż przed zaćmieniami głównymi.

zmiany kształtu krzywej blasku wraz z czasem. Najprawdopodobniej mamy tutaj
do czynienia z układem kataklizmicznym, a za zmiany krzywej blasku i znaczne roz-
proszenie punktów pomiarowych odpowiada dysk akrecyjny, podobnie jak może to
mieć miejsce w przypadku gwiazd #(8, 9). Układ #10 znalazł się także w katalogu
gwiazd zmiennych z dużymi amplitudami (Mowlavi et al., 2021).

Podsumowanie informacji na temat opisanych układów prezentuje tabela 6.5.
Rysunki 6.25 – 6.28 przedstawiają diagramy barwa-barwa i barwa-jasność, na które
naniesione zostały obiekty omawiane w tekście.
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# Nazwa RA(J2000) Dec(J2000) V+O C Typ

1 OGLE-BLG-ECL-000081 17:54:13,755 −30:06:13,25 + — WD+MS?

2' OGLE-BLG-ECL-200328 17:56:43,859 −28:34:43,15 + — —

3' OGLE-BLG-ECL-230202 17:59:17,985 −29:08:58,97 + — WD+MS

4' OGLE-BLG-ECL-246284 18:00:44,096 −29:00:49,07 + — WD+MS

5' OGLE-BLG-ECL-282210 18:04:01,494 −28:28:47,85 + — —

6' OGLE-BLG-ECL-284303 18:04:13,533 −27:38:37,70 + — —

7 CX361 17:51:07,659 −29:40:37,33 + — AM CVn

8 V999 Sgr 18:00:05,692 −27:33:13,81 + — nowa klas.

9 — 17:53:33,466 −31:03:08,10 + — nowa klas.?

10 — 17:53:38,980 −29:16:35,56 — + CV

Tabela 6.5: Zestawienie omawianych układów zaćmieniowych typu EA. Kolumny V+O/C
zawierają informacje, czy dany obiekt istnieje (+) w bazie VPHAS+OGLE/CTIO. Ostat-
nia kolumna opisuje typ zmiennej na podstawie fotometrii lub literatury. Znak zapytania
oznacza niepewną klasyfikację.

Układy zaćmieniowe typu EB i EW

Na podstawie morfologii krzywej blasku GCVS definiuje, poza typem EA, rów-
nież układy zaćmieniowe typu EB i EW20. W obu przypadkach składniki mają
kształt elipsoidalny, który wynika z niewielkiej separacji gwiazd, przez co ich po-
wierzchnie są zdeformowane na skutek oddziaływań pływowych.

Dla krzywej blasku gwiazdy typu EB nie da się wskazać dokładnych momentów
rozpoczęcia i zakończenia zaćmień. Przejście pomiędzy zaćmieniami jest płynne,
bez wyraźniej fazy ze stałą jasnością. Krzywa zaćmieniowa zawsze ujawnia minimum
wtórne, przy czym jest ono znacząco płytsze niż minimum główne. Okres zmienności
układu jest zwykle dłuży od jednej doby. Składnikami układów EB są gwiazdy typów
widmowych od B do A, a amplituda zmian jasności w paśmie V nie przekracza 2,0
mag.

W przypadku typu EW składniki są na tyle blisko siebie, że pozostają w fizycz-
nym kontakcie. Na krzywej blasku również nie jesteśmy w stanie wskazać momentów
rozpoczęcia i zakończenia zaćmień. Minima główne i wtórne mają porównywalną głę-
bokość lub są prawie takie same. Okres zmienności układu jest zwykle krótszy niż
jedna doba. Składnikami układów EW są najczęściej gwiazdy typów widmowych od
F do G i późniejsze. Amplituda zmian jasności w paśmie V nie przekracza zwykle

20Zwane także zmiennymi typu β Lyrae (EB) i W Ursae Majoris, WUMa (EW).
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0,8 mag.
Temperatury efektywne gwiazd pozostających w kontakcie są praktycznie jed-

nakowe (∆T ¬ 200 K), zaś same składniki mogą się różnić masą i rozmiarem. W
konsekwencji układy typu WUMa dzieli się jeszcze na podtypy A i W (Latković
et al., 2021). Różnica polega na tym, że w przypadku typu A bardziej gorący skład-
nik jest większy i masywniejszy, natomiast w układach typu W jest odwrotnie –
bardziej gorący składnik jest mniejszy i mniej masywny. Obserwowane całkowite
zaćmienie jest płytsze w przypadku typu A i głębsze w przypadku typu W. Dodat-
kowo można wyróżnić jeszcze podział na podtypy B i H, które są rzadziej stosowane.
Typ B dotyczy układów, które mają znacząco różne temperatury efektywne skład-
ników (∆T > 1000 K), zaś H definiuje się dla układów z dużym stosunkiem mas
q = M2/M1.

Warto wspomnieć, że w krzywych blasku układów WUMa obserwuje się róż-
ną jasność maksimów (O’Connell, 1951). Ponieważ składnikami układów EW są
raczej gwiazdy późniejszych typów widmowych, to na ich powierzchni mogą two-
rzyć się plamy. Co więcej, uważa się, że niesymetryczność maksimów jasności, czyli
efekt O’Connella, można wyjaśnić znacznym zaplamieniem powierzchni (Liu & Yang,
2003).

W analizowanej próbce znalazły się cztery zmienne typu WUMa i jedna gwiaz-
da zaćmieniowa typu EB. Wszystkie te obiekty można także znaleźć w katalogu
układów zaćmieniowych i elipsoidalnych (Soszyński et al., 2016). Sfazowana krzywa
blasku układu zaćmieniowego typu EB (#1) przedstawiona jest na rysunku 6.20.
Ujawnia ona bardzo szerokie zaćmienie główne i dużo płytsze zaćmienie wtórne.

Rysunek 6.20: Gwiazda zaćmieniowa typu EB. Jest to jedyny taki układ, który znalazł się
grupie obiektów wykazujących nadwyżkę ultrafioletu.

Spośród wszystkich układów typu EB i EW, obiekt #1 ma najmniejszy wskaźnik
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barwy (U−V ) = 0,449 mag, co może wynikać z tego, że jego składnikami są gwiazdy
wcześniejszych typów widmowych w porównaniu do układów typu EW. Warto zwró-
cić uwagę, że krzywa blasku nieco różni się od krzywych typu EB w tym sensie, że
zaćmienia główne obiektu #1 są dość ostre. Jednocześnie można odnieść wrażenie,
że wokół zaćmień wtórnych zdają się występować efekty odbicia.

Pozostałe cztery układy to gwiazdy typu EW. Ich krzywe blasku sfazowane z
okresami orbitalnymi prezentuje rysunek 6.21. Możemy zauważyć, że w przypadku

Rysunek 6.21: Układy zaćmieniowe typu EW.

układów #(2', 5) jedno z zaćmień ma spłaszczony przebieg w minimum jasności.
Zgodnie z opisem przytoczonym we wstępie sekcji o układach elipsoidalnych, gwiaz-
da #2' to WUMa typu W, zaś #5 to WUMa typu A. Warto również zwrócić uwagę,
że krzywe obiektów #(4', 5) ujawniają słaby efekt O’Connella. Po odjęciu od sze-
regów czasowych modeli opisujących zmienność gwiazd typu EW, otrzymaliśmy w
periodogramach grupy częstotliwości zbliżonych do częstotliwości orbitalnych, co
potwierdza obecność plam na powierzchni składników. Podstawowe dane na temat
gwiazd zostały zebrane w tabeli 6.6.

Na koniec tej sekcji chcielibyśmy przypomnieć, że to właśnie analiza gwiazd typu
WUMa zasugerowała nam problemy z fotometrią wielobarwną UV I (podrozdział
6.2.1). Uwzględniając poprawki jasności z OGLE-IV, układy #(2', 3', 4') w ogóle nie
powinny zostać wyselekcjonowane jako obiekty gorące (porównaj z rysunkami 6.25 i
6.26). Co więcej, obiekty typu WUMa to gwiazdy późniejszych typów widmowych.
Mimo wszystko zdefiniowane obszary selekcji na rysunkach 5.5 i 5.6 pozwoliły nam
wytypować układ EB (typ widmowy B/A), który znalazł się blisko wytyczonych
granic.
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# OGLE-ID RA(J2000) Dec(J2000) Okres [d] Typ

1 OGLE-BLG-ECL-165016 17:53:45,645 −29:43:46,91 0,335 EB

2' OGLE-BLG-ECL-237075 17:59:54,522 −29:03:46,23 0,280 WUMa, typ W

3' OGLE-BLG-ECL-243144 18:00:26,977 −28:22:42,17 0,319 WUMa

4' OGLE-BLG-ECL-243238 18:00:27,412 −29:01:53,64 0,364 WUMa

5 OGLE-BLG-ECL-324074 18:08:07,102 −25:40:08,22 0,494 WUMa, typ A

Tabela 6.6: Zestawienie układów zaćmieniowych typu EB i EW. Wszystkie gwiazdy zostały
odkryte przez zespół OGLE.

Niezaćmieniowe układy podwójne

Pozostając przy układach podwójnych, GCVS definiuje jeszcze zmienne typu
ELL. W przeciwieństwie do typów EB i EW, krzywe blasku takich gwiazd nie wyka-
zują zaćmień. Okres zmian jasności układu ELL pokrywa się z okresem orbitalnym,
a same zmiany wynikają głównie ze zmian rzutowanej na sferę niebieską powierzchni
zdeformowanych składników. Amplituda zmian jasności w paśmie V dla tych gwiazd
nie przekracza zwykle 0,1 mag.

W grupie niezaćmieniowych układów podwójnych znalazło się pięć gwiazd, z
czego jedna widnieje tylko w bazie CTIO. Ponadto żadna z nich nie występuje we
wspomnianym katalogu 450 000 układów zaćmieniowych i elipsoidalnych przygoto-
wanym przez zespół OGLE. Ich okresy orbitalne wynoszą mniej niż 9 h, a sfazowane
krzywe blasku przedstawione są na rysunku 6.22. Oprócz częstotliwości podstawo-
wych fb każda z gwiazd ujawnia również harmonikę rzędu 2fb. Ponadto obiekt #2
znalazł się poza czerwonym okręgiem na rysunku 6.7. Po uwzględnieniu poprawek
na jasności V i I gwiazda ta wciąż wykazuje nadwyżkę w ultrafiolecie.

Obiekty #(2, 3) znajdują się w katalogu gwiazd zmiennych z dużymi ampli-
tudami, który stworzono w oparciu o bazę danych z Gai (Mowlavi et al., 2021).
Ale chyba najciekawszą gwiazdą jest #1, która została sklasyfikowana przez zespół
OGLE jako zmienna typu δ Scuti21 OGLE-BLG-DSCT-08371 (Pietrukowicz et al.,
2020). Kontrowersje wokół tej gwiazdy stają się przyczynkiem do dyskusji, czym
tak naprawdę mogą być obiekty przedstawione na rysunku 6.22. Zacznijmy od tego,
że δ Sct to gwiazdy pulsujące o okresach krótszych niż 0,3 d, osiągające amplitudy
V < 0,9 mag. Ich typ widmowy mieści się w przedziale od A0 do F6 (za Pietrukowicz
et al. (2020)). Autorzy pracy dostrzegają, że niektóre obiekty sklasyfikowane przez
nich jako δ Sct mają ostre maksima jasności i prawie symetryczne krzywe. Niewielkie
odstępstwo od symetryczności, małe amplitudy zmian ∼ 0,1 mag i szerokie mini-

21Lub krócej δ Sct.
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Rysunek 6.22: Krzywe blasku niezaćmieniowych układów podwójnych.

ma skłoniły autorów publikacji do uznania ich za gwiazdy pulsujące, a nie układy
podwójne z istotnymi efektami odbicia.

Jesteśmy w stanie pokazać, że gwiazda #1 nie należy do zmiennych typu δ Sct.
W tym celu zidentyfikowaliśmy 10 111 gwiazd typu δ Sct z katalogu OGLE z obiek-
tami z bazy VPHAS+OGLE, wykorzystując do tego celu identyfikatory. W bazie
VPHAS+OGLE znalazło się łącznie 435 obiektów tego typu. Dwa z nich zosta-
ły wstępnie wyselekcjonowane jako gwiazdy z nadwyżką ultrafioletu. Jedną z nich
jest właśnie obiekt #1, a drugą zmienna typu δ Sct OGLE-BLG-DSCT-05865, któ-
ra została wytypowana jako obiekt z nadwyżką UV z powodu błędnej fotometrii
(trzeci przypadek z rysunku 6.5). Rysunek 6.23 przedstawia położenie gwiazd #1 i
OGLE-BLG-DSCT-05865 na diagramie (U−V ) vs (V −I). Z tego rysunku wyraźnie
wynika, że obiekt #1 nie jest zmienną typu δ Sct, ponieważ gwiazda ta nie występuje
w miejscu, w którym grupują się zmienne tego typu. Obiekt #1 wyraźnie wykazuje
nadwyżkę ultrafioletu.

Wykorzystując pomiary CTIO spróbowaliśmy oszacować typ widmowy obiek-
tów przedstawionych w tej sekcji. W tym celu nanieśliśmy na diagram (U − B) vs
(B − V ) linię poczerwienienia zaczepioną w miejscu występowania gwiazdy #5 (ry-
sunek 6.24). Na diagram ten nanieśliśmy również relację dla niepoczerwienionych
gwiazd ciągu głównego (czarna krzywa). Jak widzimy na rysunku 6.24 linia poczer-
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Rysunek 6.23: Odpowiednik rysunku 5.5 z naniesionymi gwiazdami typu δ Scuti (kolor
niebieski) z pracy Pietrukowicz et al. (2020), które znalazły się w bazie VPHAS+OGLE.
Czerwonymi punktami oznaczono obiekty, które wstępnie zostały wyselekcjonowane jako
gwiazdy z nadwyżką ultrafioletu (pozycje zaznaczone czarnymi krzyżykami): #1 i OGLE-
BLG-DSCT-05865. Czerwone odcinki obrazują zmianę pozycji tych obiektów, jeśli weźmie
się pod uwagę średnie jasności V oraz I z OGLE-IV. Po tej zmianie tylko #1 wykazuje
nadwyżkę ultrafioletu, zaś OGLE-BLG-DSCT-05865 trafiła w obszar zmiennych typu δ Sct.

wienienia nie przecina ciągu głównego. Nawet biorąc pod uwagę błędy położenia na
diagramie barwa-barwa, możemy z całą pewnością stwierdzić, że gwiazda #5 ma
swoisty wskaźnik barwy (U − B)0 < −1,0 mag. A to oznacza, że obiekt ten jest
bardzo gorący i może być typu widmowego O (Pecaut & Mamajek, 2013). Pamię-
tajmy jednak, że takie rozważania dotyczą pojedynczej gwiazdy i to przy założeniu,
że należy do klasy jasności V.

Zgodnie z tym co napisaliśmy wcześniej o układach elipsoidalnych, typy widmowe
układów EB, EW i ELL mieszczą się w przedziale od B do G. Z drugiej strony
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Rysunek 6.24: Odpowiednik rysunku 5.2 z naniesioną pozycją obiektu #5 (żółty punkt)
wraz z błędami. Czerwona prosta jest równoległa do wektora poczerwienienia i przechodzi
przez punkt wyznaczony przez pozycję gwiazdy. Czarna krzywa obrazuje niepoczerwieniony
ciąg główny (Caldwell et al., 1993), a niebieska teoretyczny ciąg białych karłów o log g =
8,50.

rysunek 6.24 sugeruje, że przynajmniej jeden z nich to obiekt gorący. Możliwe, że
są to układy podwójne, ale złożone z gorącego i chłodnego składnika o różnych
klasach jasności, na co wskazują pewne przesłanki. Po pierwsze, gwiazdy #(1, 3,
4) znalazły się w grupie 302 gorących, zwartych obiektów z wyłączeniem białych
karłów (tabela 5.1). Po drugie, zwróćmy uwagę, że niezaćmieniowe układy podwójne
znajdują się na rysunkach 6.25 i 6.26 w pobliżu układów typu HWVir. Po trzecie,
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jedna z nich leży na ciągu białych karłów na wykresie (U −B) vs (B− V ) (rysunek
6.24). Ciąg ten to model syntetyczny dla tego typu gwiazd z log g = 8,50, który
policzyliśmy z wykorzystaniem serwisu VOSA22 (Bayo et al., 2008) i modeli białych
karłów (Tremblay & Bergeron (2009), Koester (2010)).

Podsumowując, wszystkie gwiazdy z tej grupy wykazują znaczną nadwyżkę ul-
trafioletu. Każda z nich ma symetryczną krzywą blasku, która charakteryzuje się
szerszymi, bardziej rozmytymi minimami w porównaniu do maksimów. W periodo-
gramach tych gwiazd nie znaleźliśmy dodatkowej zmienności, na przykład pulsacji.
W układach tych nie obserwuje się zaćmień, jednocześnie raczej nie są to układy
elipsoidalne, ponieważ zmiany jasności w paśmie V nie przekraczają 0,1 mag, zaś
w przypadku omawianych gwiazd są one większe niż 0,1 mag. Z kształtu krzywych
blasku możemy domniemywać, że są to układy podwójne z silnymi efektami odbicia
(porównaj z Pigulski & Michalska (2002)), a więc obiekty PCEBs (zobacz sekcję
6.2.3) pokrewne układom typu HWVir, na co wskazują również okresy zmian za-
warte w tabeli 6.7.

Podsumowanie informacji na temat opisanych gwiazd prezentuje tabela 6.7. Ry-
sunki 6.25 – 6.28 przedstawiają diagramy barwa-barwa i barwa-jasność, na które
naniesione zostały obiekty omawiane w tekście.

# RA(J2000) Dec(J2000) V+O C Okres [h] ∆mI [mag]

1 18:11:06,910 −25:27:44,56 + — 4,619 0,30

2 17:54:16,879 −29:04:51,08 + — 5,518 0,60

3 17:59:42,790 −28:15:20,96 + — 6,507 0,37

4 18:03:29,220 −28:13:11,96 + — 6,701 0,31

5 17:53:14,416 −30:10:30,53 — + 8,689 0,20

Tabela 6.7: Zestawienie niezaćmieniowych układów podwójnych z silnymi efektami od-
bicia. Kolumny V+O/C zawierają informacje, czy dany obiekt istnieje (+) w bazie
VPHAS+OGLE/CTIO.

22http://svo2.cab.inta-csic.es/theory/vosa

http://svo2.cab.inta-csic.es/theory/vosa
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Rysunek 6.25: Odpowiednik rysunku 5.5 z naniesionymi obiektami zmiennymi. Układy ka-
taklizmiczne oznaczono diamentami: nowe karłowate (czerwony), nowopodobne (zielony).
Układy podwójne oznaczono punktami: gwiazdy typu HWVir (żółty), układy zaćmieniowe
typu EA (niebieski), zaćmieniowe typu EB i EW (pomarańczowy), niezaćmieniowe (ma-
genta). Kolorowe odcinki obrazują zmianę pozycji obiektów po uwzględnieniu pomiarów
z OGLE-IV. Dodatkowo czarnymi krzyżykami oznaczano dla nich pozycje wyznaczone w
oparciu o jasności z OGLE-III.
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Rysunek 6.26: Odpowiednik rysunku 5.6 z naniesionymi obiektami zmiennymi. Oznaczenia
takie same jak na rysunku 6.25.
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Rysunek 6.27: Odpowiednik rysunku 5.2 z naniesionymi obiektami zmiennymi. Oznaczenia
takie same jak na rysunku 6.25. Czarne kropki na niektórych symbolach oznaczają, że są
to jasności instrumentalne UBV IC .
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Rysunek 6.28: Odpowiednik rysunku 5.3 z naniesionymi obiektami zmiennymi. Oznaczenia
takie same jak na rysunku 6.27.
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6.2.4 Gwiazdy pulsujące

W tej grupie znalazło się 13 gwiazd. W nawiązaniu do podrozdziału 5.3, w tabeli
6.8 podsumowaliśmy najważniejsze cechy gorących gwiazd pulsujących. Możemy z

Typ Teff [K] Częstotliwość [d−1] Okres [min] Mod

DAV/ZZ Ceti ∼ 12 000 61,3− 960,0 1,5− 23,5 g

DBV/V777 Her ∼ 25 000 61,3− 960,0 1,5− 23,5 g

POV+PNNV/GW Vir ∼ 120 000 17,3− 288,0 5,0− 83,5 g

DQV ∼ 18 000 ∼ 205,7 ∼ 7,0 g

Gorące DAV ∼ 32 000 ∼ 144,0 ∼ 10,0 g

ELMV ∼ 10 000 10,8− 87,3 16,5− 133,5 g

sdBVr/V361 Hya 22 000 – 40 000 144,0− 1200,0 1,2− 10,0 p

sdBVs/V1093 Her 22 000 – 40 000 12,0− 32,0 45,0− 120,0 g

sdBVrs/DW Lyn 22 000 – 40 000 — — p/g

sdOV 38 000 – 80 000 685,7− 2880,0 0,5− 2,1 p

He-sd 36 000 – 80 000 29,8 i 44,3 32,5 i 48,3 g

BLAP ∼ 30 000 36,0− 72,0 20,0− 40,0 p

Tabela 6.8: Podsumowanie informacji nt. gorących, zwartych obiektów zmiennych.

niej wywnioskować, że wśród tej grupy obiektów maksymalny okres pulsacji wynosi
około 130 minut, czyli 11 d−1. W porównaniu do opisanych wcześniej układów zmien-
nych, sekcja ta zawiera gwiazdy charakteryzujące się głównie zmianami sinusoidal-
nymi z niewielkimi amplitudami. Z wyjątkiem pięciu są to gwiazdy wielookresowe,
co w zasadzie potwierdza, że ich zmienność wynika z pulsacji.

Sklasyfikowaliśmy dziewięć obiektów jako kandydatki na gorące podkarły sdB.
Większość z nich stanowią gwiazdy typu sdBVs/V1093 Her. Rysunek 6.29 przed-
stawia ich periodogramy. Obiekt #1 znalazł się tylko w bazie CTIO, zaś pozostałe
gwiazdy #(2−8') w danych VPHAS+OGLE. Obiekty #(2, 5, 8') znalazły się w kata-
logu gwiazd zmiennych z dużymi amplitudami Gai (Mowlavi et al., 2021), przy czym
separacja kątowa #2 i obiektu katalogowego wynosi aż 1,4′′. W podziale pokazanym
w tabeli 5.1, gwiazda #4 znalazła się w grupie 28 gorących podkarłów/układów typu
HWVir, gwiazdy #(2, 5, 7, 8') trafiły do grupy 302 gorących, zwartych obiektów z
wyłączeniem białych karłów, zaś #1 trafiła do grupy 104 gwiazd ciągu głównego.

Na rysunku 6.29 zaznaczyliśmy częstotliwości znalezione w gwiazdach #(1−8').
Możemy zauważyć, że obejmują one zakres 11,88 − 29,81 d−1. Z tabeli 6.8 wynika,
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Rysunek 6.29: Fragmenty periodogramów gwiazd #(1−8') policzone w zakresie 0−100 d−1,
które sklasyfikowaliśmy jako gorące podkarły typu V1093 Her. Częstotliwości dominujące
zaznaczono kolorem czerwonym, zaś pozostałe, wyznaczone w oparciu o kolejne residua,
kolorem zielonym. W przypadku obiektu #7 bardzo blisko częstotliwości dominującej zna-
lazła się druga niezależna częstotliwość.

że w tym zakresie mogą też pulsować białe karły typu GW Vir, małomasywne bia-
łe karły i gorące podkarły typu V1093 Her. Biorąc pod uwagę położenie obiektów
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#(1−7) na diagramach barwa-barwa i barwa-jasność (rysunki 6.51 – 6.54), możemy
założyć, że raczej żadna z nich nie jest gorącym białym karłem typu GW Vir. Szcze-
gólnie gwiazdy te koncentrują się w miejscu występowania układów typu HWVir
(porównaj z rysunkami 6.25 i 6.26), co dodatkowo sugeruje, że mogą być gorącymi
podkarłami. Zagadką pozostaje obiekt #3. Wartości wskaźników barwy tej gwiazdy
wynoszą (U − V ) = 0,665 mag i (V − I) = 1,347 mag, co sprawia, że na rysun-
kach 6.51 i 6.52 obiekt ten odstaje od pozostałych kandydatek na gorące podkarły
typu V1093 Her. Nie jest wykluczone, że jest to chłodniejszy małomasywny biały
karzeł lub mocno poczerwieniony gorący podkarzeł. Ponadto gwiazda #8' wykazuje
także zmienność z okresem około 80 dni, co może wynikać z obecności dodatko-
wego składnika, który wpływa na wartości wskaźników barwy. Obiekt ten również
sklasyfikowaliśmy jako sdBVs.

Ostatnim kandydatem na gorącego podkarła jest obiekt #9, którego fragmenty
periodogramu pokazane są na rysunku 6.30. Gwiazda ta znalazła się w grupie 302 go-

Rysunek 6.30: Fragmenty periodogramu gwiazdy #9 policzone w zakresie 0 − 300 d−1.
Częstotliwość dominującą f1 = 233,672298 d−1 zaznaczono kolorem czerwonym, pozostałe,
wyznaczone w oparciu o kolejne residua, kolorem zielonym. Są to kolejno: f2 = 233,672662,
f3 = 2f1 − f2, f4 = 25,584194 [d−1].

rących, zwartych obiektów z wyłączeniem białych karłów (tabela 5.1) i w katalogu
gwiazd zmiennych z dużymi amplitudami (Mowlavi et al., 2021). W periodogra-
mie tego obiektu znaleźliśmy cztery częstotliwości, z czego trzy są częstotliwościami
niezależnymi. Taka kombinacja częstotliwości skłoniła nas do konstrukcji diagramu
O – C (górny panel na rysunku 6.31). Diagram ten przygotowaliśmy w oparciu o
pomiary z faz OGLE-III i OGLE-IV. Z obu zestawów danych otrzymaliśmy nieznacz-
nie różniące się częstotliwości dominujące. Z tego powodu do konstrukcji diagramu
O – C wybraliśmy częstotliwość, która leżała pomiędzy nimi. Dodatkowo szeregi
czasowe z OGLE-III zostały podzielone na trzy części, zaś z OGLE-IV na osiem
części. Możemy zauważyć, że zmiany okresu są dość gładkie, co może być związane
ze wspomnianym już zjawiskiem LiTE. Dodatkowo sprawdziliśmy, jak zmieniają się
amplitudy dla częstotliwości f1 i f4 (dolny panel na rysunku 6.31). Z tego rysunku
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Rysunek 6.31: Zmiany występujące w gwieździe #9 na podstawie szeregów czasowych
w paśmie I z projektu OGLE. Panel górny przedstawia diagram O – C przy założeniu
zmienności z okresem 1/233,6722 d−1. Panel dolny to zmiany amplitudy częstotliwości f1

(kolor niebieski) i f4 (kolor czerwony). Na obu panelach za pomocą odcinków zaznaczono
również błędy w osi rzędnych.

wynika, że zmiany amplitudy częstotliwości dominującej obejmują zakres od 8 do
16 mmag.

Podsumowując, w gwieździe #9 dominuje zmienność z okresem prawie 6,2 mi-
nuty, dodatkowo wykazuje ona zmiany o mniejszej amplitudzie z okresem niespełna
jednej godziny. Dla tego obiektu zaobserwowaliśmy zmiany okresu, które mogą być
związane z obecnością dodatkowego składnika. Na obrazach wykonanych w paśmie
u oraz I gwiazda #9 wydaje się być dobrze izolowana. Z tabeli 6.8 wynika, że za-
obserwowane częstotliwości mogą występować w białych karłach typu GW Vir lub
hybrydowych gorących podkarłach typu sdBVrs/DW Lyn. Położenie obiektu #9 na
diagramach barwa-barwa i barwa-jasność (rysunki 6.51 i 6.52) sugeruje, że jest to
gwiazda raczej chłodniejsza niż 100 000K, a więc z dwóch przedstawionych typów
bardziej pasuje do hybrydowego gorącego podkarła typu DW Lyn.

Kolejne obiekty sklasyfikowaliśmy jako kandydatki na białe karły. Rysunek 6.32
przedstawia periodogramy dla gwiazd #(10, 11). Dla obiektu #11 posiadaliśmy je-
dynie dane z OGLE-III. Stosunek sygnału do szumu S/N dla gwiazdy #10 jest na
tyle duży, że zmiany jasności są dość dobrze widoczne w sfazowanej krzywej blasku
(rysunek 6.33). Obiekt #10 znalazł się w grupie 302 gorących, zwartych obiektów z
wyłączeniem białych karłów, które zostały wytypowane na podstawie ruchów wła-
snych (tabela 5.1). Zgodnie z tabelą 6.8 gwiazda #10 może być białym karłem typu
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Rysunek 6.32: Fragmenty periodogramów dla gwiazd #(10, 11) policzone w zakresie 0 −
150 d−1. Czerwonym kolorem oznaczono częstotliwości dominujące. Oba obiekty cechuje
zmienność jednookresowa.

Rysunek 6.33: Sfazowana krzywa blasku gwiazdy #10.

ZZ Ceti, V777 Her, GW Vir lub ELMV. Podobnie obiekt #11, który może należeć
do tych samych typów z wyjątkiem ELMV. Położenie gwiazd na diagramach barwa-
barwa i barwa-jasność (rysunki 6.51 i 6.52) raczej wyklucza, że są to bardzo gorące
białe karły typu GW Vir. Na tym etapie badań trudno jest jednoznacznie sklasyfi-
kować typy gwiazd #(10, 11). Wiele jednak wskazuje na to, że obserwowane w nich
zmiany są wynikiem pulsacji białych karłów.

Ostatnim kandydatem na białego karła jest obiekt #12. W gwieździe tej znaleźli-
śmy siedem niezależnych częstotliwości, które mieszczą się w przedziale 84−102 d−1.
Bardzo ciekawą własnością tego obiektu jest zmiana amplitud poszczególnych mo-
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dów (rysunek 6.34). Wszystkie częstotliwości wyznaczyliśmy w oparciu o szereg
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Rysunek 6.34: Zmiany amplitud wraz z błędami dla siedmiu modów, które znaleźliśmy w
gwieździe #12. Największe różnice amplitud występują dla częstotliwości f1 = 95,982350
i f2 = 99,455800 [d−1]. Dane bazują na obserwacjach w paśmie I z czwartej fazy OGLE.

czasowy z OGLE-IV, który składał się z ośmiu sezonów. Ponieważ częstotliwości
zmieniały się z sezonu na sezon, to do ich wyznaczenia użyliśmy następującego
algorytmu. W pierwszym kroku policzyliśmy periodogram ze wszystkich sezonów
OGLE-IV, wyznaczając częstotliwość dominującą f1. Następnie dopasowaliśmy tę
częstotliwość osobno do każdego z ośmiu sezonów tworząc pliki z residuami. W ko-
lejnym kroku połączyliśmy residua i policzyliśmy na nich następny periodogram,
wyznaczając drugą dominującą częstotliwość f2. Na tym etapie w skład modelu opi-
sującego zmienność wchodziły dwie częstotliwości f1 i f2. Ponownie dopasowaliśmy
model do danych, tworząc residua z każdego sezonu. Po ich połączeniu zidentyfi-
kowaliśmy w periodogramie najwyższe maksimum odpowiadające częstotliwości f3.
Analogicznie wyznaczyliśmy pozostałe częstotliwości.

Dalsza analiza polegała na sprawdzeniu, czy zmiany amplitud mają związek ze
zmianami okresu. W tym celu wykorzystaliśmy również obserwacje OGLE-III, które
podzieliliśmy na siedem części. Dla każdej częstotliwości przygotowaliśmy diagram
O – C wraz ze zmianami amplitud. Rysunki 6.35 i 6.36 pokazują tego typu zmiany
dla dwóch dominujących częstotliwości f1 i f2. Wspólną cechą tych wykresów jest
to, że na diagramach O – C okresy z OGLE-III są średnio rzecz biorąc krótsze niż
te z OGLE-IV. Cecha ta dotyczy wszystkich siedmiu częstotliwości.

Z rysunku 6.34 wynika, że największe zmiany amplitud wykazują częstotliwości
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Rysunek 6.35: Zmiany parametrów związane z częstotliwością f1 = 95,982350 d−1 obser-
wowane w gwieździe #12. Panel górny to diagram O – C , zaś dolny to zmiany amplitud
częstotliwości f1. Na obu panelach poziomymi odcinkami oznaczono również błędy w osi
rzędnych. Wykres skonstruowano w oparciu o dane w paśmie I z trzeciej i czwartej fazy
OGLE.
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Rysunek 6.36: To samo co na rysunku 6.35 dla częstotliwości f2 = 99,455800 d−1.

f1 i f2. Co więcej, pomiędzy drugim a trzecim sezonem OGLE-IV ich amplitudy
zmieniły się dość znacznie, tak że przez kolejne cztery sezony częstotliwość f2 domi-
nowała. Rysunki 6.37 i 6.38 prezentują diagram O – C wraz ze zmianami amplitud
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ograniczone do danych OGLE-IV. Możemy zauważyć, że nie istnieje wyraźna ko-

-6

-3

 0

 3

 6

 9

O
 -

 C
 [

m
in

]

 0

20

40

60

80

100

5500 6000 6500 7000 7500 8000

A
m

p
lit

u
d

a
 [

m
m

a
g

]

HJD - 2450000.0

Rysunek 6.37: To samo co na rysunku 6.35 ograniczone do danych OGLE-IV. Dodatkowo
każdy sezon został podzielony na trzy części.
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Rysunek 6.38: To samo co na rysunku 6.36 ograniczone do danych OGLE-IV. Dodatkowo
każdy sezon został podzielony na dwie części.

relacja pomiędzy zmianami okresów i amplitud. Przykładowo dla częstotliwości f1

przez pierwsze dwa sezony okres wydłużał się, zaś amplituda w tym czasie rosła i
malała.
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Z tabeli 6.8 wynika, że częstotliwości z zakresu 84−102 d−1 występują w białych
karłach typu ZZ Ceti, V777 Her i GW Vir. Również w tego typu obiektach obserwuje
się zmiany amplitud (Handler et al. (2003), Handler &WET network of collaborators
(2013), Hermes et al. (2015)). Z faktu, że najliczniejszą grupą są gwiazdy typu
ZZ Ceti (porównaj z rysunkiem 5.14), można przypuszczać, że obiekt ten należy
właśnie do niej. Z drugiej strony wskaźnik barwy (U − V ) = −0,438 mag sugeruje,
że jest to obiekt gorętszy, tj. dla którego Teff >12 000K. Do gwiazdy tej wrócimy w
podsumowaniu pracy.

Najbardziej interesująca wśród obiektów pulsujących jest gwiazda #13, którą
sklasyfikowaliśmy jako BLAP. Obiekt ten zmienia jasność z okresem niespełna 32
minut, a jego sfazowana krzywa blasku pokazana jest na rysunku 6.39. Dla gwiaz-
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Rysunek 6.39: Sfazowana krzywa blasku gwiazdy #13, kandydatki na zmienną typu BLAP.

dy tej wykonano tylko obserwacje w ramach trzeciej fazy projektu OGLE. Liczba
punktów pomiarowych w paśmie V wynosi zaledwie osiem. Obiekt ten znalazł się
w katalogu gwiazd zmiennych z dużymi amplitudami Gai (Mowlavi et al., 2021).
Rysunek 6.40 prezentuje jego położenie na obrazach wykonanych w pasmach u oraz
I. W bazie VPHAS+OGLE znalazły się jeszcze dwa tego typu obiekty. Należą do
nich BLAP-006 i BLAP-007 (Pietrukowicz et al., 2017). Obie gwiazdy nie przetrwa-
ły selekcji opisanej w podrozdziale 5.1.2. Odległość do obiektu #13 szacuje się na
4934 parseków (Bailer-Jones et al., 2021).

Rysunki 6.51 – 6.54 przedstawiają diagramy barwa-barwa i barwa-jasność, na
które naniesione zostały obiekty pulsujące opisane w tekście. Tabele 6.9 i 6.10 za-
wierają podsumowanie informacji o gwiazdach pulsujących.
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Rysunek 6.40: Obiekt #13 na obrazach wykonanych z użyciem pasm u oraz I. Bardzo
wyraźnie widać dla niego nadwyżkę w ultrafiolecie.

# RA(J2000) Dec(J2000) V+O C Typ

1 18:04:45,861 −29:14:14,92 — + sdBVs

2 18:02:09,311 −27:47:57,91 + — sdBVs

3 18:03:04,690 −28:32:17,30 + — sdBVs/ELMV

4 17:52:31,189 −29:59:16,77 + — sdBVs

5 17:59:48,327 −28:11:07,03 + — sdBVs

6 17:56:17,768 −29:59:06,07 + — sdBVs

7 18:01:46,204 −28:09:38,95 + — sdBVs

8' 17:57:43,745 −29:10:15,45 + — sdBVs

9 17:54:24,218 −29:16:48,43 + — sdBVrs

10 17:57:45,014 −29:59:25,48 + — WD

11 17:57:55,122 −29:31:36,45 + — WD

12 17:59:51,845 −28:42:05,32 + — WD

13 18:00:00,506 −28:17:48,54 + — BLAP

Tabela 6.9: Zestawienie kandydatek na pulsujące, zwarte obiekty. Kolumny V+O/C zawie-
rają informacje, czy dany obiekt istnieje (+) w bazie VPHAS+OGLE/CTIO.

6.2.5 Krótkookresowe układy typu heartbeat

W tej grupie znalazły się jedne z najciekawszych obiektów, które odkryliśmy
w ramach niniejszej pracy doktorskiej. Należy do niej pięć gwiazd, które wykazują
krótkookresowe, regularne pojaśnienia (rysunek 6.41). Krzywe blasku tych gwiazd
cechują pojaśnienia (ang. bumps) rzędu 0,1 mag, pomiędzy którymi jasność utrzy-
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# Częstotliwość [d−1] Amplituda [mmag] mV [mag] mI [mag]

1
13,265584
13,162378
13,699445

5,5± 0,6
4,5± 0,6
4,4± 0,6

17,00 16,87

2

23,723021
15,207006
11,884812
13,998651

2,97± 0,38
3,14± 0,38
2,76± 0,37
2,70± 0,38

17,81 17,38

3 16,203262 5,58± 0,28 18,25 16,90

4 17,996837
15,771034

2,39± 0,21
1,63± 0,21

17,30 16,95

5 20,747508 6,9± 0,6 18,48 17,88

6

23,513309
17,366650
13,306314
15,111696

2,71± 0,27
2,05± 0,27
1,87± 0,27
1,69± 0,27

17,23 16,78

7
24,468405
16,929461
26,793905

2,80± 0,22
1,43± 0,22
1,32± 0,22

17,21 16,90

8'

29,811237
29,661411
28,293127
28,364590
26,758708
0,012465

1,93± 0,11
0,95± 0,11
0,87± 0,11
0,81± 0,11
0,66± 0,11
0,81± 0,11

17,19 15,62

9

233,672298
233,672662
233,671935
25,584194

9,9± 0,6
6,5± 0,6
4,7± 0,6
3,0± 0,5

18,34 17,19

10 80,227407 34,4± 1,1 19,47 18,47

11 104,389961 24,0± 3,3 19,30 18,43

12

95,980908
99,452451
101,467436
93,962022
101,033508
84,642445
87,563418

67± 8
42± 8
33± 7
26± 8
24± 7
19± 7
23± 8

19,14 18,27

13
45,299319
90,598638
135,897957

77,1± 1,8
35,9± 1,9
15,2± 1,8

18,69 17,81

Tabela 6.10: Wszystkie częstotliwości dla kandydatek na gwiazdy pulsujące zestawione
w kolejności, w jakiej były znajdowane w periodogramach. Kolumny z częstotliwościami
i amplitudami dotyczą obserwacji w filtrze I. Kolumny mV/I oznaczają średnią jasność
odpowiednio w pasmach V i I.
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Rysunek 6.41: Sfazowane krzywe blasku osobliwych krótkookresowych zmiennych. Szare
punkty to pomiary w paśmie I, zaś niebieskie trójkąty to odpowiednio przesunięte jasno-
ści w paśmie V . Czerwone punkty oznaczają średnie jasności w przedziałach 0,05. Dane
pochodzą z OGLE-IV, a dla obiektu #5 z OGLE-III.
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muje się w przybliżeniu na stałym poziomie. Pojaśnienia te trwają około połowę
okresu. W nawiązaniu do tabeli 5.1 gwiazdy #(1, 3, 4) trafiły do grupy obiektów
zwartych z wyjątkiem białych karłów, która została określona na podstawie ruchów
własnych. Te same trzy obiekty znalazły się także w katalogu gwiazd zmiennych z
Gai (Mowlavi et al., 2021).

W tabeli 6.11 zestawiliśmy wszystkie częstotliwości znalezione w opisywanych
gwiazdach, które dla każdego obiektu tworzą po kilkanaście kombinacji liniowych.
Oprócz częstotliwości podstawowych w niektórych obiektach pojawiła się dodat-

# 1 2 3 4 5

fb [d−1] 29,833466 19,445772 28,230640 34,909001 0,348497

fi [d−1] 0,000700
1,494444

0,000288
0,198998

0,000215
25,819401

0,274107
31,868133

—

Tabela 6.11: Zestawienie wszystkich znalezionych częstotliwości w osobliwych, krótkookre-
sowych zmiennych. Dla każdego obiektu wyszczególniono częstotliwość podstawową fb oraz
pozostałe częstotliwości fi pojawiające się w periodogramach (z pominięciem harmonik fb).

kowa zmienność. W przypadku gwiazd #(3, 4) znaleźliśmy wysokie częstotliwo-
ści (rysunek 6.42), które mogą odpowiadać pulsacjom w gorących podkarłach typu
sdBVs. Jednakże warto mieć na uwadze, że identyfikacja tych częstotliwości nie

Rysunek 6.42: Fragmenty periodogramów dla gwiazd #(3, 4) policzone w zakresie 0 −
100 d−1. Czerwonym kolorem oznaczono dodatkowe wysokie częstotliwości znalezione w
tych obiektach, dla których widać również aliasy dobowe.
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jest do końca pewna. Dla obu gwiazd posiadaliśmy dane OGLE-IV, które były po-
dzielone na osiem sezonów obserwacyjnych. W przypadku obiektu #3 częstotliwość
25,819401 d−1 występowała w dwóch sąsiednich sezonach, zaś dla gwiazdy #4 czę-
stotliwość 31,868133 d−1 pojawiała się w trzech sąsiednich sezonach. Innymi słowy,
po wyłączeniu z analizy danych pochodzących ze wspominanych pięciu sezonów,
dodatkowe częstotliwości 25,819401 d−1 i 31,868133 d−1 nie były widoczne w perio-
dogramach.

Obiekt #5 wyróżnia nie tylko dłuży okres zmian, ale także jest to gwiazda o naj-
większej nadwyżce ultrafioletu spośród wszystkich zmiennych omawianych w pracy,
dla której wskaźnik barwy (U − V ) = −1,288 mag. Nadwyżka ultrafioletu prze-
wyższa o ∆(U − V ) = 0,512 mag nadwyżkę UV dla układu CX36123 (AM CVn).
Dla obiektu #5 otrzymaliśmy jedynie szereg czasowy z trzeciej fazy OGLE. Szereg
czasowy w paśmie I zawiera niespełna 1600 punktów pomiarowych, zaś w filtrze V
tylko pięć.

Dla pozostałych obiektów skonstruowaliśmy dodatkowo diagramy O – C (rysu-
nek 6.43). Zmiany okresów pojawiają się we wszystkich gwiazdach. Tylko w przy-
padku obiektu #1 mamy do czynienia ze zmiennością okresową, która przypomina
zmiany sinusoidalne z modulowaną amplitudą. Zakres tych zmian obejmuje około
trzech minut. Jeśli założyć, że zmiany te związane są ze zjawiskiem LiTE, to w ukła-
dzie takim powinien się pojawić więcej niż jeden dodatkowy obiekt. Proste obliczenia
pokazują, że zjawisko LiTE wywołane obecnością Jowisza w układzie Słońce-Jowisz
daje zmiany z amplitudą około 2,5 s. Aby otrzymać podobny zakres amplitud na
diagramie O – C , musielibyśmy zastąpić Jowisza na przykład brązowym karłem o
masie 40 MJ.

W przypadku obiektu #2 możemy odnotować nagłą zmianę okresu (tHJD−2450000 =
6905 d). Ponownie, jeśli wziąć pod uwagę zjawisko LiTE, to taka zmiana okresu mo-
że wynikać z przejścia gwiazdy przez peryastron, jeśli porusza się ona po orbicie z
dużym mimośrodem. Ponadto w periodogramie tego obiektu pojawiły się dodatkowe
równoodstępne częstotliwości oddalone od częstotliwości fb o ∆f = ±0,198998 d−1.
Taką własność wykazują gwiazdy pulsujące, w których oś wyróżniona nie pokrywa
się z osią rotacji (Kurtz, 1990). Dobrym przykładem są gwiazdy typu roAp. Jednak
to obiekty typu widmowego A z okresami pulsacji wynoszącymi 5− 26 min., zatem
o innych własnościach niż gwiazda #2.

Dla gwiazd #(3, 4) możemy zaobserwować zmianę okresów. W obu przypadkach
na diagramach O – C dopasowaliśmy do punktów pomiarowych funkcje kwadrato-
we. Policzyliśmy, że okres obiektu #3 skraca się w tempie dP/dt = −3,831 · 10−11 d/d,
zaś okres gwiazdy #4 wydłuża się w tempie dP/dt = 5,038 · 10−12 d/d.

Najbardziej interesująca ze względu na swoje cechy wydała nam się krzywa obiek-
tu #1. Wyróżnia ją symetryczny wzrost i spadek jasności, równy przebieg fazy pła-

23Obiekt #7 przedstawiony w sekcji 6.2.3.
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Rysunek 6.43: Diagramy O – C dla czterech krótkookresowych zmiennych z pojaśnieniami.
Kółka wraz z błędami reprezentują pomiary ograniczone do poszczególnych sezonów. Szare
linie to elementarne funkcje dopasowane do punktów. Do konstrukcji diagramów wykorzy-
stano dane z trzeciej i czwartej fazy OGLE.
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skiej oraz zmiana amplitudy w zależności od pasma. Przeprowadziliśmy dokładniej-
szą analizę tej gwiazdy, by spróbować wyjaśnić kształt jej krzywej. Symetria po-
jaśnień przypomina zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Musiałoby ono
jednak zachodzić w układzie podwójnym, ponieważ zjawisko jest okresowe. Mikro-
soczewkowanie w układach podwójnych jest znane, ale efekt ten jest bardzo mały
(Bloemen et al., 2011). Dodatkowo nie widać żadnych zaćmień. Ponadto zjawisko
mikrosoczewkowania powinno być monochromatyczne (Alcock et al., 1993b).

Przeglądając literaturę, natrafiliśmy na białego karła o zbliżonej krzywej fazowej
(Hermes et al., 2017). Pojaśnienia tej gwiazdy da się wytłumaczyć obecnością plam
na powierzchni w połączeniu z rotacją. W tym konkretnym przypadku okres rotacji
wynosi ponad 10 godzin, a amplitudy są na poziomie 1 ppt24. Jest to dużo mniej
niż w przypadku zmian widocznych w obiekcie #1. Model uwzględniający rotację
zaproponowano także dla białego karła GALEX J014636.8+323615 (Reindl et al.,
2019). Gwiazda wykazuje zmiany w paśmie V na poziomie 0,17 mag. Krzywą blasku
cechuje również faza płaska i podobne pojaśnienia. Mamy tu do czynienia z gorącym
białym karłem (Teff & 60 000 K), który emituje wiatr gwiazdowy (ang. hot wind white
dwarf ). Jednak okres tych zmian to niecałe 6 h.

Zmiany amplitud gwiazdy #1 w zależności od pasma skłoniły nas do przetesto-
wania pewnej hipotezy. Po pierwsze, mamy do czynienia z gorącą gwiazdą wyka-
zującą nadwyżkę ultrafioletu. Po drugie, zmiany jasności zachodzą w krótkiej skali
czasowej, więc jest to raczej zwarty obiekt, a być może zwarty układ podwójny. W
sekcji 6.2.3 omówiliśmy szerzej efekty bliskości, w tym wzmocnienie dopplerowskie,
które zależy od pasma (Zucker et al., 2007). Przyjęliśmy założenie, że za pojaśnie-
nia gwiazdy #1 odpowiada wzmocnienie dopplerowskie wywołane ruchem zwartego
obiektu wokół gwiazdowej czarnej dziury.

Aby sprawdzić naszą hipotezę, napisaliśmy program Binary-doppler-beaming25,
który symuluje zjawisko wzmocnienia dopplerowskiego w układach podwójnych.
Program ten korzysta z pliku konfiguracyjnego, który podzielony jest na sekcje.
Najważniejsze z nich dają możliwość ustawienia:

• Parametrów składników: mas M1, M2, temperatur T1, T2, promieni R1, R2

oraz odległości do układu d.

• Parametrów orbitalnych: suma półosi wielkich a = a1 + a2, ekscentryczność
orbit e, długość węzła wstępującego Ω, inklinacja i, argument peryastronu ω.

Dodatkowo możemy ustawić pasmo obserwacji. Program ma możliwość wyświetlenia
wyników w postaci animacji lub zapisania ich do plików graficznych. Należą do
nich: rzut układu na sferę niebieską, zmiany prędkości radialnych, zmiany jasności
spowodowane wzmocnieniem dopplerowskim w funkcji czasu (rysunki 6.44 – 6.46).

24Part per thousand – bezwymiarowa wielkość równa 10−3.
25https://github.com/pbrus/binary-doppler-beaming

https://github.com/pbrus/binary-doppler-beaming
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Przetestowaliśmy różne konfiguracje i udało nam się odtworzyć kształt krzywej
#1, przy czym amplituda zmian jasności jest zbyt mała. Skonstruowaliśmy układ
złożony z czarnej dziury (M1 = 8 M�, R1 = 0,00001 R�, T1 = 100 K) oraz białego
karła (M2 = 0,6 M�, R2 = 0,02 R�, T2 = 8000 K) odległy o d = 1000pc. Orientację
przestrzenną opisaliśmy wartościami: Ω = 70◦, i = 80◦, ω = 0◦. Z kolei orbity
zdefiniowaliśmy przez a = 6,3 · 108 m oraz e = 0,8, co pozwoliło zrekonstruować
okres zmienności P = 48min.
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Rysunek 6.44: Hipotetyczny układ podwójny złożony z czarnej dziury (czerwona orbita) i
białego karła (niebieska orbita) rzutowany na sferę niebieską. Układ współrzędnych został
zaczepiony w barycentrum. Rozmiary zostały wyrażone w jednostce astronomicznej (AU,
ang. Astronomical Unit). Czarne strzałki wskazują kierunki świata. Widoczny kształt orbit
wynika z dużego mimośrodu e = 0,8 oraz inklinacji i = 80◦.

Z rysunku 6.45 widać, że maksymalna prędkość białego karła wynosi 3700 km/s,
co stanowi około 1,2% prędkości światła c. Zatem jest to wielkość nierelatywistycz-
na. Ponadto minimalna odległość między obiektami to 0,17 R�, a więc nie są one w
bezpośrednim kontakcie, co podważałoby model. Ostatecznie odrzuciliśmy tego typu
model ze względu na zbyt małe amplitudy zmian jasności. Niemniej warto zauważyć
kilka ciekawych własności (rozdział Dodatek). Po pierwsze, wzmocnienie dopplerow-
skie obserwowane w paśmie V daje większe pojaśnienia niż w paśmie I. Maksimum
jasności zostaje osiągnięte dla wartości niespełna 16,40 mag26. Po drugie, ustawie-
nie argumentu peryastronu na wartość ω = 10◦ ujawnia asymetrię dla fazy płaskiej,
dokładnie taką, jaka jest widoczna dla krzywej #3 (niewielki, systematyczny wzrost
jasności przed maksimum). Z drugiej strony dla obiektu #3 nie obserwujemy różnic

26Dotyczy sytuacji, gdy minimum w paśmie V jest sprowadzone do tej samej wartości co mini-
mum w filtrze I.
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Rysunek 6.45: Rozkład prędkości radialnych czarnej dziury (czerwona krzywa) oraz białego
karła (niebieska krzywa) w układzie podwójnym w funkcji czasu.

jasności pomiędzy pasmem V a I. Po trzecie, model nie uwzględnia precesji linii
apsyd, która powinna być dość duża, a także odkształceń białego karła w pobliżu
peryastronu.

W przeszłości zespół OGLE badał obiekty z Wielkiego Obłoku Magellana, któ-
rych krzywe blasku ujawniają podobne cechy, z tymże z okresami rzędu setek dni
(Soszyński et al., 2004). Chodzi o próbkę 165 układów podwójnych, w których znaj-
duje się czerwony olbrzym. W pracy tej autorzy sugerowali, że kształt krzywych da
się wytłumaczyć sporą ekscentrycznością orbit w układach elipsoidalnych. W póź-
niejszych latach zostało to potwierdzone za pomocą obserwacji spektroskopowych
dla siedmiu tego typu obiektów (Nicholls & Wood, 2012). Układy takie zostały
nazwane w żargonie astronomicznym Heartbeat Stars (HBS). W ostatnim czasie
ukazała się również publikacja zespołu OGLE, która zawiera opis prawie tysiąca
tego typu układów, z czego ponad połowa zlokalizowana jest w kierunku zgrubie-
nia Galaktyki (Wrona et al., 2022). W szczególności obiekty OGLE-LMC-HB-0017
i OGLE-LMC-HB-0031 (rysunek 1 ze wspomnianej pracy) kształtem przypomina-
ją odpowiednio gwiazdy #1 i #4. Z kolei najkrótszym okresem cechuje się układ
OGLE-LMC-HB-0386 (P = 2,79 d).

Rysunek 6.47 tłumaczy, w jaki sposób w krzywych blasku gwiazd typu HBS
powstają pojaśnienia. Oczywiście jeśli parametry orbit są odmienne od tych z ry-
sunku 6.47, to taki układ może generować również częściowe zaćmienia, które będą
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Rysunek 6.46: Zmiany jasności w paśmie I w funkcji czasu wywołane wzmocnieniem dop-
plerowskim w układzie podwójnym złożonym z czarnej dziury i białego karła. Za pojaśnie-
nia odpowiada szybko poruszający się biały karzeł. Porównaj z krzywą #1 (rysunek 6.41).

obserwowane przed lub po fazie wzrostu jasności, co w połączeniu z pojaśnieniami
przypomina elektrokardiogram. Z rysunków 6.41 i 6.47 możemy wywnioskować, że
do układów typu HBS najbardziej pasują gwiazdy #1 i #4 ze względu na stosunko-
wo ostre maksima. Na podstawie symetrii krzywej blasku układu #1 możemy tylko
zgadywać, że składniki są gwiazdami tego samego typu o zbliżonych parametrach fi-
zycznych. W przypadku obiektu #4 wyraźnie widać efekty odbicia, które występują
pomiędzy pojaśnieniami.

Obiekt #2 również może być układem typu HBS, co sugeruje kształt krzywej bla-
sku widocznej na rysunku 6.41. Jest to jedyna gwiazda, w której widać nieznaczny
spadek jasności po maksimum. Przypuszczalnie odpowiada za to częściowe zaćmienie
składników. Najmniej pewnym kandydatem na HBS jest gwiazda #3. Szczególnie
trudno wskazać konkretny moment wzrostu jasności. Amplituda ich zmian jest sto-
sunkowo duża, co może sugerować dużą ekscentryczność. Z drugiej strony spora
ekscentryczność pociągałaby za sobą wąskie maksima. Możliwe więc, że za zmiany
jasności gwiazdy #3 odpowiada inne zjawisko, np. pulsacje. Dodatkowe obserwacje,
takie jak spektroskopia, mogłyby pomóc w poznaniu natury tych obiektów. Badania
takie mogłyby potwierdzić, czy w obiektach #(3, 4) rzeczywiście występuje gorący
podkarzeł.

Wokół gwiazdy #5 nie znaleziono źródła promieniowania rentgenowskiego, mo-
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Rysunek 6.47: Schemat obrazujący powstanie pojaśnień w krzywych blasku gwiazd typu
HBS. Grafika przedstawia jedną z wielu możliwych konfiguracji, tj. układ dwóch gwiazd o
jednakowych masach, które krążą po ekscentrycznych orbitach w płaszczyźnie prostopadłej
do linii widzenia. Sumaryczna jasność układu jest stała, jednak w pobliżu peryastronu
odkształcenie obiektów i efekty bliskości zwiększają całkowitą jasność.

żemy jednak przypuszczać, że jest to układ złożony z dwóch bardzo gorących skład-
ników, na co wskazuje znaczna nadwyżka promieniowania ultrafioletowego. Okres
układu zmienności wynosi niespełna 3 d. Jest to znacznie więcej niż w przypadku
CX361 (23 minuty). Większa separacja składników mogłaby tłumaczyć słabsze od-
działywania i w konsekwencji brak silnego źródła promieniowania rentgenowskiego.

Tabela 6.12 przedstawia podstawowe informacje na temat krótkookresowych,
osobliwych obiektów, a rysunki 6.51 i 6.52 prezentują ich pozycje naniesione na
diagramy barwa-barwa i barwa-jasność.

# RA(J2000) Dec(J2000) Okres [min.] ∆mI [mag] Typ

1 17:59:43,698 −28:44:26,38 48,268 0,12 HBS

2 17:58:51,283 −28:28:53,32 74,052 0,07 HBS

3 18:04:12,041 −28:02:54,95 51,008 0,11 HBS? + sdBVs?

4 18:00:12,893 −27:34:22,20 41,250 0,16 HBS + sdBVs?

5 18:02:43,471 −28:18:45,13 172,168 0,06 HBS

Tabela 6.12: Zestawienie kandydatek na gwiazdy typu HBS. Ostatnia kolumna zawiera
proponowany typ. Znak zapytania oznacza niepewną klasyfikację.



180 Analiza zmienności

6.2.6 Pozostałe obiekty zmienne

Do tej grupy zaliczyliśmy 29 gwiazd, których nie dało się jednoznacznie dopaso-
wać do typów opisanych w poprzednich podrozdziałach. Obiekty te również podzie-
liliśmy na podgrupy ze względu na podobne cechy zmienności. W periodogramach
większości gwiazd zostają częstotliwości dobowe i ich aliasy, których nie sposób od-
jąć. Problem ten dotyczy nie tyko częstotliwości instrumentalnych, ale także czasem
częstotliwości wynikających z fizycznej zmienności obiektu. W zasadzie większość
obiektów wykazuje zmienność od 0 do 10 d−1. Nawet jeśli w tym przedziale pozosta-
wały nieodjęte częstotliwości, liczyliśmy periodogram w szerszym przedziale od 10
do 1000 d−1.

Obiekty jednookresowe

Podgrupa ta zawiera osiem obiektów, które widnieją tylko w bazie VPHAS+OGLE.
W nawiązaniu do tabeli 5.1 gwiazda #7 trafiła do grupy najjaśniejszych gorących
podkarłów/BLAP-ów wytypowanych na podstawie ruchów własnych i paralaks, a
obiekty #(1, 2) należą do 302 zwartych, gorących obiektów. Tabela 6.13 zawiera
podstawowe parametry gwiazd jednookresowych.

# RA(J2000) Dec(J2000) Częstotliwość [d−1] Amplituda [mmag] mI [mag]

1 18:03:15,040 −27:34:27,53 0,013674 2,44± 0,15 16,05

2 18:03:16,008 −28:12:09,06 0,317422 22,1± 1,0 18,65

3' 18:02:53,007 −28:16:00,83 0,317811 7,5± 0,7 17,99

4 17:59:10,125 −28:42:37,97 1,555254 32,9± 1,0 18,76

5 17:58:45,614 −28:58:06,01 2,105895 12,7± 0,6 17,62

6 18:03:52,302 −27:49:48,66 3,940932 6,8± 0,6 17,88

7 18:09:29,684 −25:04:20,29 4,905838 1,8± 0,19 15,42

8 18:02:12,153 −27:12:55,24 9,052010 21,46± 0,38 17,23

Tabela 6.13: Zestawienie gwiazd jednookresowych. Przedostatnia kolumna zawiera ampli-
tudy w paśmie I.

Obiekty z modulowaną amplitudą

W tej podgrupie znalazły się cztery interesujące gwiazdy, które cechuje duża mo-
dulacja amplitud zmian jasności. Wszystkie znalazły się w bazie VPHAS+OGLE.
Szeregi czasowe dla dwóch z nich przedstawione są na rysunku 6.48. Obiekty #(9',
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Rysunek 6.48: Szeregi czasowe dla gwiazd #(9', 10). Widać bardzo wyraźne zmiany am-
plitud, nawet w obrębie pojedynczego sezonu. Punkty pomiarowe pochodzą z OGLE-IV.

10) znalazły się w grupie gwiazd ciągu głównego, zaś #11 trafił do grupy gorą-
cych podkarłów/układów HWVir wytypowanych na podstawie ruchów własnych i
paralaks (tabela 5.1). Gwiazda #12 należy do katalogu zmiennych z dużymi ampli-
tudami Gai (Mowlavi et al., 2021). Pewną ciekawostką jest obiekt #10, który według
bazy VSX znajduje się 0,4′′ od OGLE-BUL-SC21-V1496. Zgodnie z opisem jest to
gwiazda pulsująca z okresem 11,272 d. Wizualna inspekcja obrazów potwierdziła, że
to ten sam obiekt. Najpewniej jest to przypadkowa, błędna klasyfikacja. Dla opisa-
nych gwiazd nie byliśmy w stanie odjąć wszystkich częstotliwości, stąd w tabeli 6.14
zestawiliśmy podstawowe informacje wraz z przybliżonym, dominującym okresem
zmienności.

# RA(J2000) Dec(J2000) Okres [d] ∆mI [mag]

9' 17:58:30,637 −28:59:31,78 29,37 0,15

10 17:59:54,231 −29:08:21,60 5,53 0,09

11 18:01:05,508 −28:11:58,29 2,40 0,05

12 17:57:17,405 −29:25:18,55 0,85 0,11

Tabela 6.14: Podstawowe parametry obiektów z modulowaną amplitudą. Przedostatnia
kolumna zawiera przybliżony podstawowy okres.
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Pozostałe obiekty

Do tej podgrupy zaliczyliśmy resztę gwiazd zmiennych. Tylko jedna z nich zna-
lazła się w bazie CTIO, pozostałe pochodzą z danych VPHAS+OGLE. W tej pod-
grupie znalazły się również ciekawe przypadki.

Obiekty #(13, 14) cechuje zmienność z okresami odpowiednio 4,26 i 4,64 h oraz
niewielkimi amplitudami 13,67 i 24,29 mmag w paśmie I. Gwiazda #13 trafiła do
grupy 302 gorących, zwartych obiektów z wyłączeniem białych karłów (tabela 5.1).
W odległości 0,8′′ od obiektu #14 znajduje się układ kontaktowy z okresem orbi-
talnym równym 0,19 d (Kains et al., 2019). Wizualna inspekcja potwierdziła, że to
dwie różne gwiazdy. Obiekty #(13, 14) wyróżnia występowanie dodatkowych wy-
sokich częstotliwości. Fragmenty periodogramów dla tych gwiazd pokazane zostały
na rysunku 6.49. Jeśli za krótkookresową zmienność odpowiadają pulsacje obiektów

Rysunek 6.49: Fragmenty periodogramów dla gwiazd #(13, 14) policzone odpowiednio w
przedziałach 250 − 350 i 10 − 100 d−1. Zielonym kolorem oznaczono dodatkowe wysokie
częstotliwości. W obu przypadkach widać ich aliasy dobowe.

zwartych, to zgodnie z tabelą 6.8 gwiazda #13 jest gorącym podkarłem, co zgadza-
łoby się z naszą analizą na podstawie danych z Gai. Z kolei #14 pasuje do grupy
białych karłów, a jej wskaźnik barwy (U −V ) = 0,002 mag sugeruje, że może to być
biały karzeł typu V777 Her.

Ciekawym przypadkiem jest również gwiazda #15, która zmienia jasność z okre-
sem niecałych czterech godzin (rysunek 6.50). W periodogramie tego obiektu zna-
leźliśmy dodatkowo sześć harmonik częstotliwości bazowej. Gwiazda ta znalazła się
w grupie 302 gorących, zwartych obiektów z wyłączeniem białych karłów (tabela
5.1) oraz w katalogu zmiennych z dużymi amplitudami Gai (Mowlavi et al., 2021).
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Rysunek 6.50: Krzywa blasku gwiazdy #15. Niebieskimi punktami oznaczono wartości
średnie w przedziałach 0,025. Dane pochodzą z OGLE-IV.

Krzywa blasku tego obiektu przypomina kształtem zmienne typu HWVir z bardzo
silnymi efektami bliskości. Efekty te są wyraźnie widoczne przed i po zaćmieniu
głównym, tak jak w przypadku gwiazdy #5 z rysunku 6.12. Również okres zmien-
ności odpowiada gwiazdom typu HWVir. Jednak brak zaćmienia wtórnego i płytkie
zaćmienie pierwotne mogą być wynikiem obecności niewielkiego, chłodnego towarzy-
sza, a nie gwiazdy ciągu głównego. Warto zwrócić uwagę na brak symetrii w krzywej
blasku, co może oznaczać odstępstwo od kołowej orbity. Analiza diagramu O – C
nie ujawniła istotnych zmian w okresowości tego obiektu. Z powodu tych niejedno-
znaczności gwiazda #15 przydzielona została do pozostałych obiektów zmiennych.

Wszystkie obiekty z tej sekcji zestawione zostały w tabeli 6.15 wraz z krótkim
komentarzem. Rysunki 6.51 – 6.54 prezentują ich pozycje naniesione na diagramy
barwa-barwa i barwa-jasność.
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# RA(J2000) Dec(J2000) Komentarz

13 17:52:33,835 −29:03:11,26
• zmienność: 4,3 h i 5 min.
• w grupie 302 gorących obiektów (tab. 5.1)

14 17:59:12,246 −29:17:19,19 • zmienność: 4,6 h i 20 min.

15 17:50:32,380 −29:44:08,62
• zmienność: 4 h, kilka harmonik
• podobieństwo do HWVir
• w grupie 302 gorących obiektów (tab. 5.1)

16 17:56:24,324 −29:38:06,84
• PN H 2-32, jądro mgławicy planetarnej
• w grupie 302 gorących obiektów (tab. 5.1)

17 18:03:17,531 −27:31:57,41 • zmienność: 1,24 d

18 18:03:03,957 −28:04:44,39
• zmienność: 2,8 h
• w grupie 302 gorących obiektów (tab. 5.1)

19 18:04:17,496 −27:55:03,67
• zmienność: 2,5 d
• w grupie 302 gorących obiektów (tab. 5.1)

20 18:04:14,757 −28:00:51,85
• zmienność: 2,75 h
• w grupie 302 gorących obiektów (tab. 5.1)

21 18:01:44,925 −28:22:46,10 • zmienność: 2 h

22 18:02:13,621 −28:02:01,90 • zmienność: 3,25 h

23 17:58:26,480 −28:40:08,51
• kilka częstotliwości w przedziale 0− 2 d−1

• w grupie 104 gwiazd ciągu głównego (tab. 5.1)

24 17:51:56,521 −30:22:46,82
• zmienność: 16,5 h
• w grupie 10 gwiazd ciągu głównego (tab. 5.1)

25 17:53:16,862 −29:37:58,82 • zmienność: 32 i 1880 d

26 17:57:30,290 −29:45:33,26 • zmienność: 4,6 i 4 h

27' 18:03:15,283 −27:26:13,01
• zmienność: 2 i 2,85 h
• w grupie 302 gorących obiektów (tab. 5.1)

28' 17:53:47,717 −29:37:52,47
• zmienność: 9 h, subharmonika
• w grupie 104 gwiazd ciągu głównego (tab. 5.1)

29 18:11:07,250 −25:58:03,87
• zmienność: 19 h
• występuje tylko w bazie CTIO

Tabela 6.15: Zestawienie obiektów, które trafiły do grupy pozostałych zmiennych. Dla tych
gwiazd nie byliśmy w stanie odjąć wszystkich istotnych częstotliwości, które pojawiały się
w periodogramach. Przedstawione okresy wskazują na dominującą zmienność.
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Rysunek 6.51: Odpowiednik rysunku 5.5 z naniesionymi obiektami zmiennymi. Gwiazdy
pulsujące oznaczono kółkami: gorące podkarły typu sdBVs/V1093 Her (zielony), gorące
podkarły typu sdBVrs/DW Lyn (czerwony), białe karły (żółty), BLAP-y (magenta). Zna-
ne BLAP-y podpisano skrótowo literą B i numerem pochodzącym z pracy Pietrukowicz
et al. (2017). Kandydatki na krótkookresowe gwiazdy typu HBS oznaczono czerwonymi
trójkątami. Pozostałe gwiazdy zmienne oznaczono diamentami: jednookresowe (niebieski),
z modulowaną amplitudą (pomarańczowy), inne (szary).
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Rysunek 6.52: Odpowiednik rysunku 5.6 z naniesionymi obiektami zmiennymi. Oznaczenia
takie same jak na rysunku 6.51.
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Rysunek 6.53: Odpowiednik rysunku 5.2 z naniesionymi obiektami zmiennymi. Oznaczenia
takie same jak na rysunku 6.51.
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Rysunek 6.54: Odpowiednik rysunku 5.3 z naniesionymi obiektami zmiennymi. Oznaczenia
takie same jak na rysunku 6.53.



Rozdział 7

Podsumowanie

Celem niniejszej rozprawy było znalezienie i scharakteryzowanie obiektów go-
rących w kierunku zgrubienia centralnego Galaktyki z wykorzystaniem fotometrii
wielobarwnej, w szczególności naziemnego ultrafioletu. Jednym z najważniejszych
aspektów tej pracy była próba wskazania gorących, zwartych obiektów, cechujących
się nadwyżką ultrafioletową, które to położone są w ekstremalnie gęstych polach
gwiazdowych. Rozpoczynając badania, nie byliśmy do końca pewni, jakiego typu
mogą to być obiekty i czy w ogóle uda nam się takowe wyselekcjonować. Nasze przy-
puszczenia opierały się na założeniu, że w kierunku centrum Galaktyki napotykamy
różne struktury Drogi Mlecznej. Składowe te cechują się odmienną dynamiką i me-
talicznością, co może się przekładać na niezaobserwowane dotąd właściwości gwiazd.
Ostatecznie zadanie to udało się zrealizować z wykorzystaniem syntezy fotometrii
wielobarwnej wraz z analizą szeregów czasowych. Przy okazji naszych badań poja-
wiło się kilka tzw. produktów ubocznych, które mogą być wykorzystane w innych
projektach. Znaczące rezultaty rozprawy doktorskiej zestawiliśmy poniżej.

Metoda siatki

Opracowaliśmy nowy sposób redukcji danych fotometrycznych w ekstremalnie
gęstych polach gwiazdowych. Szczególnie pionierskie jest zagadnienie związane z au-
tomatycznym generowaniem list gwiazdowych, które pozwala wskazać pozycje (x, y)
niemalże wszystkich obiektów zarejestrowanych na obrazach. W tego typu polach za-
sadne jest użycie jedynie fotometrii profilowej. Zaproponowaliśmy zatem algorytm,
który na podstawie pełnej listy gwiazd wskazuje względnie dobrze izolowane obiekty.
Na ich podstawie można już policzyć wiarygodny PSF. Kompletna lista gwiazd, jak
i dobrze wyznaczony PSF ostatecznie przekładają się na mniejsze błędy jasności.
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Fotometryczne bazy danych

Przygotowaliśmy dwie bazy danych, które łącznie zawierają wielobarwną fotome-
trię dla 4,1 miliona obiektów w kierunku zgrubienia centralnego Galaktyki. Pierwszą
bazę danych (CTIO) stanowią nasze własne pomiary 20 pól wykonane w pasmach
UBV IC . Zmierzone one zostały z długimi i krótkimi czasami ekspozycji, zatem w
bazie znajdują się też obiekty stosunkowo jasne. Niecałe 2,5 miliona gwiazd ma wy-
znaczone jasności standardowe, toteż jest to niemała baza zawierająca standardy
wtórne w kierunku na centrum Galaktyki. Dodatkowo dla niespełna 0,5 miliona
obiektów otrzymaliśmy tylko jasności instrumentalne. Pokrycie przestrzenne obser-
wacji CTIO odpowiada powierzchni 7,3 tarcz Księżyca.

Drugą bazę danych (VPHAS+OGLE) stanowią pomiary wykonane w pasmach
UV I. Nie są one już tak konsystentne jak w przypadku danych CTIO. Jasności V I
zostały zaczerpnięte z szeregów czasowych z trzeciej fazy projektu OGLE i stanowią
uśrednione wartości. Jasności U są wynikiem transformacji pomiarów w paśmie u.
Te ostatnie zostały przez nas wyznaczone w oparciu o publicznie dostępne obrazy
z projektu VPHAS+. Baza ta zawiera 1,2 miliona obiektów. Pokrycie przestrzenne
obserwacji VPHAS+OGLE jest 4,1 większe niż pokrycie obserwacji CTIO, które
stanowiły punkt wyjścia do rozszerzenia obszarów poszukiwań gorących obiektów w
kierunku zgrubienia centralnego Galaktyki.

Najciekawsze obiekty z nadwyżką UV

Z obu baz fotometrycznych wyselekcjonowaliśmy prawie 800 gwiazd, które wyka-
zywały nadwyżkę ultrafioletową. Wśród tej grupy możemy wskazać siedem najbar-
dziej interesujących obiektów. Należą do nich dwie kandydatki na gwiazdy pulsujące
(wielomodalny biały karzeł ze zmiennymi amplitudami #12 i BLAP #13 z podroz-
działu 6.2.4) oraz pięć kandydatek na układy typu heartbeat (podrozdział 6.2.5).

Jak wspomnieliśmy w podrozdziale 5.3.1, zdecydowana większość gwiazd kończy
żywot osiągając status białego karła. Około 80% z nich to obiekty typu DA, któ-
re mają atmosfery złożone z wodoru (MH ∼ 10−4 M�). Resztę stanowią gwiazdy,
których atmosfery zdominowane są przez hel. Ponadto niespełna 20% białych kar-
łów typu DA posiada cienką atmosferę wodorową (MH ∼ 10−6 M�). Rozbieżności
w składzie atmosfer wynikają z odmiennej ewolucji pre-WD (Córsico et al., 2019).
W przypadku pojedynczej gwiazdy rozważa się modele oparte na pulsach termicz-
nych, które pojawiają się na różnym etapie ewolucji, gdy obiekt przebywa w pobliżu
asymptotycznej gałęzi olbrzymów na diagramie HR. Możemy do nich zaliczyć LTP
(ang. Late Thermal Pulse, Althaus et al. (2005)) i VLTP (ang. Very Late Thermal
Pulse, Herwig et al. (1999)). Na skutek LTP wodór z zewnętrznych warstw gwiaz-
dy wciągany jest w jej głębsze obszary, gdzie miesza się z helem, węglem i tlenem.
W przypadku VLTP wodór z zewnętrznych warstw gwiazdy może zostać całkowicie
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„spalony”. Oba scenariusze prowadzą do zmniejszenia zawartości wodoru w atmos-
ferach białych karłów.

Ustanie wszelkich reakcji we wnętrzu gwiazdy powoduje, że trafia ona na ciąg
białych karłów, gdzie stygnie. Jednocześnie na skutek dyfuzji mniej masywne pier-
wiastki jak wodór i hel przemieszczają się z czasem ku powierzchni gwiazdy. Zatem
stygnący biały karzeł po odpowiednio długim czasie zmieni strukturę warstw ze-
wnętrznych. Jeśli podczas tego procesu znajdzie się w pasie niestabilności (rysunek
5.14), to za pomocą asterosejsmologii możliwe jest badanie jego wnętrza i pośrednie
zweryfikowanie przyjętego modelu ewolucji.

Jakość modelu sejsmicznego zależy od liczby obserwowanych modów – im jest
ich więcej, tym dokładniejszy model. Z tego powodu przedsięwzięto wieloletnie kam-
panie obserwacyjne jak WET (ang. Whole Earth Telescope), umożliwiające detekcję
wielu okresów w białych karłach. Przykładem gwiazdy, która została objęta długolet-
nim programem obserwacyjnym, jest biały karzeł GD358 typu DBV (Bischoff-Kim
et al., 2019). W gwieździe tej zaobserwowano 15 modów ze zmiennymi amplitudami,
co sugeruje pewne podobieństwo ze znalezioną przez nas gwiazdą #12. Autorzy pra-
cy odwołują się do dodatkowych trzech obiektów typu DBV, dla których możliwe
było wyznaczenie masy otoczki helowej na podstawie asterosejsmologii. Jeśli obiekt
#12 jest faktycznie typu DBV, to może on przyczynić się do lepszego poznania
procesów dyfuzyjnych w białych karłach.

Równie ciekawym obiektem jest gwiazda #13 – kandydatka na BLAP-a. Jak
pisaliśmy w podrozdziale 5.3.3, zespół OGLE odkrył 14 tego typu gwiazd. W ostat-
nim czasie znaleziono więcej podobnych obiektów. Kupfer et al. (2019) odkryli cztery
gorące gwiazdy pulsujące w modzie radialnym z dużymi amplitudami, dla których
Teff > 30 000K. Przyspieszenie grawitacyjne na ich powierzchni jest większe niż w
przypadku BLAP-ów i wynosi 5,25 . log g . 5,75, stąd nazwano je high-gravity-
BLAPs (HG-BLAP). Zwiększona grawitacja pociąga za sobą wyższe częstotliwo-
ści pulsacji niż w przypadku BLAP-ów. Gwiazdy te zmieniają jasność z okresami
200− 475 s, a ich krzywe blasku są bardziej symetryczne i przypominają sinusoidę.

McWhirter & Lam (2022) zaproponowali kolejne 16 kandydatek na BLAP-y i
sześć kandydatek na HG-BLAP-y. Na podstawie obserwacji spektroskopowych au-
torzy pracy potwierdzili jednoznacznie, że do tej grupy gwiazd należy ZGP-BLAP-09
pulsujący z okresem P = 23,26 min. Pozostałe obiekty oznaczono jako niepewne.
Spośród 16 kandydatek jedynie ZGP-BLAP-09 i ZGP-BLAP-06 (P = 35,84 min.)
wyróżniają się krzywą blasku charakterystyczną dla BLAP-ów. Biorąc pod uwagę
dodatkowego kandydata na BLAP-a, którego odkryto podczas poszukiwań krótko-
okresowych zmiennych (Lin et al., 2022) oraz trzy znalezione w ramach programu
OmegaWhite (Ramsay et al., 2022), liczba znanych BLAP-ów jest rzędu 20.

Byrne et al. (2021) pokazali za pomocą modelowania, że zarówno BLAP-y jak
i HG-BLAP-y mogą powstawać w układach podwójnych. Pierwotnie są to gwiazdy
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ciągu głównego o masie 1 − 2 M�. W wyniku ewolucji przekształcają się one w
obiekty z helowym jądrem o masie 0,3 M�, paląc wciąż wodór w otoczce. 75% z
nich powstaje w układzie z małomasywną gwiazdą ciągu głównego, a pozostałe
25% układów może zawierać obiekty zwarte jak białe karły, gwiazdy neutronowe
czy gwiazdowe czarne dziury. W obu przypadkach pierwotny BLAP oddaje znaczną
część swojej materii w fazie wspólnej otoczki lub wskutek wypełnienia powierzchni
Roche’a. Problemem jest to, że BLAP-y zdają się być pojedynczymi obiektami.
W tym kontekście bardzo ciekawym wynikiem jest odkrycie BLAP-a w układzie
podwójnym HD 133729 (Pigulski et al., 2022).

Nie jesteśmy w stanie stwierdzić jednoznacznie, że gwiazda #13 jest BLAP-em.
Są jednak ku temu pewne przesłanki. Po pierwsze, patrząc na rysunek 6.39 wi-
dzimy wyraźną asymetrię, która sugeruje, że mamy do czynienia z pulsacjami w
modzie radialnym. Po drugie, współczynnik określający tempo zmian okresu wynosi
r = (+1,8± 0,7) · 10−7 yr−1 i co do rzędu wielkości jest zgodny ze współczynnikami
dla pozostałych obiektów tego typu odkrytych przez Pietrukowicz et al. (2017). Ma-
my więc do czynienia z obiektem, który wolno ewoluuje w nuklearnej skali czasowej.
Po trzecie, okres i zakres zmian jasności odpowiadają znanym BLAP-om. Wydaje
się więc, że obiekt ten jest 14. znanym BLAP-em w kierunku centrum Galaktyki.
Przypomnijmy, że od zespołu OGLE otrzymaliśmy tylko dane z trzeciej fazy pro-
jektu. Najpewniej obiekt ten nie został uwzględniony w pracy Pietrukowicz et al.
(2017), ponieważ nie posiadał on obserwacji w OGLE-IV.

Najciekawszą grupę gwiazd stanowią kandydatki na krótkookresowe układy ty-
pu heartbeat. Już sam fakt, że wskazaliśmy ich kilka, sugeruje że tego typu obiekty
powinny być dość łatwo typowane w oparciu o pomiary ultrafioletowe. Z kształtu
krzywych blasku możemy domniemywać, że są to układy podwójne. Źródłem nad-
wyżki ultrafioletowej w takim układzie musi być zatem pojedynczy gorący obiekt
jak biały karzeł lub gorący podkarzeł (lub też oba jednocześnie). Zarazem wiemy,
że nie są to obiekty (e)PCEBs omówione podrozdziale 6.2.3. Wynika to z tego, że te
ostatnie, przechodząc fazę wspólnej otoczki (CE, ang. common envelope), mają wy-
starczająco dużo czasu, by doszło w takich układach do cyrkularyzacji orbit. W tym
kontekście pewną ciekawostką jest obiekt #15 z podrozdziału 6.2.6. W przypadku
kandydatek na układy HBS zakładamy, że ich pojaśnienia związane są z efektami
bliskości w pobliżu peryastronu.

Jednym z ważnych aspektów współczesnej astronomii jest zagadnienie powsta-
nia i ewolucji Wszechświata jako całości. Choć problem ten stanowi domenę kosmo-
logiczną, to jest ściśle związany z astrofizyką pojedynczych obiektów (Pietrzyński
et al., 2020). Pod koniec XX wieku dzięki obserwacjom supernowych typu Ia (SN Ia)
wykazano, że ekspansja Wszechświata przyspiesza (Riess et al., 1998), za co od-
powiedzialna jest nieznana dotąd ciemna energia. Supernowe typu Ia to eksplozje
zachodzące w układach podwójnych, w których występuje biały karzeł. Na skutek
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transferu materii z drugiego składnika na powierzchnię białego karła może zostać
przekroczona granica Chandrasekhara (MCh ' 1,44 M�), prowadząc do gwałtow-
nych reakcji termojądrowych i ostatecznie do wybuchu. Ogólnie rzecz biorąc, ze
względu na istnienie granicyMCh, fizyka stojąca za wybuchem SN Ia powinna być w
każdym przypadku taka sama. W konsekwencji obiekty te, po uwzględnieniu pew-
nych poprawek (Phillips, 1993), mogą być traktowane jako świece standardowe. Co
więcej, ich jasność absolutna w momencie wybuchu osiąga MV ' −19,0 mag, co
ułatwia ich detekcję w odległych galaktykach.

O ile zakłada się jednakowy mechanizm wybuchu SN Ia, to istnieją różne scena-
riusze, które mogą doprowadzić do eksplozji. Dopuszcza się dwa główne modele. W
pierwszym przypadku układ podwójny przechodzi tylko raz fazę CE. Prowadzi to
ostatecznie do powstania układu złożonego z białego karła i gwiazdy mniej wyewo-
luowanej, z której to materia spływa na tego pierwszego (SWD, ang. Single-White
Dwarf ). Protoplastą takich układów są obiekty typu PCEBs. Drugi model zakłada
istnienie układów podwójnych, które dwukrotnie przeszły fazę CE i składają się z
dwóch białych karłów (DWD, ang. Double-White Dwarfs, Burdge et al. (2020)). W
tym przypadku przekroczenie masy MCh może nastąpić na skutek ich połączenia.
Oznacza to, że podczas wybuchu łączna masa zdegenerowanej materii jest w stanie
przekroczyć MCh, co może wpływać na maksymalną jasność absolutną supernowej.
Istnieją też pewne odmiany opisanych scenariuszy. Jedna z nich zakłada, że materia
osiadła na powierzchni białego karła w wyniku kompresji wywołuje eksplozję, gdy
MWD < MCh. Jej skutkiem jest powstanie fali uderzeniowej, która inicjuje drugą
eksplozję (właściwą dla SN Ia) we wnętrzu węglowo-tlenowego jądra (Woosley &
Weaver, 1994).

Przebieg ewolucji układów podwójnych, który prowadzi do eksplozji SN Ia, zale-
ży od wielu czynników, np. od tempa przepływu materii między składnikami. Aby
lepiej poznać mechanizmy ewolucji Parsons et al. (2016) zapoczątkowali poszukiwa-
nia ciasnych układów złożonych z białych karłów i gwiazd ciągu głównego typów
F, G i K (WD+FGK). Motywacją autorów był fakt, że w układach PCEBs skład-
nikiem chłodniejszym zazwyczaj jest gwiazda późniejszego typu widmowego M (Li
et al., 2014). Jednocześnie takie układy trudniej zidentyfikować w widzialnej czę-
ści widma, ponieważ promieniowanie pochodzące od białego karła jest skutecznie
przyćmiewane przez gwiazdę wcześniejszego typu widmowego FGK. Z tego powodu
warto wykorzystać obserwacje w paśmie ultrafioletowym. Ze względu na te i in-
ne przeszkody, znanych jest tylko kilka układów PCEBs, w skład których wchodzi
gwiazda wcześniejszego typu widmowego niż M (seria prac o początkowym tytule
The White Dwarf Binary Pathways Survey zapoczątkowana przez Parsons et al.
(2016) i ich referencje).

W kontekście ewolucji gwiazd podwójnych do supernowej Ia, pięć kandydatek na
krótkookresowe układy typu HBS może rzucić zupełnie nowe spojrzenie na histo-
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rię tworzenia najbardziej energetycznych zjawisk gwiazdowych. Po pierwsze, obiekty
#(1− 5) nie przypominają układów PCEBs. Po drugie, dla gwiazd typu heartbeat,
położonych w kierunku zgrubienia centralnego Galaktyki, wartość wskaźnika barwy
(V −I)0 maleje wraz z okresem układu (rysunek 11 z pracy Wrona et al. (2022)). Jed-
nocześnie z obserwacji satelity Kepler znanych jest 17 krótkookresowych układów ty-
pu HBS z dominującym składnikiem o Teff ' 6000−9250K (Thompson et al., 2012).
Jednak w przypadku tych obiektów amplitudy zmian jasności są dużo mniejsze niż
dla gwiazd #(1− 5). Ciekawa jest własność wspominanych 17 obiektów pokazująca
praktycznie liniową zależność między obserwowaną amplitudą zmian jasności a Teff

(rysunek 11 z pracy Thompson et al. (2012)). Korzystając z tej zależności i wartości
∆mI (tabela 6.12) oszacowaliśmy, że temperatura efektywna gorącego składnika z
układu #4 wynosi Teff ' 86 000K. Po trzecie, układ #5 jest dobrym kandydatem
na DWD.

Niewątpliwe omówione tutaj pięć gwiazd stanowi bardzo ciekawy materiał do dal-
szej analizy. Cennym źródłem informacji będą dane spektroskopowe tych obiektów,
które jednoznacznie rozstrzygną, czym jest źródło promieniowania ultrafioletowe-
go. Obserwacje również powinny pomóc w wyznaczeniu parametrów orbitalnych w
przypadku, gdy i 6= 90◦.

Ruch własny

Spośród 778 gwiazd wykazujących nadwyżkę ultrafioletową wyselekcjonowaliśmy
59 kandydatów na obiekty zwarte (tabela 5.1). Możemy je podzielić na trzy grupy.
Pierwszą stanowią kandydatki na najjaśniejsze gorące podkarły/BLAP-y (23). Dru-
ga zawiera kandydatki na gorące podkarły/układy typu HWVir (28), zaś trzecia
na białe karły (8). Gwiazdy te wyselekcjonowaliśmy z użyciem katalogu Gaia-DR2
(Gaia Collaboration et al., 2018b) w oparciu o kombinacje ruchów własnych i od-
ległości wyznaczonych na podstawie paralaks. Niestety dla większości obiektów te
ostatnie obarczone są dużymi błędami, co dało nam wiarygodne oszacowania tylko
dla około 7,5% gwiazd z nadwyżką ultrafioletu.

Analiza ekstremalnie gęstych pól gwiazdowych nauczyła nas również, że nie moż-
na do konca ufać zestawieniom obiektów po współrzędnych, jeśli nie jest możliwa
ich weryfikacja na obrazach. Jest to szczególnie ciekawe w kontekście misji Gaia. Na
przykład dla wielomodalnego białego karła ze zmiennymi amplitudami (obiekt #12
z tabeli 6.9) najbliższą gwiazdą w katalogu Gaia-DR2 jest 4062386952940914560
odległa o 0,064′′. Obiekt ten posiada tylko jasność w paśmie G oraz ma wyznaczo-
ny ruch własny. Z tego powodu nie byliśmy w stanie nanieść go na wykresy typu
barwa-jasność z podrozdziału 5.2.1.

Kolejna gwiazda, znajdująca się nieco dalej, to 4062386952873441408 oddalona
od #12 o 0,775′′. Obiekt ten posiada komplet jasności G, GBP i GRP i nie ma wyzna-
czonego ruchu własnego. Z kolei w katalogu Gaia-EDR3 (Gaia Collaboration et al.,
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2021) obie gwiazdy mają wyznaczoną tylko jasność w paśmie G bez ruchu własnego.
Takich nieścisłości pomiędzy wydaniami było więcej. Z tego powodu zdecydowaliśmy
się pozostać przy katalogu Gaia-DR2.

Gwiazdy zmienne

W ramach pracy zidentyfikowaliśmy 82 gwiazdy zmienne, z czego 60 nie było
jak dotąd znanych lub zostały błędnie sklasyfikowane. Poniżej przedstawiamy pod-
sumowanie znalezionych obiektów zmiennych wraz z krótkim komentarzem.

• Układy kataklizmiczne (3 znane i 6 nowo odkrytych). Wśród znanych obiektów
znalazły się tylko nowe karłowate. Do nowo odkrytych przynależą gwiazdy
nowopodobne oraz nowe karłowate typu SU UMa i Z Cam.

• Układy prekataklizmiczne (e)PCEBs (5 znanych i 5 nowo odkrytych). Do zna-
nych obiektów należą gwiazdy typu HWVir (ePCEBs), zaś nowo odkryte to
niezaćmieniowe układy PCEBs. W przypadku jednego układu HWVir znaleź-
liśmy zmienność odpowiadającą gorącym podkarłom typu sdBVs.

• Układy zaćmieniowe typu EA (8 znanych i 2 nowo odkryte). W wyniku modelo-
wania efektów bliskości mogliśmy stwierdzić, że trzy znane układy zaćmieniowe
złożone są z gwiazdy ciągu głównego i białego karła. Do pozostałych znanych
gwiazd należy nowa klasyczna i układ typu AM CVn. Do nowo odkrytych
należą kandydatki na nową klasyczną i układ kataklizmiczny.

• Układy zaćmieniowe typu EB i EW (5 znanych). Wszystkie cztery układy ty-
pu EW to gwiazdy WUMa. Spośród nich wyszczególniliśmy podtypy A i W,
a także odnotowaliśmy występowanie efektu O’Connella. Dzięki tym obiek-
tom zauważyliśmy również problemy z fotometrią, którą wykorzystaliśmy do
analizy.

• Gwiazdy pulsujące (14 nowo odkrytych). Jest to najliczniejsza grupa zmien-
nych, zarazem wszystkie są obiektami jak dotąd nieznanymi. Najwięcej z nich,
bo aż dziewięć, stanowią gorące podkarły typu sdBVs (w tym jedna w układzie
HWVir i druga, której pulsacje odpowiadają również ELMV). W tej grupie
znalazł się także hybrydowy gorący podkarzeł typu sdBVrs, trzy białe karły i
jeden BLAP.

• Krótkookresowe układy typu heartbeat (5 nowo odkrytych). Gwiazdy te wy-
kazują zmiany okresów wraz z czasem. Dla dwóch układów znaleźliśmy często-
tliwości odpowiadające pulsacjom w gorących podkarłach typu sdBVs. Warto
zaznaczyć, że częstotliwości te pojawiają się tylko w niektórych sezonach. Z
tego powodu nie uwzględniliśmy tych obiektów w grupie gwiazd pulsujących z
poprzedniego punktu.
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• Pozostałe gwiazdy zmienne (1 znana i 28 nowo odkrytych). W tej grupie wyróż-
niliśmy obiekty jednookresowe, z modulowaną amplitudą i inne. Jedyną znaną
zmienną jest jądro mgławicy planetarnej PN H 2-32. Ciekawymi przypadka-
mi wśród obiektów nowo odkrytych są dwie gwiazdy, w których znaleźliśmy
dodatkowe wysokie częstotliwości odpowiadające pulsacjom w gorących pod-
karłach i białych karłach. Wart uwagi jest również układ zaćmieniowy podob-
ny do HWVir z asymetryczną krzywą blasku. Dominujące okresy większości
obiektów są rzędu kilku godzin.

Ekstynkcja międzygwiazdowa

Pomimo że temat ekstynkcji międzygwiazdowej nie był przez nas poruszany, to
warto o nim wspomnieć w podsumowaniu pracy. Dane CTIO zawierają obserwa-
cje z widzialnej części widma w pasmach UBV , a wyznaczone dzięki nim jasności
dobrze nadają się do badania ekstynkcji. Wynika to z tego, że w zakresie zdefiniowa-
nym przez te trzy pasma absorpcja międzygwiazdowa jest odwrotnie proporcjonalna
do długości fali (porównaj rysunek 2.5 z rysunkiem 1 z pracy Krełowski & Papaj
(1993)). Jak pokażemy w następny akapicie, ma to pewne konsekwencje.

Dla wskaźników barwy w systemie UBV możemy napisać:

U −B = U0 −B0 + AU − AB = (U −B)0 + E(U −B) (7.1)

B − V = B0 − V0 + AB − AV = (B − V )0 + E(B − V ) (7.2)

gdzie AU , AB i AV to absorpcja odpowiednio w pasmach U , B i V , dolny indeks
0 odnosi się do wartości swoistych gwiazdy, a E(U − B), E(B − V ) to nadwyżki
barwy. Za pomocą wprowadzonych wielkości można zdefiniować parametr Q:

Q = (U −B)− E(U −B)
E(B − V )

· (B − V ) (7.3)

Parametr Q ma tę własność, że jest taki sam, niezależnie czy korzysta z obserwo-
wanych, czy swoistych wskaźników barwy. Można się łatwo o tym przekonać, pod-
stawiając do równania 7.3 wzory 7.1 i 7.2. Ogólnie rzecz biorąc z przytoczonej w
pierwszym akapicie zależności wynika, że AU > AB > AV . Zatem nadwyżki barwy
E(U −B) i E(B−V ) będą zawsze dodatnie. Równanie 7.3 można zinterpretować w
następujący sposób: jeśli nałożyć na wykres dwuwskaźnikowy (U −B)0 vs (B−V )0

punkty pomiarowe, to ekstynkcja międzygwiazdowa przesunie je w stronę większych
wartości zarówno w osi odciętych, jak i rzędnych.

W równaniu 7.3 istotny jest więc stosunek nadwyżek barwy. Wielkość ta zale-
ży od właściwości materii międzygwiazdowej, która znajduje się na drodze światła
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pomiędzy gwiazdą a obserwatorem. Jest ona również częściowo zależna od typu wid-
mowego obserwowanego obiektu. Dlatego jedne z pierwszych pomiarów parametru
E(U −B)/E(B − V ) bazowały na obserwacjach gorących gwiazd typu widmowego
O, a sam stosunek można było wyrazić za pomocą wzoru (Hiltner & Johnson, 1956):

E(U −B)
E(B − V )

= 0,72 + 0,05 · E(B − V ) (7.4)

Powyższa zależność może zostać uogólniona do postaci:

E(U −B) = X · E(B − V ) + Y · E(B − V )2 (7.5)

W późniejszym czasie okazało się, że dla gwiazd typu widmowego O, B i A współ-
czynnik Y jest niewielki, zaś X zmienia się w szerokim zakresie 0,62 − 0,80 w za-
leżności od kierunku na niebie (Turner, 1989). W takim razie w celu wyznaczenia
swoistych wskaźników barwy nie należy korzystać ze średniej wartości danej wzorem
7.4.

Wykorzystując dane CTIO wykazaliśmy, że w kierunku na zgrubienie centralne
Galaktyki współczynnik X = 0,85 (rysunek 5.2). Wartość ta dość znacznie prze-
wyższa średnią ze wzoru 7.4. Pokazuje to, że skład chemiczny materii w kierunku
centrum Drogi Mlecznej różni się od składu materii w pozostałych kierunkach na
niebie. Podążając za Turner (1994), stosunek E(U−B)/E(B−V ) zależy od średnie-
go przekroju czynnego absorpcji materii. Niskie wartości współczynnika X wynikają
z tego, że materia międzygwiazdowa jest zdominowana przez cząsteczki pyłu o du-
żym przekroju czynnym. Przeciwnie, wysokie wartości współczynnika X wynikają z
dominacji cząsteczek pyłu o małym przekroju czynnym, co pociąga za sobą znaczną
selektywną absorpcję światła.

Oprogramowanie

Osiągnięcia współczesnej astrofizyki nieodłącznie wiążą się z wykorzystaniem
komputerów. Ogromna ilość publicznie dostępnych pomiarów może zostać przeana-
lizowana tylko w sposób automatyczny. Tak było również w naszym przypadku. Jeśli
mielibyśmy wskazać najważniejsze programy, których użyliśmy podczas analizy, to
byłyby nimi DAOPHOT (otrzymanie fotometrii) i FNPEAKS (analiza fourierow-
ska). Programy te przez wiele lat były z powodzeniem używane przez wrocławskich
astronomów. Jednak samo wykorzystanie dostępnego oprogramowania było niewy-
starczające, w związku z tym musieliśmy napisać dodatkowe skrypty lub programy.
Ich zwięzła lista znajduje się poniżej:

• Demulos – wyznacza listy gwiazd do PSF-u w gęstych polach gwiazdowych,

• Make_std_phot – ustala równania transformacyjne pomiędzy jasnościami
instrumentalnymi a standardowymi,

https://github.com/pbrus/demulos
https://github.com/pbrus/standard-photometry
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• Vphasfits – konwertuje rozszerzone pliki FITS z projektu VPHAS+ do bar-
dziej użytecznych formatów jak pliki tekstowe i pojedyncze obrazy FITS,

• Interactive-diagrams – wyświetla dane pochodzące z różnych kolumn tego
samego pliku w wielu oknach jednocześnie, pozwalając na interakcje pomiędzy
oknami,

• Variability-analyser – analizuje w sposób półautomatyczny zmienność
gwiazd,

• Binary-doppler-beaming – modeluje krzywą blasku wywołaną wzmocnie-
niem dopplerowskim w układach podwójnych,

• Sdb_xy – wyszukuje wspólne obiekty po współrzędnych (x, y) z możliwością
formatowania wyników,

• Unred_stars – wyznacza ekstynkcję międzygwiazdową na wykresie dwuw-
skaźnikowym.

Większość programów została napisana w języku Python, część z nich zawiera
również podprogramy w językach Bash i C. Technologie te są powszechnie uży-
wane przez astronomów. Co więcej, kody źródłowe zostały przez nas opublikowane
na otwartej licencji MIT, pozwalając społeczności astronomicznej na ich dowolne
wykorzystanie i modyfikowanie.

Warto również zaznaczyć, że najwięcej mocy obliczeniowej wykorzystaliśmy do
następujących zadań:

• wyznaczanie optymalnych oczek siatki dla każdego sektora (podrozdział 3.2.1),

• obliczenie jasności instrumentalnych dla danych CTIO (podrozdział 3.2.2),

• wstępna, automatyczna analiza zmienności 800 obiektów (porozdział 6.1.3).

Większość obliczeń wykonaliśmy na dwóch komputerach z systemami Linux i pro-
cesorami klasy Intel Core i3 oraz i5. Nie prowadziliśmy dokładnych notatek, ale mo-
żemy oszacować, że obliczenia te zajęły około dwóch miesięcy nieprzerwanej pracy.
Część algorytmów musiała być optymalizowana pod kątem wydajnościowym, nie-
mniej jednak pokazuje to, że możliwe jest analizowanie względnie dużych zbiorów
danych na niezbyt wydajnych maszynach.

Podsumowując, udało nam się przygotować i przeanalizować dość skrupulatnie
obszar o powierzchni ponad siedmiu stopni kwadratowych w kierunku centrum Ga-
laktyki. Dzięki tym badaniom otrzymaliśmy interesujące wyniki naukowe, w tym

https://github.com/pbrus/vphasfits
https://github.com/pbrus/interactive-diagrams
https://github.com/pbrus/variability-analyser
https://github.com/pbrus/binary-doppler-beaming
https://github.com/pbrus/search-xy-coordinates
https://github.com/pbrus/unredden-stars
https://opensource.org/licenses/MIT


Podsumowanie 199

odkryliśmy wiele gwiazd zmiennych. Warto zaznaczyć, że najjaśniejsze kandydatki
na gorące podkarły i białe karły mogą zostać objęte obserwacjami spektroskopowymi
w celu potwierdzenia ich natury. Część obiektów można spróbować odpoczerwienić,
korzystając ze współczynnika E(U−B)/E(B−V ) = 0,85 i wykonać dla nich analizę
SED przy użyciu jasności w różnych pasmach. Trzeba jednak mieć na uwadze, że są
to gęste pola i najlepiej byłoby zweryfikować obiekty na poszczególnych obrazach.
Niestety, duże niepewności w wyznaczeniu odległości nie pozwalają obliczyć jasności
absolutnych wielu gwiazd.

Należy dodać, że otrzymane bazy fotometryczne mogą zostać wykorzystane do
innych badań. Na przykład mogą one być użyte w projekcie, do którego pierwotnie
zostały zaplanowane obserwacje CTIO. Fotometria UBV IC może również posłużyć
do wskazania gromad i asocjacji w oparciu o przestrzenny rozkład wskaźników bar-
wy (Perren et al., 2015). Zagadnienie to było przez nas wstępnie testowane i dało
obiecujące rezultaty.
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Dodatek

Rozdział ten zawiera opis dodatkowych materiałów, które dołączamy do elek-
tronicznej wersji rozprawy. Materiały znajdują się w katalogu dodatki/. Ścieżki do
konkretnych plików wyróżniliśmy w następujący sposób podkatalog/plik. Etykiety
w nawiasach kwadratowych odnoszą się do plików o podobnych nazwach.

Metoda siatki

• metoda_siatki/obrazy_roznicowe.avi – animacja prezentuje 20 kolejnych
obrazów różnicowych dla fragmentu sektora Bulge-9A o rozmiarach 512× 512
pikseli. Każdy obraz jest wynikiem pojedynczej iteracji (tabela 3.1). Para-
metr d ustalono na 5,5 piksela. Na początkowych obrazach wyraźnie widać,
że w miejscach, w których występują oczka siatki, odejmowane jest tło nieba
(struktura kratki).

• metoda_siatki/ewolucja_oczek.avi – animacja prezentuje końcowe iteracje
podczas ewolucji oczek siatki dla ustalonego parametru d. Na filmie widać
fragment sektora Bulge-9A o rozmiarach 120×120 pikseli, dla którego d = 5,5
piksela. Czerwone plusy oznaczają pozycje gwiazd, niebieskie okręgi obrazują
oczka siatki, które przemieszczają się w czasie. Czarne małe okręgi to ślady,
które pozostawiają oczka w kolejnych iteracjach. Dla porównania na początku
animacji pojawia się niebieski okrąg o promieniu rap dany wzorem 3.7.

Wzmocnienie dopplerowskie

• wzmocnienie_dopplerowskie/pasmo_v.eps – rysunek przedstawiający zmia-
ny jasności V obiektu #1 (rysunek 6.41) wywołane wzmocnieniem dopplerow-
skim. Porównaj z rysunkiem 6.46.

• wzmocnienie_dopplerowskie/peryastron_10.eps – rysunek przedstawiają-
cy zmiany jasności I obiektu #1 (rysunek 6.41) wywołane wzmocnieniem dop-
plerowskim. W tej konfiguracji zastąpiono wartość ω = 0◦ przez ω = 10◦.
Porównaj z rysunkiem 6.46.
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Gorące obiekty

• gorace_obiekty/vphas_ogle.dat – fragment bazy danych VPHAS+OGLE
zawierający 752 obiekty z nadwyżką ultrafioletową. Porównaj z rysunkami 5.5
i 5.6.

• gorace_obiekty/ctio_[std|ins].dat – fragment bazy danych CTIO zawie-
rający 45 (std: 41, ins: 4) obiektów z nadwyżką ultrafioletową. Porównaj z
rysunkami 5.2 i 5.3.

Klasyfikacja gorących obiektów

Ta sekcja zawiera klasyfikację gorących obiektów na bazie danych z katalogu Gaia-
DR2. Ograniczaliśmy się tylko do gwiazd, które zostały sklasyfikowane jednocześnie
w oparciu o ruch własny i odległość. Porównaj z tabelą 5.1.

• klasyfikacja/gorace_podkarly_[blap|hwvir].id – identyfikatory 51 go-
rących podkarłów, w tym 23 najjaśniejsze gorące podkarły/BLAP-y i 28 go-
rących podkarłów/układów HWVir.

• klasyfikacja/biale_karly.id – identyfikatory 8 białych karłów.

Gwiazdy zmienne

Poniżej zestawialiśmy listę plików, które wiążą tymczasowe identyfikatory gwiazd
zmiennych nadane w pracy z identyfikatorami z baz VPHAS+OGLE i CTIO.

• zmienne/uklady_[hwvir|ea|eb_ew|niezacmieniowe].id

• zmienne/uklady_[kataklizmiczne|heartbeat].id

• zmienne/gwiazdy_pulsujace.id

• zmienne/pozostale.id
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Podziękowania

Niniejsza rozprawa doktorska nie powstałaby, gdyby nie wysiłek i zaangażowa-
nie kilku osób. Bez wątpienia najważniejszą osobą, która miała wpływ na tworzenie
tej pracy i jej ostateczny kształt, był Dr Zbigniew Kołaczkowski. Nasza współpraca
dotycząca fotometrii gęstych pól gwiazdowych rozpoczęła się jeszcze podczas moich
studiów magisterskich. Wieloletnia znajomość przerodziła się w bliską koleżeńską
więź. Niestety Zbyszek niespodziewanie od nas odszedł, a stało się to, kiedy pra-
ca była już na zaawansowanym etapie. Jestem bardzo wdzięczny za wiedzę, którą
przekazywał mi przez lata.

Zbyszek był wyjątkowym nauczycielem, który pokazał mi, aby na problemy
współczesnej astrofizyki patrzeć szerzej i wieloaspektowo. Zaszczepił we mnie dba-
łość o szczegóły i stosowanie nieszablonowych rozwiązań. Pokazał mi również ogrom-
ny potencjał jaki drzemie w systemach uniksopodobnych. Wprowadził mnie także
w tajniki obserwacji fotometrycznych z wykorzystaniem teleskopu białkowskiego.
Czuję się wyróżniony, że mogłem być Jego uczniem. W niniejszej pracy znajduje się
wiele koncepcji, o których miałem przyjemność z Nim dyskutować. Z tego powodu
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