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В И П У С К  1 ( 6 1 )  
 

 

УДК 523.985 + 52-337 
 

В. Лозицький, д-р фіз.-мат. наук, 
І. Яковкін, лабор., студ., 

Є. Кравченко, студ. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

 
МАГНІТНІ ПОЛЯ У ЛІМБОВИХ СОНЯЧНИХ СПАЛАХАХ НА ВИСОТАХ 2–14 Мм 

 
Наведено результати досліджень магнітних полів у двох потужних сонячних спалахах на лімбі Сонця, які виникли 

17 липня 1981 р. і 14 липня 2005 р. За даними аналізу профілів I ± V ліній К СаІІ, HeI 4471,5 і Н зроблено висновок, що 
ефективні (усереднені) магнітні поля Вeff досягали в них напруженостей 1100–3000 Гс на висотах 2–14 Мм. Знайдено 
спостережні свідчення щодо ще сильніших локальних полів Вmax на рівні приблизно 104 Гс.  

Ключові слова: Сонце, сонячна активність, лімбові сонячні спалахи, спектрально-поляризаційні спостереження, 
ефект Зеємана, сильні й надсильні магнітні поля. 

 
Вступ. Магнітні поля у сонячних спалахах на лімбі Сонця (лімбових) вивчені дуже мало. Однією з причин цього є 

те, що явище лімбового спалаху є рідкісним – воно може бути зафіксоване принаймні на порядок менш часто, ніж 
спалахи на диску. Частково це пов’язано із чисто геометричними особливостями спостережень таких спалахів. 
Дійсно, видимий із Землі період обертання Сонця навколо осі у його екваторіальній зоні є близьким до 27 діб. Якщо 
якась спалахово-активна область проходить весь диск Сонця, не встигаючи розпастись і зникнути, то на видимій 
півсфері Сонця вона спостерігається приблизно 13,5 діб, причому на цей проміжок часу випадає приблизно лише 
одна доба (сумарно), коли активна область спостерігається на самісінькому краю диска Сонця – на його лімбі. Саме 
в цей відносно короткий період часу може бути так, що сонячний спалах, який виникає у цій активній області і дає 
інтенсивну емісію у хромосфері і в нижній короні до висот ≈ 10 Мм, проєктується на небі мимо диску Сонця, тобто на 
його хромосферу і корону, а не на його фотосферу. Частота таких подій приблизно така: 1/13,5 ≈ 0,07, тобто досить 
мала. А враховуючи те, що сонячні спалахи взагалі виникають в активних областях досить нечасто, несподівано і 
тривають відносно недовго, є цілком зрозумілим, чому відповідних спостережень дуже мало. 

Ще однією причиною недостатньої вивченості магнітних полів у лімбових спалахах є те, що такі поля не можна 
виміряти магнітографічним методом [1, 20], який нині є найбільш масовим і презентативним. По-перше, у лімбових 
спалахах не світяться ті магніточутливі лінії металів, у яких записується магнітне поле за допомогою сонячних 
магнітографів. По-друге, профілі спектральних ліній у лімбових спалахах змінюються дуже швидко і в основному за 
рахунок зміни термодинамічних умов, а не магнітного поля. Водночас, сонячний магнітограф дає найнадійніші дані лише 
тоді, коли профілі спектральних ліній змінюються винятково внаслідок зміни магнітного поля, а не термодинамічних 
умов. Тому прямі вимірювання магнітних полів у лімбових сонячних спалахах можливі лише іншими методами: або на 
основі традиційних спектральних спостережень із відповідною поляризаційною оптикою (спектрально-поляризаційних), 
або на основі сучасної стокс-діагностики за даними фотоелектричної реєстрації спектрів [7]. 

Уперше магнітні поля у лімбових спалахах виміряно А. Н. Коваль [6] у Кримській астрофізичній обсерваторії. За 
аналізування профілі лінії водню Нα мали довжину  = 6562,8 Å, і було використано метод фіксації зміщення 
профілів цієї лінії в ортогональних колових поляризаціях, тобто профілів I ± V, де I та V – відповідні параметри 
Стокса. Знайдено, що виміряні цим методом поля містяться на рівні декількох сотень гаусів ( Гс ), що приблизно на 
порядок менше, ніж добре відомі магнітні поля у сонячних плямах [9]. Однак також виявлено випадок досить 
значного відносного зміщення профілів I ± V, який відповідає магнітному полю 9000 Гс. Автор роботи [6] 
прокоментувала це так: "Однак такі сильні магнітні поля є малоймовірними у світлі існуючих на сьогодні уявлень про 
структуру магнітного поля у сонячній атмосфері". 

Подібні результати отримано також авторами роботи [16] для лімбового спалаху 14 липня 2005 р. На основі 
вимірювань методом "центра ваги" профілів I ± V лінії Нα зроблено висновок, що у спалаху існували магнітні поля з 
напруженістю B = 200–300 Гс на висотах 2–10 мегаметрів (Мм) над рівнем фотосфери. Оскільки бісектори профілів I ± V 
були виявлені не паралельними між собою (хоча величина їх розщеплення Н була значно менша, ніж півширина 
лінії 1/2 ), то із цього зроблено висновок про суттєву неоднорідність магнітного поля. Адже теоретично при  
Н << 1/2  ці бісектори мають бути паралельними, якщо магнітне поле є однорідним й однокомпонентним. 
Зокрема, указані бісектори мали локальний максимум розщеплення на значній віддалі   від центра лінії  
(  ≈ 1,1 Å), що може свідчити про наявність дуже сильних магнітних полів рівня ~ 104 Гс.  

Магнітні поля напруженістю 200 Гс були виміряні по лінії Нα також у лімбовому сонячному спалаху 19 липня 
2012 р. бала М 7,7 [5]. Отримані результати стосуються досить великої висоти над фотосферою, близько 40 Мм. 
Також і в цьому випадку спостерігалася значна непаралельність бісекторів профілів I ± V профілів, із максимумом 
їхнього розщеплення на   ≈ 0,4 Å від центра емісійного профілю. У цій роботі запропоновано теоретичну 
безсилову МГД модель, яка дозволяє пояснити існування таких сильних полів у короні сильним скручуванням 
силових ліній. Згідно із числовими оцінками в межах цієї моделі, напруженість магнітного поля зростає приблизно на 
два порядки  порівняно зі слабким зовнішнім полем рівня 1–2 Гс, теоретично очікуваним для сонячної корони у 
випадку нескрученої силової трубки. 

У роботі [7] представлено результати унікальних спостережень корональних петель, що спалахують, у 
лімбовому спалаху за допомогою спектрополяриметрії високої роздільної здатності в лінії Ca II 8542 Å, отримані 
на шведському 1-метровому сонячному телескопі. Автори виявили напруженість магнітного поля до 350 Гс на 
висоті до 25 Мм над сонячним лімбом. Щодо порядку розміру поля і діапазону висот, то вказані значення близькі 
до тих, які наведені в роботі [5]. 

У недавно опублікованій роботі [17] подано результати дослідження лімбового сонячного спалаху 17 липня 1981 р., 
який цікавий тим, що в момент його вибухової фази мав дві компоненти емісії – широку й вузьку, які відрізнялися за 
шириною приблизно на порядок. Ці особливості спостерігались у лініях водню, гелію й іонізованого кальцію. У вказаній 
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роботі представлено вимірювання магнітного поля по лініях K CaII 3933,7 Å і HeI 4471,5 Å. Виявилося, що розщеплення 
профілів I ± V вузької компоненти відповідає B =1300 ± 200 Гс по лінії K CaII і B = 2100 ± 200 Гс по лінії HeI. Ці магнітні поля 
відповідають діапазону висот приблизно 10–14 Мм над рівнем фотосфери.  

Метою цієї роботи є представлення й аналіз нових результатів, отриманих у ході додаткового дослідження 
згаданих вище лімбових спалахів 17 липня 1981 р. та 14 липня 2005 р. Основне завдання цього дослідження – 
оцінюванння в них локальних (максимальних) полів Bmax.  

Матеріал спостережень. Спостережний матеріал отримано на ешельному спектрографі горизонтального 
сонячного телескопа Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
(ГСТ АО КНУ). Основні характеристики інструмента наведено в роботі [12]. Одночасне спостереження на ньому 
майже всієї видимої області спектра (3800–6600 Å) забезпечено тим, що порядки дифракції від дифракційної ґратки 
розводяться скляною призмою. Cпектральне розділення у зеленій області спектра становить 30 мÅ, тобто близьке 
до спектрального розділення на орбітальній обсерваторії Hinode [21]. Хоча просторове розділення на ГСТ майже на 
порядок гірше (до 1–2 Мм), ніж на Hinode, спостереження на ГСТ забезпечують на три порядки більшу ширину 
одночасної реєстрації спектра, ніж на вказаній орбітальній обсерваторії. Завдяки цьому на ешельних спектрограмах 
реєструють одночасно багато тисяч спектральних ліній, що особливо важливо для вивчення процесів сонячної 
активності на різних висотах в атмосфері Сонця. 

Сонячний спалах 17 липня 1981 р. виник на східному лімбі Сонця, в околі точки з координатами 7ºS, 90ºE. Згідно 
з відомостями бюлетеня "Солнечные данные" [4], він пов'язаний з активною областю № 325, яка з’явилася на диску 
наступного дня, 18.07.1981 р. Початок спалаху згідно з [4] був о 8h08m UT, кінець спалаху о 8h46m UT, а його бал SB. 
Цей лімбовий спалах спостерігався на ешельному спектрографі горизонтального сонячного телескопа 
Астрономічної обсерваторії Київського національного університету (ГСТ АО КНУ), починаючи приблизно з 8h15m UT, 
причому перший знімок спектра спалаху був зроблений о 8h17m UT. Саме в цей момент, очевидно, виникла 
вибухова фаза спалаху, що видно по дуже широких крилах ліній.  

Указаний спалах спостерігався на телескопі Н. Й. Лозицькою, В. Г. Лозицьким і П. М. Полупаном і був спершу 
помічений у спектрогеліоскоп, який на ГСТ АО КНУ дає змогу спостерігати всю "королівську" (близьку до сонячного  
екватора) зону диска Сонця у світлі лінії Нα. Н. Й. Лозицька, виконуючи ототожнення області спалаху в білому світлі 
на вхідній щілині ешельного спектрографа, помітила цікаву деталь: цей спалах був певний час видимий також у 
білому світлі як невеликий дугоподібний виступ на його лімбі. Як нам відомо з літератури, у білому світлі лімбові 
спалахи більше ніким не спостерігались. Слід зауважити, що для того, щоб такі спостережні прояви були 
можливими, оптична  товща в континуумі с має бути близькою до одиниці. Оскільки с ≈ nHL, де nH – концентрація 
нейтральних атомів водню, L – ефективна лінійна протяжність спалаху, то умова с ≈ 1 може виконатися навіть тоді, 
коли густина плазми менша фотосферної ( 1015 cм3). Якщо для спалаху ефективну протяжність записати через Lс , 
а для фотосфери через Lф, то можна очікувати, що Lс / Lф = 10–100. А це означає, що для спостереження лімбового 
спалаху в білому світлі достатньо, щоб nH 1013 ÷1014 cм3. Напевно, це цілком реально, адже згідно з роботою [15], 
на хромосферному рівні потужного спалаху можливі значно більші концентрації, на рівні nH 1016 cм3.  

Спектр спалаху 17 липня 1981 р. фотографувався на фотопластинки WP1 ORWO з експозиціями 10÷30 с.  
В інтервалі часу 8h17m  9h51m UT зроблено 6 експозицій спалаху. Нижче буде проаналізовано спектрограму за 
8h17m UT, отриману під час експозиції 10 с.  

Спалах 14 липня 2005 р. мав бал X1.2 (https://www.swpc.noaa.gov/products/goes-x-ray-flux) і виник у групі NOAA 
10786, яка в той день була на західному лімбі Сонця. Він почався о 10:16 UT і досягнув максимуму о 10:55 UT. Цей 
спалах спостерігався В. Г. Лозицьким і М. М. Стаценко на ГСТ АО КНУ; фотографування спектрів здійснювалося на 
фотопластинки WP3 ORWO. Було отримано три зеєман-спектрограми цього спалаху в ортогональних колових 
поляризаціях, що дозволяє аналізувати стоксові профілі I ± V. У цій роботі проаналізовано спектр, отриманий о 
12:07 UT в області лінії Нα. 

Профілі спектральних ліній у спалаху 17 липня 1981 р. У сонячному спалаху 17 липня 1981 р. для моменту 
8h17m були додатково вивчені лінії K Ca II і HeI 4471,5 Å. Їхні потенціали збудження нижнього терма дуже 
відрізняються: 00,00 еВ для лінії K Ca II і 20,87 еВ для He I 4471,5 Å. Також маси відповідних атомів у них дуже різні,  
близько 40 а.о.м. для атома кальцію, і лише 4 а.о.м. – для атома гелію. Тому, якщо припустити, що у спалаху були 
об’єми (компоненти) з різною температурою, то можна очікувати, що емісія в лініях Ca II формувалась в основному в 
низькотемпературній компоненті, а емісія  He I – у компоненті з вищою температурою. Очевидно, це певним чином 
мало проявитися на спостережених спектрах. 

Зазначимо, що вигляд ліній Ca II і He I на спектрограмі спалаху добре вказує на те, що в цих лініях було як 
мінімум дві компоненти емісії: широка і вузька (рис. 1). Причому широка компонента в лінії He I мала яскраву і 
відносно вузьку (впоперек дисперсії) особливість у червоному крилі емісії, якої немає в лініях Ca II.  

 

 
Рис. 1. Позитивні зображення ліній HeI 4471,5 і K CaII 3933,7 на спектрограмі спалаху 17 липня 1981 р.,  

отриманій о 8h17m UT. Кожна лінія представлена на двох зображеннях, які відповідають спектрам I + V  та  I – V.  
Ширина кожної смужки відповідає приблизно 32 с дуги або 23 Мм на Сонці 
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Отримання кількісних даних про розподіл інтенсивності в спектрі здійснювалося двояко: завдяки фотометрії 
спектрограми на мікрофотометрі МФ-4, а також шляхом її сканування за допомогою сканера Epson Perfection V 550. 
У першому випадку, щоб перевести почорніння в інтенсивності, слід врахувати характеристичну криву 
фотоматеріалу і рівень розсіяного світла у спектрографі. У другому випадку потрібно врахувати дві характеристичні 
криві, а саме: названу криву та відповідну криву самого сканера. Обидві криві є нелінійними і вимагають окремого  
визначення спеціальними методами. Щодо характеристичної кривої сканера, то вона була встановлена в результаті 
окремого дослідження, виконаного І. І. Яковкіним (співавтором цієї роботи). Для цього використано серійний 
ступінчастий послаблювач (абшвехер) із точно відомими коефіцієнтами пропускання у різних його смужках. 
Зазначимо, що І. І. Яковкін виконав не тільки це дослідження, але й написав необхідні машинні програми для 
прискореної фотометрії спектрограм за їх сканування за допомогою сканера. Крім того, ним виконано порівняння 
результатів фотометрії, здійсненої двома методами: за фотометрії на мікрофотометрі МФ-4 і за сканування 
сканером. Виявилося, що дані обох фотометрій досить добре узгоджуються між собою. Це має велике практичне 
значення, адже дає можливість суттєво збільшити швидкість первинного опрацювання даних (від почорнінь до 
інтенсивностей) – мінімум у 100 разів.  

Профілі лінії HeI 4471,5 у різних фотометричних розрізах, які охоплюють всю висоту вхідної щілини спектрографа, 
показано на рис. 2. З нього видно, що присутність вузької компоненти емісії у фіолетовому крилі сумарного профілю 
добре видно принаймні у чотирьох розрізах, зроблених з інтервалом 2,3 Мм, тобто протягом майже 10 Мм за висотою 
сонячного спалаху. Так само добре видно (і навіть краще) вузьку компоненту і в лінії K Ca II. 

 

 
Рис. 2. Зіставлення профілів Стокса І лінії HeI 4471,5 у різних фотометричних розрізах у спалаху 17 липня 1981 р.  

Нижній розріз відповідає висоті 6 Мм над лімбом Сонця, а кожен наступний – на 2,3 Мм більшій висоті 
 
Прив’язка фотометричних розрізів до шкали висот у спалаху 14.07.2005 р. здійснювалась на основі візуальних 

спостережень сонячного лімба відносно краю вхідної щілини спектрографа. Тоді віддаль сонячного лімба від краю 
вхідної щілини була приблизно 0,5 мм, а оскільки на ГСТ АО КНУ одному міліметру на зображенні Сонця відповідає 
16 с дуги або 11,6 Мм, то звідси випливає, що край сонячного спектра відповідає висоті  6 Мм. Звичайно, така 
прив’язка є досить наближеною, з точністю близько ± 2 Мм, але іншої запропонувати тут не можна.  

Магнітні поля у сонячному спалаху 17 липня 1981 р. Для визначення величини магнітного поля необхідно 
було виміряти відносне зміщення профілів I + V і I – V. Однак проблема в цьому випадку в тім, що поблизу 
досліджених спектральних ліній немає телуричних або немагніточутливих ліній (у яких ефективний фактор Ланде 
geff = 0), які можна було б використати як спектральні репери, вважаючи, що їх положення в обох спектрах відповідає 
одній і тій самій довжині хвилі. Тому використано наближений спосіб, суть якого така. 

Профілі I + V та I – V "прив’язувались" один до одного з урахуванням  умови, що їхні "центри ваги" збігаються в 
обох поляризаціях. Очевидно, основний вклад у визначення цих "центрів ваги" вносила широка компонента емісії, 
оскільки вона на порядок ширша, ніж вузька компонента, а відповідні інтенсивності обох компонент є в цілому 
сумірними. Така прив’язка виявила, що у деяких місцях спектра існує достовірне розщеплення вузької компоненти, 
яке проявляється у відносному зміщенні її піків у спектрах протилежних поляризацій (рис. 3). Очевидно, це 
розщеплення відображає ефект Зеємана у вузькій компоненті. 

Справді, вузька спектральна лінія могла з’явитися під час зниження температури і турбулентної швидкості у 
спалаху. Найімовірніша причина цього – сильне магнітне поле, яке пригнічує турбулентність і суттєво впорядковує 
теплові рухи у плазмі [14]. У сильному магнітному полі заряджені частинки "прив’язуються" до силових ліній і 
здійснюють колові рухи навколо них. У ході спостережень поздовжніх магнітних полів, коли кут  між силовою лінією 
і променем зору близький до 0º або 180º, це також має давати вузьку спектральну лінію, оскільки поздовжня 
складова швидкості тоді близька до нуля. Навпаки, поздовжня складова магнітного поля BLOS = В‖ = Вcos тоді 
близька до модуля напруженості магнітного поля  В. Із такого погляду, широка компонента емісії могла з’явитись або 
у разі значно слабших магнітних полів, або за полів поперечної орієнтації, коли  ≈ 90º. Тоді можна очікувати, що в 
обох випадках спостережене зеєманівське розщеплення в широкій компоненті має бути близьким до нуля у 
профілях I ± V. А це означає, що цю компоненту справді можна використовувати як спектральний репер, тобто таку 
спектральну особливість, яка має однакову довжину хвилі у спектрах I + V і I – V. У такому випадку точність 
"прив’язки" визначається дійсною величиною усередненого (ефективного) магнітного поля Beff в місцях формування 
широкої компоненти. Враховуючи наведені вище публікації [5, 6, 7,16], можна сподіватись, що ця величина на рівні 
102 Гс, а скоріш – у межах 100–200 Гс. Це і визначає, в основному, похибку використаного методу вимірювання. 
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Рис. 3. Профілі I ± V лінії K CaII 3933,7 Å у спалаху, які відповідають фотометричному розрізу № 1  

у сонячному спалаху 17 липня 1981 р. 
 
Для калібрування розщеплень емісійних піків вузької компоненти у величинах напруженостей магнітного поля, 

необхідно знати ефективні фактори Ланде geff ліній. Ці фактори були розраховані для випадку спін-орбітальної 
взаємодії ( LS зв’язку) за даними таблиці мультиплетів Мур [19], а також за даними Куруца і Белла  [8]. Виявилося, 
що geff = 1,167 і 1,12 для ліній K CaII 3933,7 Å і HeI 4471,5 Å, відповідно. Це дає таку калібровочну формулу для 
K CaII 3933,7 Å: 

 5
H1,186 10 ,B     (1) 

де В виражено у гаусах, а H  – в ангстремах. Для лінії HeI 4471,5 Å відповідна формула така: 

 5
H1,07 10 .B     (2) 

Згідно з отриманими даними, величина спостереженого зеєманівського розщеплення H  вузької компоненти 
емісії досягала у спалаху 11 мÅ по лінії K Ca II і 14 мÅ по лінії HeI. Згідно з формулами (1) і (2) це відповідає  
В = 1300 Гс і В = 1500 Гс, відповідно, якщо похибки вимірювань близько ± 200 Гс.  

Близькі величини напруженостей отримано також іншим методом – на основі оцінювання поздовжньої 
компоненти BLOS, з використанням наближення слабкого поля, коли 

   H/ ,V I     (3) 

де I/ є градієнтом параметра Стокса I в цій спектральній лінії. З формули (3) випливає, що 

 13 24,67 10 .
/ H eff LOS
V g B

I
    

 
 (4) 

Підставляючи у цю формулу відповідні параметри для лінії K Ca II 3933,7 Å, отримуємо робочу формулу 

  5cos 1,186 10 / / ,LOSB B V I          (5) 

де B виражено в гаусах, а   – в ангстремах. На практиці було визначено амплітуду параметра Стокса V, Vmax і 
зіставлено її з відповідним параметром (I/)max. Таким шляхом знайдено BLOS ≈ 1100 Гс по лінії K Ca II для висоти 
12 Mм. Аналогічні вимірювання у найближчих місцях спалаху, віддалених від вказаного на 2 Мм, підтвердили 
порядок величини магнітного поля.  

Для оцінювання значень похибок використано метод, запропонований у роботі [18]. Для випадку лише однієї 
спектральної лінії формула (17)  з роботи [18] записується у вигляді 
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  (6) 

де δB║ – похибка вимірювань, σ – стандартне відхилення для шумових ефектів (в інтенсивностях), C = 4,67×10−13 Å−1 G−1. 
Якщо взяти величини (I/)i з інтервалом 5 мÅ у спостережених профілях і вважати, що в нашому випадку σ = 0,01, то 
отримуємо δB║ = ± 59 Гс. Однак це лише нижня межа ймовірної похибки. Варто нагадати, що взаємна "прив’язка" профілів 
I + V та I – V робилася по "центрах ваги" широкої компоненти, тобто за припускання, що її зеєманівське розщеплення 
дорівнює нулю. Це має бути справедливим лише з певною точністю, наприклад 100 Гс. У цьому випадку ймовірніша 
результуюча похибка вимірювань може бути оцінена таким чином: ΔB = ± [(100)2 + (59)2]1/2 = ± 115 G. Звідси випливає, що 
знайдені напруженості магнітного поля у спалаху приблизно на порядок перевищують імовірні похибки вимірювань. 
Навіть якщо припустити, що точність взаємної "привязки" профілів I + V та I – V по "центрах ваги" широкої 
компоненти дорівнює 200 Гс (що уявляється малоймовірним), то і тоді виміряні напруженості у кілька разів більші за 
похибки вимірювань.  

Магнітні поля у спалаху 14 липня 2005 р. У сонячному спалаху 14 липня 2005 р. магнітні поля вивчалися по 
лінії Нα, яка має ефективний фактор Ланде geff = 1,05. Вона зручна для вимірювань магнітних полів, оскільки має у  
своїх крилах вузькі телуричні бленди молекулярної води Н2О, які можна використовувати як спектральні репери. 
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Завдяки цьому точність вимірювань магнітного поля по цій лінії є вищою, ніж по вказаних вище лініях Ca II і HeI, і 
досягає ± 100 Гс.  

Найцікавіші профілі лінії Нα виявилися у 7-му фотометричному розрізі, який відповідає висоті 4 Мм над лімбом 
(рис. 4). З рисунка видно одразу два ефекти – ефект Допплера й ефект Зеємана. Ефект Допплера проявляється у 
тому, що профіль лінії є двогорбим, з віддаллю між горбами близько 800 мÅ, тобто 0,8 Å. Це відповідає різниці 
променевих швидкостей близько 36,5 км/с. Тобто у спалаху існували вздовж променя зору два дискретні об’єми 
плазми, що відрізнялися за швидкістю на вказану величину. Для сонячного спалаху це не дуже велика швидкість, 
адже у спалаху 17 липня 1981 р. відносна швидкість тих об’ємів плазми, які давали вузьку і широку емісії, була 
близькою до 190 км/с. У деяких інших сонячних спалахах зафіксовано ще вищі швидкості [3]. 
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Рис. 4. Спостережені профілі I ± V лінії Нα у спалаху 14.07.2005 на момент часу 12:07 UT  

у фотометричному розрізі № 7, який відповідає висоті hmin = 4 Мм   
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Рис. 5. Спостережені профілі I ± V лінії Нα у спалаху 14.07.2005 на момент часу 12:07 UT,  
які відповідають висоті hmin = 8 Мм  

 
Ефект Зеємана проявляється у відносному зміщенні профілів I + V  і  I – V по довжинах хвиль. Це зміщення є 

досить малим – його величина значно менша спостереженої півширини спектральної лінії  1/2 . У такому випадку 
можна використати наближення слабкого поля, яке описується наведеною вище формулою (3), і визначити 
величину параметра BLOS . Як показано вище на прикладі спалаху 17 липня 1981 р., близькі результати дає також 
інший метод, коли величину усередненого по вхідній щілині магнітного поля Beff визначають по зміщеннях "центрів 
ваги" профілів I + V  та  I – V.  
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Було отримано, що у спалаху 14 липня 2005 р. величина усередненого поля Beff , виміряна по зміщенню "центрів 
ваги" профілів, змінювалася в межах 0÷600 Гс для 9 фотометричних розрізів, які відповідають висотам над лімбом 
від 2 до 10 Мм. Фактично це нижня межа hmin дійсних висот над лімбом, оскільки край диска Сонця (його лімб) на 
спектрограмі не був зафіксований.  

Про неоднорідність магнітного поля у цьому спалаху свідчить вигляд бісекторів профілів I ± V. З рис. 4 і 5 видно, 
що їх вигляд дуже різний у різних фотометричних розрізах. Однак існує така закономірність: бісектори у вершинах 
емісійних піків розщеплюються, як правило, найбільше, і величина цього розщеплення відповідає іноді досить 
сильним магнітним полям на рівні 1550–3000 Гс (рис. 4). Із цього рисунка видно, що полярність магнітного поля в 
обох емісійних піках однакова, а саме – N.  

У табл. 1 наведено порівняння ефективних Вeff і максимальних Вmax магнітних полів (виміряних по 
максимальному розщепленню бісекторів) для всіх 9 фотометричних розрізів. З даних цієї таблиці видно, що 
полярність магнітного поля змінювалася на протилежну з висотою у сонячному спалаху, причому це відбулось на 
висотах hmin = 3–4 Мм. Крім того, характерно, що полярності Вeff і Вmax скрізь збігаються, і майже завжди Вmax > Вeff. 

 
Та бли ц я  1 

Порівняння у спалаху 14.07.2005 виміряних магнітних полів Beff і Bmax , 
а також максимальних інтенсивностей у спектрі Imax на різних висотах hmin над лімбом 

Номер фотометичного розрізу hmin, Мм Beff, Гс Bmax, Гс Imax 

3 2 S 400 S 500 45 

5 3 S 100  S 500 50 

7 4 N 50 N 1550 50 

9 5 0 N 1000 47 

11 6 N 600 N 1700 45 

13 7 N 240 0 41,5 

15 8 N 500 N 1200 41,5 

17 9 0 N 500 43,5 

19 10 0 N 300 44 
 
Є цікавим питання, чи не пов’язані місця особливо сильних полів із ділянками підвищеної яскравості у спалаху. 

Зокрема, у роботі [13] знайдено, що у процесі еволюції спалаху напруженості магнітного поля змінюються із часом 
немонотонно, досягаючи максимуму в момент максимальної інтенсивності спалахової емісії. Для перевірки того, чи 
існує подібна залежність також у просторі, було зіставлено максимальні напруженості Вmax із максимальною 
інтенсивністю Imax у вершинах емісійних профілів (рис. 6). З рисунка видно, що кореляція між указаними 
параметрами практично відсутня. 
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Рис. 6. Спостережена залежність між максимальним розщепленням Вmax і максимальною  

інтенсивністю Imax у вершинах емісійних профілів   
 
Незважаючи на те, що вказані вище значення є дуже високими для сонячної корони, їх, тим не менше, слід 

розглядати лише як нижню межу дійсного локального (амплітудного) магнітного поля. Пояснимо це твердження. За дії 
однорідного (однокомпонентного) магнітного поля бісектори профілів I ± V мали б бути паралельними між собою. 
Непаралельність бісекторів того типу, що зображено на рис. 4, може виникнути у двох випадках: (а) коли існує 
неоднорідність магнітного поля вздовж променя зору і (б) у разі поверхневої неоднорідності (тобто за неоднорідності в 
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картинній площині) у формі поєднання просторово нероздільних (субтелескопічних) ділянок із різними 
напруженостями. Щодо першого випадку, то слід врахувати, що лінія Н у спалаху є ймовірно оптично товстою (тобто 
її оптична товща  >>1), а це означає, що за порівнювняння її ядра і крил випромінювання доходить до нас із різної 
глибини по променю зору. В ядрі лінії оптична товща c  найбільша і тому до нас доходить випромінювання лише з 
найближчих до спостерігача ділянок спалаху, тоді як вклад глибоких ділянок повністю екранується великою товщею 
спалаху в цій лінії. Для крил емісійних профілів оптична товща W є значно меншою (тобто W << c ), і відповідні кванти 
світла можуть пронизувати більшу товщу спалаху без поглинання. Якщо на різній глибині спалаху існують різні по 
величині магнітні поля, то тоді розщеплення бісекторів має бути різним в ядрі лінії і її крилах. Фактично це завжди і 
спостерігається, але з однією важливою деталлю: майже завжди бісектори профілів I ± V розщеплюються в ядрі лінії 
на більшу величину, ніж у крилах, нагадуючи зовнішнім виглядом латинську літеру "V". Якщо це трактувати як ефект 
глибинних змін магнітного поля, то бачимо, що на ближній до спостерігача ділянці спалаху магнітне поле завжди 
сильніше, ніж на віддаленій. Оскільки це є дуже сумнівним, необхідно детальніше  розглянути випадок (б).  

У роботах [10,11] на основі модельних розрахунків показано, що бісектори типу літери "V" або "петлі" можна пояснити 
у припущенні двокомпонентної структури магнітного поля, коли на вхідну щілину спектрографа потрапляють одночасно і 
більш слабкі "фонові" поля, і сильні субтелескопічні поля, що мають малий фактор заповнення f (f <<1). Із проведених у 
цих роботах розрахунків випливає, що і у випадку оптично тонкої емісії ( <<1), і за оптично товстої емісії ( >>1), 
розщеплення бісекторів на рівні інтенсивності 0,9 (тобто, по суті, в ядрі профілю лінії) дає не просто нижню межу дійсного 
поля, а занижені у 3–6 разів значення локальних напруженостей. Для випадку спостережених профілів, представлених на 
рис. 4, це означає, що дійсна величина локальних магнітних полів у субтелескопічних структурах дослідженого спалаху 
могла бути насправді не 1550–3000 Гс, а 4650–18000 Гс. Є важливим і привабливим для науковців пошук пряміших 
спостережних вказівок на такі гігантські магнітні поля у сонячних спалахах. 

Можливе існування локальних магнітних полів 104 Гс. У сонячному спалаху 17 липня 1981 р. виявлено 
цікавий ефект у профілях I ± V лінії HeI 4471,5, який може вказувати на існування надсильних полів 104 Гс (рис. 7 і 8). 
З рис. 7 видно, що профілі I + V та I – V цієї лінії досить добре узгоджуються між собою на всіх віддалях  від 
центра всієї емісії, за винятком ділянки –1,5 Å <  < –0,2 Å. На рис. 8 цей інтервал у спектрі показано у збільшеному 
вигляді. З нього видно, що тут є явні ознаки присутності у спектрі двох слабких емісійних піків із протилежною 
коловою поляризацією, які віддалені один від одного на 0,29 Å. На користь ефекту Зеємана свідчить тут те, що у 
кожному з профілів I + V та I – V ці емісійні піки мають найбільшу інтенсивність і, крім того, вони прослідковуються 
також у протилежно поляризованому випромінюванні. Якщо вказану величину 0,29 Å вважати подвоєним 
зеєманівським розщепленням, то тоді H  = 0,145 Å, а згідно з формулою (2) маємо В = 15,5 кГс. Спостережні 
вказівки на магнітні поля такого діапазону в сонячних спалахах раніше наводились у роботах [13, 14], однак вони 
стосувались верхньої фотосфери і зони температурного мінімуму, тобто висоти в атмосфері близько 0,4–0,6 Мм, а 
не ≈ 10 Мм, як у цьому дослідженні. 

 

 
Рис. 7. Профілі I ± V лінії HeI 4471,5 у сонячному спалаху 17 липня 1981 р.  

у фотометричному розрізі № 2  
 

 
Рис. 8. Те саме, що і на рис. 7, але у збільшеному масштабі в області тонкої спектральної  

особливості на  ≈ 0,8 Å 
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Зауважимо, що на рис. 7 і 8 видно ще один характерний спектральний ефект, а саме, переважання за 
інтенсивністю профілю I – V над профілем I + V у всьому діапазоні –1,5 Å <  < –0,2 Å. Унаслідок цього, у вказаному 
діапазоні знак параметра Стокса V є скрізь однаковим, що не повинно бути у разі класичного ефекту Зеємана.  
В останньому випадку параметр Стокса V мав би змінювати свій знак під час переходу через центр спектральної 
особливості, тобто у проміжку між вказаними вище слабкими піками, положення яких у спектрі показано на рис. 8 
тонкими вертикальними прямими. Тобто це можна трактувати так, що до характерної для ефекту Зеємана 
поляризації різних знаків чомусь додалася ще широка поляризація одного знаку, через що виявилося, що обидва 
розщеплені піки мають різну інтенсивність. 

У цьому разі можна розглядати дві причини. Такий ефект можливий у випадку "сильне майже поперечне магнітне 
поле + інструментальна поляризація". Під час дії сильного майже поперечного поля (коли  → 90º) бокові  
σ-компоненти в ефекті Зеємана мають бути поляризовані еліптично з великим значенням відношення півосей еліпса 
поляризації. Тобто це – своєрідна суміш сильної лінійної поляризації зі слабкою циркулярною. Унаслідок дії 
інструментальної поляризації лінійна поляризація в картині ефекту Зеємана частково трансформується у 
циркулярну, причому однакового знаку для "фіолетової" і "червоної" зеєманівських σ-компонент. Ця 
трансформована поляризація, додаючися до чисто зеєманівської, робить одну σ-компоненту помітно інтенсивнішою 
за іншу. За використання аналізатора колової поляризації це має давати картину, подібну до наведеної на рис. 7 і 8. 

Подібні спектральні прояви можуть виникнути також у сильних електричних полях, тобто під час ефекту Штарка. 
Ефект Штарка дає лише лінійну поляризацію, спостережена інтенсивність якої максимальна саме при  → 90º. Це 
питання вже вивчалось [2] стосовно лінії Н, а не гелію. Таким чином, отримані дані можуть свідчити про те, що у 
дослідженому спалаху дуже сильні магнітні поля існували там, де були також сильні електричні поля. Цей цікавий 
випадок вимагає ретельної перевірки і ґрунтовного дослідження. 

Висновки та їх обговорення. У двох потужних сонячних спалахах на лімбі Сонця 17 липня 1981 р. і 14 липня 
2005 р., ефективні (усереднені) магнітні поля Вeff досягали значень 1100–3000 Гс на висотах 4–14 Мм. Знайдені 
спостережні вказівки на ще сильніші локальні поля Вmax. Так, у першому спалаху, який виник на східному лімбі 
Сонця, знайдено локальну особливість у профілях I ± V лінії HeI 4471,5, яка нагадує слабку за інтенсивністю картину 
зеєманівського розщеплення під час дії магнітного поля напруженістю Вmax = 15,5 кГс. У спалаху 14 липня 2005 р. 
локальне розщеплення бісекторів лінії Н згідно з прямими вимірюваннями відповідає 1550–3000 Гс, однак після 
коригування цих даних на випадок імовірної двокомпонентної структури магнітного поля маємо локальне магнітне 
поле Вmax = 4,65–18 кГс. 

Результати представленого дослідження вказують на те, що магнітні поля діапазону 104 Гс імовірно можуть 
існувати в сонячних спалахах навіть на висотах 10 Мм, тобто у внутрішній сонячній короні. Такі магнітні поля є "надто 
сильними" для цього рівня сонячної атмосфери, адже газовий тиск тут (у "спокійній" короні) на рівні 10–1дин/см2. Якщо 
силова трубка магнітного поля є простою, нескрученою (як у лабораторних експериментах), у ній при такому 
зовнішньому тиску може концентруватися магнітне поле напруженістю лише 1–3 Гс, тобто на 3–4 порядки слабше, ніж 
відмічено спостереженнями. Це значить, що топологія магнітного поля у цих активних процесах є якоюсь особливою, 
екзотичною. У роботі [5] показано, що сильне скручування силових ліній може підсилити магнітне поле в короні на два 
порядки. Напевно, саме такі або подібні конфігурації і спостерігають у сонячних спалахах. 

Крім того, існує дуже простий енергетичний аргумент на користь особливо сильних магнітних полів в областях 
виникнення сонячних спалахів. Цей аргумент висловлено проф. О. А. Соловйовим із Пулковської обсерваторії 
2012 р., під час Міжнародної наукової конференції "Астрономія і фізика космосу у Київському університеті". 
Викладемо його суть. 

Відомо, що сонячні спалахи мають енергії в діапазоні 1026 –1032 ерг, а типовий об’єм виділення цієї енергії,  
як це випливає зі спостережень яскравих ядер емісії спалахів в ультрафіолетовому діапазоні спектра, складає 
(109)3 см3 = 1027см3. Якщо слабке магнітне поле напруженістю 10 Гс існує у такому об’ємі, то загальний запас 
енергії E = (B2/8)V ~ (100/25)1027 ~ 41027 (eрг), що значно менше ніж 1032 eрг. Якщо магнітне поле є 
сильнішим, напруженістю 100 Гс, то загальний запас його енергії складає 41029 eрг, що також менше ніж 1032 ерг. 
Навіть коли там присутні магнітні поля "кілогаусового" діапазону, ~1000 Гс, то й тоді запас магнітної енергії 1031 ерг – 
також менше ніж 1032 ерг. Більше того, як добре відомо зі спостережень і теорії, не все магнітне поле "вигоряє"  
у процесі спалаху – скоріше, лише "10 % загальної магнітної енергії. Таким чином, доводиться припустити, що  
ще сильніші магнітні поля на рівні " 5000 Гс мають існувати в області спалаху для забезпечення всього 
спалахового енерговиділення. 

Крім того, ці прості оцінювання виконано за припущення, що магнітне поле є однорідним в об’ємі спалаху. 
Очевидно, це нереалістичне припущення – реальні магнітні поля дуже неоднорідні, тонкоструктурні. З урахуванням 
цього, не виключено, що локальні магнітні поля у спалаху є ще сильнішими, можливо, навіть на рівні 104 Гс [13]. Це 
питання вимагає ґрунтовних досліджень у майбутньому. 
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МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ЛИМБОВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШКАХ НА ВЫСОТАХ 2–14 Мм 

 
Приведены результаты исследований магнитных полей в двух мощных солнечных вспышках на лимбе Солнца, которые возникли 

17 июля 1981 г. и 14 июля 2005 г. На основании анализа профилей I ± V линий К СаІІ, HeI 4471,5 и Н  сделан вывод, что эффективные 
(усредненные) магнитные поля Вeff достигали в них напряженностей 1100–3000 Гс на высотах 2–14 Мм. Найдены наблюдательные 
свидетельства еще более сильных локальных магнитных полей Вmax на уровне приблизительно 104 Гс.  

Ключевые слова: Солнце, солнечная активность, лимбовые солнечные вспышки, спектрально-поляризационные наблюдения, 
еффект Зеемана, сильные и сверхсильные магнитные поля.  
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MAGNETIC FIELDS IN LIMB SOLAR FLARES ON HEIGHTS 2–14 Mm 

 
We present the results of observations of two powerful limb solar flares which occured on 17 July 1981 and 14 July 2005. Spectral observations 

of these flares were carried out with the Echelle spectrograph of the Horizontal Solar Telescope of the Astronomical Observatory of Taras 
Shevchenko National University of Kyiv. In order to measure the magnetic fields in these flares, I ± V profiles of К СаІІ, HeI 4471.5 and Н lines were 
studied. It was found that effective (averaged) magnetic field Вeff in the flares reached 1100–3000 G on heights 2–14 Mm. However, the spectral 
evidences to yet stronger fields of  104 G range were found. In particular, the weak spectral evidences of large Zeeman splitting were found in first 
flare by HeI 4471.5 line; this evidences corresponds to superstrong magnetic field of 15.5 kG. In the second flare, Н line has non-parallelism of 
bisectors of I ± V profiles which can reflect existence of 1550–3000 G fields in the flare. However, in frame of simple two-component model these 
observed values can correspond to true local (amplitude) magnetic fields Вmax in range 4.65–18 kG. Apparently, such superstrong magnetic fields 
arise in structures of a force-free type, with strong twisting of the field lines. It is precisely such field values that are necessary in solar flares for 
energy reasons. Indeed, solar flares emit energy in the range of 1027-1032 erg in a volume of the order of 1027 cm3. Elementary calculations show that 
in order to provide such energy in such a volume, the magnetic field strength should be at least 103 G. In addition, if we take into account that solar 
magnetic fields have the sub-telescopic (spatially unresolved) structure, then the local magnetic field intensities in the flares at the coronal level 
can be expected even higher. 

Key words: Sun, solar activity, limb solar flares, spectral-polarization observations, Zeeman effect, strong and superstrong magnetic fields. 
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ПАРАМЕТР ГАББЛА І ПОТЕНЦІАЛ КОСМОЛОГІЧНОГО СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ 

 
Розглянуто можливості апроксимації заданої залежності параметра Габбла H(z) від червоного зміщення z у межах 

моделі однорідного ізотропного Всесвіту, заповненого холодною матерією та динамічною темною енергією у 
вигляді скалярного поля φ з потенціалом V(φ). Отримано рівняння для параметра Габбла H(z) і скалярного поля, як 
функцій z для заданого потенціалу скалярного поля. Також проаналізовано випадок, коли знання H(z) дозволяє 
визначити V(φ) у параметричному вигляді за відомого вмісту холодної матерії та параметра кривини тривимірного 
простору. Розглянуто приклади "мімікрії", коли зазначена модель імітує задану залежність H(z), отриману з інших 
міркувань. Зокрема, досліджено H(z) з гідродинамічної моделі з двокомпонентною темною матерією, де одна з 
компонент є холодною, а друга має ненульовий параметр рівняння стану. Побудовано прості аналітичні апроксимації 
V(φ) для інтервалу червоних зміщень пострекомбінаційної епохи. 

Ключові слова: космологія, параметр Габбла, темна енергія, скалярне поле. 
 
Вступ. У сучасній космології ключову роль відіграє параметр Габбла  ( ) /H t a a  ( ( )a t  – масштабний фактор,  

t  – космологічний час), який, із певними застереженнями, можна вважати спостережуваною величиною [1–3]. Цей 
параметр використовують за інтерпретації діаграми Габбла (червоне зміщення – зоряна величина), він входить у 
вирази для відстані за кутовим діаметром і фотометричної відстані. У цій роботі ми розглянемо зв’язок між різними 
моделями, які дають однакову залежність параметра H від червоного зміщення. Для цього будуть проаналізовані 
рівняння космологічної еволюції безпосередньо у термінах параметра Габбла та червоного зміщення z . Основна 
увага приділена моделі однорідного ізотропного Всесвіту, заповненого холодною матерією (з рівнянням стану 
 0p ) та скалярним полем   (динамічна темна енергія, ТЕ). У межах цієї моделі отримаємо рівняння для 

потенціалу скалярного поля ( )V  , який приводить до наперед заданої залежності ( )H z . Ці рівняння будуть 
застосовані для моделювання залежності ( )H z , яка виникає у стандартній CDM  моделі та в її узагальненнях, що 
використовують двокомпонентні гідродинамічні моделі  темної матерії (ТМ).  

Базові рівняння. Для холодної матерії з рівнянь гідродинаміки маємо густину енергії 
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матерія (яку в пострекомбінаційну епоху можна описувати як складову з нульовим тиском), а також певна частина ТМ. 

Рівняння скалярного поля визначено лагранжіаном  
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Енергія скалярного поля дає внесок у повну густину енергії tot  разом із холодною матерією з густиною с   
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 24 2
3 c

a G V
a

        


 ,    
2 2

2

8
3 2c

a G kV
a a

          
   

   

 0k  для просторово-плоского,  1k – для замкненого,  1k  – для відкритого Всесвіту. 
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У рівняннях Фрідмана перейдемо до змінної z ;    0(1 ) ( )dz z H h z dt ; це дає  
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Рівняння однорідного скалярного поля, що відповідають лагранжіану (1) і переписані в термінах змінних ( )t , ,z  
мають вигляд 

 2(1 ) (1 ) 3(1 )d d d Vz h z h z h
dz dz dz

          

 


. (5) 

Диференціюючи 2 2(1 )h z  у силу (6), можна показати: якщо співвідношення (4) виконується за деякого  0z z , то 
воно тотожно виконується за всіх z згідно з рівняннями (3), (5).  

Для потреб чисельного інтегрування замість рівнянь (3), (5) зручно використовувати еквівалентну систему 
рівнянь першого порядку для змінних 2, ,h    
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де ln(1 )z   .  

Визначення потенціалу скалярного поля за параметром Габбла. У рівняннях (6) або (3), (5) потенціал ( )V    

має бути заданим. Натомість, ( )V    та похідну /d dz  можна визначити із цих рівнянь, якщо відома залежність 
2( )h z . Зокрема, з (3)–(5) випливають рівняння 
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які визначають потенціал ( )V    у параметричному вигляді. Ці рівняння узагальнюють розгляд роботи [6] на випадок, 

коли тривимірний простір не є плоским. Зазначимо, що це не дає змогу ефективного визначення ( )V    на основі 
спостережних даних, оскільки у формулах (7), (8) присутнє диференціювання, яке в загальній ситуації призводить до 
збільшення похибок. Але ці формули можуть бути корисними для інтерпретації залежностей ( )h z , отриманої в 
інших моделях, через модель скалярного поля, яка є однією з найекономніших. Можлива "мімікрія", коли 
спостережні дані, отримані в межах якоїсь моделі, можна одержати за допомогою іншої моделі – у нашому випадку 
із залученням скалярного поля (див., напр. [4–7]), яка у цьому варіанті містить додаткові вільні параметри  ,c k . 
Аналіз указаних питань може бути корисним, наприклад, для вирішення проблеми "Hubble tension" [8, 9], яка 
пов’язана з різними визначеннями сталої Габбла. Для розв’язання цієї проблеми модифікують моделі ТЕ або ТМ 
[12–14]. У кінцевому рахунку це зводиться до зміни залежності ( )h z . Як видно з (7) і (8), для заданої ( )h z  

визначення ( )V    можливо практично завжди, але не для всіх можливих значень аргумента. Підкреслимо, що на 

цьому етапі ми розглядаємо обмежений варіант "космологічної мімікрії" на базі порівняння ( )h z  у різних моделях. 
Повний розгляд має містити аналіз усіх даних, зокрема щодо анізотропії реліктового випромінювання та 
великомасштабної будови Всесвіту, аналіз малих збурень відносно однорідного фону тощо. 

Розглянемо приклади, що ілюструють можливості підгонки ( )h z  за допомогою моделі з використанням 

скалярного поля з потенціалом ( )V   . Зосередимося на параметрах Габбла, які виникають у гідродинамічних моделях 
однорідного ізотропного Всесвіту з рівняннями стану однієї чи декількох компонент космологічної рідини типу p w   із 
різними  ( 1,1)w . Згідно з рівняннями гідродинаміки це відповідає степеневій залежності густини енергії окремої 

компоненти  3(1 )~ (1 ) wz . Далі вважаємо, що Всесвіт просторово-плоский:   0k , c  є вільним параметром. 

Спочатку розглянемо вихідну залежність 
1/23( ) (1 )CDM mh z z        , яка відповідає  0w , з фіксованими 

числовими значеннями   1 m ,   0,32m  відповідно до [11]. Обираючи   c m , ми вважаємо, що внесок 
холодної матерії насправді дещо менший за m , але різницю  m c  компенсує скалярне поле. Така постановка 

задачі розглядалася в [6]; тут ми випишемо явно вигляд потенціалу ( )V   , що забезпечує вигляд ( )CDMh z . 

Залежність ( )z  визначається явно з (8) з точністю до константи інтегрування:  
1/2

3/2 3/2
1

2( ) ln (1 ) (1 )
3

m c

m m

z z z
     

              
  . 
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Звідси визначаємо ( )z   та із (7) 

2
1

3( ) sh
2 2
m c m

m m c

V  

            
    

   , 

де константа 1  (пов’язана з 1 ) є вільною.  
Зауважимо, що за допомогою скалярного поля можна промоделювати внесок кривини тривимірного простору 

k , якщо він є. Але, знов-таки, така модель має бути узгоджена з усім комплексом спостережних даних, включно з 
даними місії Planck та іншими [10, 11]. 

Не обговорюючи недоліків і переваг великої кількості підходів, націлених на вирішення проблеми Hubble tension 
(див., напр., [12–14] та посилання в цих роботах) зосередимося на можливості моделювання "гідродинамічного" 
варіанта за допомогою скалярно-польової моделі. Ми вважатимемо, що ТМ містить дві компоненти: частина ТМ є 
звичайною "холодною" ( 0p  ), а інша частина ТМ має рівняння стану з p w  , відмінне від нульового. Це 
відповідає параметру Габбла 

 
1/23(1 ) 3

mod 1 2( ) (1 ) ( )(1 )w
dm b dmh z z z

            , (9) 

1 dm b    , де зафіксуємо сумарний вміст 1 2 0,27dm dm dm      обох складових ТМ і баріонної 
компоненти   0,05b  відповідно до [11]. Далі вважаємо, що / 0d dz  , тобто поле у минулому зростало із 
зростанням z . Принциповим моментом є область значень функції ( )z , яку отримуємо з рівняння (8), оскільки саме 

вона відповідає області визначення потенціалу ( )V   . Це питання дещо відрізняється для різних знаків w . З 
рівняння (8) маємо 

 
2

2 2 3(1 ) 3
mod 1 2(1 ) (1 ) (1 ) ( )(1 )w

dm dm b c
dz h w z z
dz

            
 

  (10) 

Видно, що права частина (10) має бути додатною, принаймні, для тих значень z , що характеризують 
пострекомбінаційну епоху, де розглядається прийнята модель зі скалярним полем. Для визначеності покладемо 

(0) 0  . Це залежить від співвідношення між c  та   1 2, ,dm dm b . Зокрема, якщо     2c dm b ,  0w , тоді 
маємо обмежену функцію max      при z ; відповідно, потенціал визначений лише в обмеженій області, 

причому ( )V      при max    . 
Далі у скалярно-польовій моделі покладемо     0,05c b ; тобто     2c dm b . Отже ми вважаємо, що 

Всесвіт заповнений скалярним полем із потенціалом ( )V   , який підлягає визначенню, а також звичайною баріонною 
матерією. Фактично, тут скалярне поле бере на себе ті внески в залежності ( )h z , які в гідродинамічній моделі 

відповідають ТМ і ТЕ. Причому виконано умову, яка забезпечує визначення ( )V    у всій області 0  .  

При  0w  у правій частині (10) при z  домінують члени 2 3
mod( ) ~ (1 )h z z , звідки видно, що ( )z  – необме- 

жена і логарифмічно зростає, причому асимптотична поведінка потенціала, що тут визначений для всіх дійсних 
значень аргумента, така: 

2 2

2

( ) ~ exp 3
2
dm b dm

dm

V
      

  
   . 

При  0w ,  z  маємо  2 3(1 )
mod 1( ) ~ (1 ) w

dmh z z ,  звідки 

 1
1( ) ~ exp 3 1

2 dm
wV w

      . 

Як бачимо, потенціал визначається для всіх додатних значень скалярного поля для обох знаків w . 
У подальших міркуваннях ми залишаємо числові значення параметрів, які було зафіксовано вище, а саме в 

двокомпонентній гідродинамічній моделі   0,68 ,   0,27dm ,   0,5b ; а       2 1 [0, ]dm dm dm dm , а 
також параметр рівняння стану w  залишаємо вільними параметрами. Зосередимося на можливостях аналітичної 
апроксимації цієї моделі за допомогою скалярно-польової моделі з   c b .  

Принципова можливість такої апроксимації для всіх додатних   випливає з попередніх міркувань. Але для 
аналітичних застосувань та якісних оцінок бажано мати досить просту аналітичну апроксимацію потенціалу. Ми 
розглянули цю задачу на скінченному інтервалі  1100z , тобто для пострекомбінаційної епохи. Як виявляється, в 
інтервалі1  [ 0,2; 0,2]w  функцію ( )V    можна з достатньою точністю наблизити так:  

 0 1 2( , ) ( ) ( )exp[ ( ) ]fitV w p w p w p w      . (11) 

                                                        
1 Вибір інтервалу пов’язаний із тим, що, за попередніми оцінками, розмір цього інтервалу достатній для вирішення проблеми 

"Hubble tension". 
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Залежності ( ), 1,2,3ip w i , показано на рис. 1 для трьох варіантів внеску компонент ТМ відповідно до 
 2 0,1; 0,15; 0,2dm ,    1 2dm dm dm .  
 

 

 
Рис. 1. Залежності параметрів  підгонки ( )ip w  потенціалу, заданого параметрично формулами (7), (8)  

відповідно до (9),  із трьома різними параметрами  2dm  
 
Підгонка проводилася методом найменших квадратів для функції ( , ) ln ( , )L w V w     по 20mN   еквідистантним 
точкам k  з інтервалу [0,7] , який приблизно відповідає червоним зміщенням до 1100z  . Точність апроксимації 

( , )L w  проілюстровано на рис. 2 на прикладі потенціалу з 0,2w   та 2 0,1dm  , а також в усьому інтервалі 
[ 0,2; 0,2]w    для трьох значень 2dm   за допомогою величини 

2

1

1( ) ( , ) ln ( , )
mN

k fit k
km

w L w V w
N 

        . 

 

 
Рис. 2. Точність апроксимації потенціалу скалярного поля за формулою (11). Ліворуч: приклад підгонки ( , 0,2)L   ( 2 0,1dm  ).  

Праворуч: точність підгонки для трьох різних параметрів 2dm  в інтервалі [ 0,2; 0,2]w    
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ПАРАМЕТР ХАББЛА И ПОТЕНЦИАЛ КОСМОЛОГИЧЕСКОГО СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ 

 
Рассмотрена возможность аппроксимации заданной зависимости параметра Хаббла H(z) от красного смещения z в рамках модели 

однородной изотропной Вселенной, заполненной холодной материей и динамической темной энергией в виде скалярного поля. 
Получено уравнение для параметра Хаббла H(z) и скалярного поля как функций красного смещения z для заданного потенциала 
скалярного поля. Проанализирован случай, когда знание H(z) позволяет определить потенциал скалярного поля в параметрическом 
виде при известном вкладе холодной материи и параметра кривизны трехмерного пространства. Рассмотрены примеры 
"мимикрии", когда указанная модель имитирует зависимость H(z), полученную в рамках других эволюционных моделей. В частности, 
для H(z) рассмотрена зависимость, возникающая в гидродинамической модели с двухкомпонентной темной материей, где одна из 
компонент является холодной, а другая имеет  ненулевой параметр уравнения состояния. Построены простые аналитические 
аппроксимации V(φ)  для інтервала красных смещений пострекомбинационной эпохи. 

Ключевые слова: космология, параметр Хаббла, темная энергия, скалярное поле. 
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HUBBLE PARAMETER AND THE POTENTIAL OF THE COSMOLOGICAL SCALAR FIELD 
 

We consider a homogeneous isotropic Universe filled with cold matter (with zero pressure) and dynamic dark energy in a form of a scalar field. 
For known scalar field potential ( )V  , the Friedmann equations are reduced to a system of the first order equation for the Hubble parameter ( )H z  
and the second order equation for the scalar field as functions of the redshift z. On the other hand, knowledge of ( )H z  allows us to get the scalar 
field potential in a parametric form for a known cold matter content and three dimensional curvature parameter. We analyze when the accepted 
model mimics the dependence ( )H z  derived in the framework of the other models, e.g., hydrodynamic ones. Two examples of this mimicry are 

considered. The first one deals with the case when    32 1 ,
m

H z z


      but 
m

  parameter overestimates the input of the cold matter (dark 

matter+baryons). The resulting scalar field potential is    2
sin ,V ha b c     where the constants a,b,c depend on the - parameters of the 

problem. In the other example we assume that some part of the dark matter has a non-zero equation of state , - 1 1.p w w     In this case 

         33 12

1 2
1 1 .w

dm b dm
H z z z




          The corresponding potentials are defined for positive values of .  For both signs of w potential 

( )V   is a monotonically increasing function with typically an asymptotically exponential behavior; though for some choice of parameters we may 
have a singularity of ( )V   on a finite interval. Then we consider fitting of the potential for w from the interval [-0.2,0.2] for three different values of 

2dm  by means of a simple formula  
0 1 2

( ) exp .
fit

V p p p     The dependencies pi(w) are presented and the approximation error is estimated. 
Key words: cosmology, Hubble parameter, dark energy, scalar field. 

 

 
 
 
 
 
 
 



~ 20 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка            ISSN 1728-3817 

 

 

УДК 524.8 
 

С. Парновський, д-р фіз.-мат. наук 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

 
ВПЛИВ СТАТИСТИЧНИХ ЕФЕКТІВ НА ВЕЛИЧИНУ СТАЛОЇ ГАББЛА,  

ОТРИМАНУ ЗА ШВИДКОСТЯМИ ГАЛАКТИК 
 

У процесі опрацювання даних про швидкості галактик і незалежні від них оцінки відстаней до цих об'єктів, що 
виконані за будь-якою статистичною залежністю, виникає ефект, споріднений із відомим ефектом Малмквіста. 
Він призводить до заниження величини сталої Габбла, отриманої за методом найменших квадратів, який зазвичай 
використовують у цьому випадку. Зменшення становить близько 5 % , якщо похибка оцінки відстаней становить 
20 %, та близько 9 % за похибки у 30 %. Це не може пояснити виявлену в останні роки різницю між значеннями 
сталої Габбла, отриманими під час опрацювання спостережень для раннього та сучасного Всесвіту, оскільки 
занижує більшу з них. 

Ключові слова: стала Габбла, відстані до галактик, статистичні методи опрацювання даних. 
 
Вступ. Інтерес до методів визначення сталої Габбла H0 значно зріс після появи статті [1], в якій автори 

звертають увагу на статистично значущі розбіжності між її значеннями, котрі отримано у ході опрацювання 
спостережень у ранньому та сучасному Всесвіті. Спостереження за швидкостями віддалених галактик дають 
величину H0 = 73,3 км/с/Мпс, натомість за часів рекомбінації можна отримати величину H0 = 67,4 км/с/Мпс. Тобто 
величина сталої Габбла, отримана за спостереженнями в ранньому Всесвіті, становить десь 92 % величини, 
отриманої за даними про червоні зміщення та незалежні від них оцінки відстані. Це можуть бути відстані за 
цефеїдами, залежності Таллі-Фішера, за червоними гігантами, фундаментальною площиною тощо. Кожен із них дає 
оцінку відстані, яка відхиляється від справжньої на 20–30 %. 

У статті я звертаю увагу на вплив деяких факторів на величину, яка отримана за опрацювання спостережень у 
сучасному Всесвіті. Статистичне опрацювання даних великої вибірки дозволяє отримати оцінку сталої Габбла і  
параметрів пекулярних рухів галактик, зокрема параметри великомасштабних когерентних негабблівських рухів, 
спричинених великомасштабною неоднорідністю розподілу матерії у Всесвіті. У простішому варіанті можна 
знехтувати колективними негабблівськими рухами галактик і вважати, що швидкості віддалення не дуже далеких 
галактик із z<<1, які ми позначимо vi, пов'язані з відстанями до цих галактик ri залежністю 

 i iv Hr , (1) 

де H – параметр Габбла. Це так званий закон Габбла. Зрозуміло, якщо ми маємо вибірку значень vi та ri, то можемо 
знайти величину H з (1), а з неї отримати оцінку сталої Габбла H0, яка за визначенням є параметром Габбла в 
сучасну епоху при r = 0. Але, як буде продемонстровано далі, похибки у визначенні відстаней впливають на 
величину H, отриману за цим методом.  

Ефект, про який ідеться, пов'язаний саме зі впливом похибок на результат статистичної обробки великого 
масиву даних. Він занижує величину сталої Габбла. Не дуже сильно, але у процесі порівняння двох величин, 
отриманих різними методами, це може стати суттєвим. Зрозуміло, що вказаний ефект не є причиною розбіжностей, 
на які звернено увагу у статті [1], оскільки він занижує величину сталої в сучасну епоху, тобто більшої з двох 
значень, що порівнюються. 

Опис ефекту. Обробляючи реальні дані, ми замість набору значень vi та ri маємо набір швидкостей Vi, 
отриманих за ефектом Допплера, та оцінки відстаней до галактик Ri, визначених за деякою статистичною 
залежністю. Швидкості визначають із великою точністю, але до швидкості габблівського руху треба додати 
радіальну компоненту пекулярного руху галактик, яку ми вважатимемо випадковою величиною з гауссівським 
розподілом із величиною δV: 

 i i iV v Vs   , (2) 

де si – випадкова величина з нормальним розподілом, нульовим середнім та одиничною дисперсією. Натомість, 
похибки оцінки відстаней можна описати у вигляді 

  1i i iR r ap  , (3) 

де pi – інша випадкова величина з нормальним розподілом, нульовим середнім та одиничною дисперсією, а 
параметр a характеризує точність методу оцінки.  

Отже, маємо два джерела випадкових похибок, які впливають на величину сталої Габбла, отриману в ході  
опрацювання, по-різному. Якщо ми проводимо за методом найменших квадратів (МНК) пряму за точками Vi та Ri, то 
похибки у ординаті V, що спричинені випадковістю si, призводять до випадкових відхилень кута нахилу від величини 
H. Натомість, похибки в оцінці відстаней, які спричинені випадковістю pi, призводять до ефекту на кшталт ефекту 
Малмквіста (Malmquist bias), котрий занижує величину сталої Габбла. Цей ефект є спорідненим з іншим 
статистичним ефектом, що впливає на результати обробки, який описано у роботах [2,3]. Він не зникає зі 
збільшенням об'єму вибірки. Саме він призводить до систематичного заниження величини сталої Габбла, якщо при 
опрацюванні користуватися МНК та не робити поправки на цей ефект.  

Метод. Зрозуміло, що цей ефект можна дослідити суто теоретично. Але це не може бути переконливим 
дослідженням, зокрема через брак єдиного підходу до статистичного опрацювання, через те, що різні школи ведуть 
суперечки між собою. На мою думку, краще продемонструвати ефект на конкретному прикладі та застосувати метод 
Монте-Карло для оцінювання його впливу. 
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Тому я використовую набір відстаней і швидкостей галактик vi та ri, розрахованих за певним законом, а потім 
додаю до них випадкові відхилення за формулами (2) та (3). Отримавши набір величин Vi та Ri, я опрацьовую їх за 
допомогою МНК, знаходжу величину H і порівнюю її з вихідним значення сталої Габбла, що було використано під 
час розрахунку швидкостей галактик. 

Вибірка та результати застосування методу Монте-Карло. Я розглянув вибірку з 1402 галактик, швидкості 
яких рівномірно розташовані в інтервалі радіальних швидкостей від Vmin= 3000 км/с до Vmax= 10000 км/с. На кожне 
ціле значення швидкості у км/с припадає дві галактики. При симуляціях використовувалися такі параметри: a=0,2, 
δV=1000 км/с, які є близькими до таких, що отримані за результатами опрацювання реальних спостережень. 

Якщо проводити довільну пряму за МНК, то отримане значення H зменшується до 83 % від вихідного. Проте 
зрозуміло, що використовують пряму, що проходить через початок координат. У цьому випадку зменшення не таке 
сильне і величина H становить 95 % вихідного значення. Але зменшення сталої Габбла на 5 % може бути суттєвим у 
процесі порівняння двох значень. Збільшення параметра a до 0,3 веде, зрозуміло, до зростання ефекту, і отримана 
величина H становить 91 % вихідної величини. 

Вплив великомасштабних рухів на ефект, що розглядається. У ході реального опрацювання зазвичай не 
застосовують моделі із суто габблівськими рухами (1). До них додаються колективні великомасштабні рухи галактик 
на тлі загального габблівського розширення. Картина рухів може бути досить складною і містити багато параметрів 
(див. опис у огляді [4]). 

Розглянемо, чи може ускладнення моделі вплинути на величину ефекту, що розглядається. Застосуємо простішу 
модель колективних рухів, в котрій усі галактики мають додаткову швидкість ΔV в певному напрямку, тобто 
рухаються як ціле (bulk motion). Припустимо, що ми знаємо напрямок апексу цього руху і нам треба одночасно 
визначити його швидкість і сталу Габбла. Тоді радіальна компонента швидкості описується не формулою (1), а 
трошки складнішою  

 cosθi i iv Hr V   , (4) 

де θi – кут між апексом руху та напрямком на i-ту галактику. Величини кутів були вибрані випадково, застосовано 
величину ΔV=200 км/с та a=0,2. 

За тих самих похибок, що в попередньому випадку, були отримані значення та похибки величин Н та ΔV. Стала 
Габбла залишилася на рівні 95 % вихідної, ΔV=(–490±320) км/с. Як видно, значення швидкості колективного руху 
змістилося на дві похибки цієї величини. Але нас перш за все цікавить стала Габбла. Видно, що ускладнення моделі 
руху галактик не вплинуло на ефект. 

Тепер трохи ускладнимо ситуацію і введемо деяку анізотропію у просторовий розподіл галактик. Для цього 
змістимо для них величину cosθi , додавши до кожного значення по 0,01. Якщо величина cosθi  перевищить 1, то 
визначимо, що cosθ 1i  . Анізотропія змінює отриману величину ΔV=(–190±320) км/с, але не впливає на отриману 
сталу Габбла. Якщо змістити величини cosθi  на 0,1, тобто суттєво, то отримаємо ΔV=(238±327) км/с, але стала 
Габбла залишиться тою самою. 

Висновки. Ефект, пов'язаний із похибками у процесі використання оцінок відстаней до галактик, що не залежать 
від їх червоних зміщень, а використовує статистичні залежності, призводить до недооцінювання величини сталої 
Габбла. Симуляції за методом Монте-Карло з правдоподібними параметрами виявили зменшення її величини, 
отриманої у ході опрацювання за МНК на 5 % (при a=0,2) та 9 % (при a=0,3). Це може посилити розбіжності у 
значеннях сталої Габбла, що отримані за опрацювання даних із раннього та сучасного Всесвіту. Указані розбіжності 
можуть бути викликані різними чинниками, наприклад присутністю теплої темної матерії [5]. Вплив колективних рухів 
галактик та анізотропії вибірки не є суттєвими під час визначення сталої Габбла. 

Проте можна зробити два загальні висновки. Перший: застосування стандартних методів статистичного 
опрацювання даних не завжди дає правильний результат, якщо дані мають похибки іншого виду, ніж ті, які 
передбачає метод. Зокрема, МНК добре працює з випадковими похибками, що додаються до функції, та погано з 
похибками величин, від яких ця функція залежить. Другий висновок: мабуть ще передчасно вважати, що ми знаємо 
космологічні параметри з точністю до одиниць відсотків. Деталі опрацювання можуть призвести до відхилення 
параметрів на 5 %–10 %. У такому випадку відмінність між величинами сталої Габбла для раннього та сучасного 
Всесвіту вже не є настільки суттєвою. 

 
Ця робота підтримана Національним фондом досліджень України за проєктом № 2020.02/0073. 
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ВЛИЯНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ НА ВЕЛИЧИНУ ПОСТОЯННОЙ ХАББЛА,  

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО СКОРОСТЯМ ГАЛАКТИК 
 

При обработке данных о скоростях галактик и независимых от них оценок расстояний до них на основе любой статистической 
зависимости возникает эффект, родственный известному эффекту Малквиста. Он приводит к занижению величины постоянной 
Хаббла, полученной обычно применяемым при этом методом наименьших квадратов. Уменьшение составляет около 5 % при 
погрешности оценки расстояний 20 % и около 9 % при ошибке в 30 %. Этим нельзя объяснить обнаруженное недавно противоречие между 
значениями постоянной Хаббла, полученными в ранней и современной Вселенной, поскольку занижается большая из этих величин. 

Ключевые слова: постоянная Хаббла, расстояния до галактик, статистические методы обработки данных. 
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IMPACT OF THE STATISTICAL EFFECTS ON THE HUBBLE CONSTANT VALUE OBTAINED  

FROM VELOCITIES OF GALAXIES 
 

We can obtain the Hubble constant value for the late Universe from the sample of radial velocities of galaxies and independent estimations of 
distances to them based on any statistical relation such as Cepheid variables, Tully-Fisher relation etc. Usually, the method of least squares is used 
when processing such data. However, the value of the Hubble constant is somewhat underestimated due to a statistical effect similar to the well-
known Malmquist bias. The main source of underestimation is associated with the deviation of the distances determined from the statistical 
dependence from their true values. The decrease of obtained Hubble constant value is about 5% for an error in the distance estimation of 20% and 
about 9% with an error of 30%. 

This impact cannot explain the recently discovered tensions between the values of Hubble constant obtained from the early and the late 
Universe. The estimation H0 = 67.4 km/s/Mpc obtained from observations in the recombination era account for about 92% of the average of the 
estimations based on observations of not very distant objects H0 = 73.3 km/s/ Mpc. Indeed, the described effect leads to underestimation of the 
largest of these values. 

Key words: Hubble constant, distances to galaxies, statistical methods of data processing. 
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ПАРАМЕТР ГАББЛА В f (R)-ГРАВІТАЦІЇ 
 

Вивчено умови на лагранжіани модифікованої гравітації, що імітують спостережувані величини стандартної 
космологічної моделі. А саме, розглянуто питання про вибір лагранжіана f(R)-гравітації на основі діаграми Габбла. 
Отримано рівняння для f(R), які, для заданого параметра Габбла H(z), дозволяють визначати цю величину. Також 
розглянуто обернену задачу знаходження H(z) для заданої функції f(R), яка мало відрізняється від виразу загальної 
теорії відносності; знайдено загальниий наближений вираз для H(z).  

Ключові слова: космологія, параметр Габбла, f(R)-гравітація. 
 
Вступ. Проблема "Hubble constant tension" стимулювала розробку розширень стандартної космологічної моделі, 

націлених на те, щоб отримати відмінну від CDM  залежність параметра Габбла H  від червоного зміщення z  і 
використати це для узгодження значень "ранньої" і "пізньої" сталої Габбла [1].  Із цією метою можна  використовувати так 
звану f(R)-гравітацію, яка модифікує загальну теорію відносності (ЗТВ) шляхом ускладнення гравітаційного лагранжіана за 
допомогою нелінійних степенів скалярної кривини (див., напр., [2] та посилання у цій роботі). Відповідна дія є 

 41 ( )
16

S d x gf R
G

  
  . (1) 

Рівняння поля, що відповідають виразу (1), мають вигляд як у [2] 

 1'( ) ( )
2

f R R g f R f f g T             , (2) 

де R – тензор Річчі, R g R
 ; /f df dR ; T  – стандартний тензор енергії імпульсу, який визначається з 

лагранжіана негравітаційних полів. У ЗТВ ( ) ( )GRf R f R R  , де адитивна константа в лагранжіані, яка відповідає 
внеску космологічної сталої в рівняннях Ейнштейна, далі буде врахована шляхом введення доданка g  в T .  

Модифікації ( )f R  природним чином впливатимуть на поведінку залежності ( )H z , яку можна порівнювати з 
експериментальними  даними. У цій роботі ми розглянемо і пряму задачу визначення обмежень на ( )f R  на основі 

( )H z , і запропонуємо загальний наближений вираз для ( )H z  за умови малих відхилень від ейнштейнівської ( )f R .   
Космологічні рівняння. Розглянемо метрику однорідного ізотропного Всесвіту й обмежимося просторово-

плоским випадком: 
2 2 2 2 2 2ds dt a d dO       , 

де ( )a t – масштабний фактор. У цьому разі можна покласти 0( ) 1a t   без впливу на результати обчислення 
фізичних величин. Усі скалярні величини залежать лише від космологічного часу t , тому в "00"-компоненті 
рівняння (2) залишається лише перша похідна від ( )f f R :  
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 00 00
13 '
2

dfH f R f T
dt

    . (3) 

Можна показати, що у процесі виконання рівняння (3) також буде виконуватися рівняння для компоненти "00" за 
умови виконання коваріантного закону збереження для T .  

Перейдемо від змінної t  до червоного зміщення 1/ ( ) 1z a t  ;  

 2
1 ( ) (1 )
( )

dz a t dt z Hdt
a t

      , 

де 
daH
adt

  – параметр Габбла.  

Виразимо всі необхідні величини через H  та його похідні. Зокрема, 

 
2

2
00

13 3
2

a z dHR H
a dz

 
    

 


,            

2
2 216 6 2

2
a z dHR H H
a dz

        
   


. (4) 

З урахуванням (4) рівняння (3) набуде вигляду 

 
2

2 2
00

1 13( 1) 3 '
2 2

df z dHz H H f f T
dz dz
  

       
 

. (5) 

Диференціюючи (5), отримуємо лінійне диференціальне рівняння другого порядку відносно  'f : 

 
2 2 2

2 2 00
2

1( 1) 2 '
2 3

dTd f z dH df dHz H H f
dz dz dz dzdz

   
      

 
, (6) 

яке дає змогу визначити f   у параметричному вигляді, якщо відомі 00T  та ( )H z  з певних фізичних або 
спостережних міркувань. 

Довільність у визначенні ( )f R . Нехай 00T  відповідає певній космологічній моделі, для якої розв’язок у межах 

ЗТВ дає відоме рівняння Фрідмана 00( )
3GRH H z T   при ( )f R R . Явний вигляд ( )GRH z  залежить від внеску 

різних типів матерії. Покладемо ( ) ( )f R R z   , де скалярна кривина R  пов’язана з параметром Габбла відповідно 
до (4) при ( )GRH H z . Згідно з (5) для ( )z  маємо  
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–  однорідне диференціальне рівняння другого порядку, яке, очевидно, може мати ненульові розв’язки.  
Проілюструємо це в межах моделі Всесвіту, заповненого темною енергією з густиною const   та холодною 

речовиною з густиною енергії c  (з нульовим тиском). У цьому разі, з урахуванням вимог однорідності й ізотропії, 

00 ( ) ,с ij ijT t T g        ( , 1,2,3i j  ). З рівняння збереження 0T 
   отримуємо рівняння гідродинаміки, 

звідки одержуємо звичайне співвідношення 3
0( ) ( )(1 )с сz t z    ; відповідно  

 2 2 2
0 ( )GRH H h z ,         2 3( ) ( 1)ch z z      ,       0 3 totH 

  . (8) 

де  0( )
,с

с
tot tot
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, 0( )tot с t      .  

Зауважимо, що в пострекомбінаційний період в c  можна включити звичайну баріонну матерію та холодну темну 
матерію. Тоді (7) зводиться до 

  
2

33 2
2
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. (9) 

При 0, 1c     це рівняння допускає точні (степеневі) розв’язки. Вони відповідають асимптотиці розв’язків 

(9) за великих z  (R   ),  1/31 / 3z R    :   
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     . 

Відповідно, нехтуючи константою інтегрування, маємо 

1 2
1 2 1 2

73 7 73 7( ) ( ) ( ) ( ) , ,
12 12GRf R f R C R C R    

          ,  

де домінуючим компонентом за великих R  та z , що відповідають близькості до моменту рекомбінації водню є 
перший доданок 1

1( ) ( ) ( )GRf R f R C R    . Отже, залишається довільність вибору однієї константи, для визначення 
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якої потрібна додаткова інформація. Зазначимо, що є певні свідчення [3] щодо відмінності діаграми Габбла від 
результатів стандартної моделі, але ці результати ще вимагають ретельної перевірки.  

Наближені розв’язки динамічних рівнянь для заданого f(R) . Розглянемо тепер обернену задачу визначення 
( )H z , якщо відомоме ( )f R . Природно припустити, що внесок функції ( ) ( )z f R R   , яка відрізняє рівняння 

модифікованої гравітації від ЗТВ, досить малий у сучасну епоху та для певного періоду в минулому. Це дає змогу 
досить просто будувати наближені розв’язки для ( )H z . З рівняння (6) маємо, з урахуванням (4),  
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. (10) 

Розглянемо тензор T  відповідно до CDM , а також нульове наближення для параметра Габбла згідно з (8). 
Тоді з (10) маємо аналітичний, але наближений, розв’язок для  
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 (11) 

де GRR  виражається явно через z  у силу (4), (8).  

Проілюструємо це для варіанта ( )f R -гравітації, розглянутого O. Старобінським [4] з 2( )f R R R   , де  

0  – мала константа.   
З точністю  до першого порядку по   отримуємо з (11)  
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     , * 2 2 2
0

27 27
2 2с сH       . Формула (12) справедлива за умови достатньої мализни 

параметра * 3
max(1 )c z      для max0 z z  . Ця формула може бути безпосередньо застосована для 

обчислення фотометричної відстані й відстані за кутовим діаметром. Знайдемо часову залежність масштабного 
фактора. З (12) маємо рівняння  
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яке зводиться до квадратур. Звідси за 0t t  
1/2

3 6 3 2 2
0

*
0 01/2

2 2
0

27
2 2

exp 3 ( )
271 1

2 2

c c
с

c c
с

a a a H
H t t

H

  


  

  
               
        

. 

 
Якщо покласти 0  , отримаємо звичайний режим CDM -моделі. При 0  , 1c  , розкладаючи 

обидві частини рівняння, отримаємо  2/3
0( ) ~a t t t .  

Висновки. Ми отримали наближені рівняння для парамера Габбла у випадку загальних, але малих поправок до 
гравітаційного лагранжіана загальної теорії відносності. Натомість, ми одержали рівняння для визначення 
лагранжіана ( )f R -гравітації через параметр Габбла. Варіанти вибору ( )f R за цими рівняннями можуть імітувати 

звичайні розв’язки CDM , щоб їх відсіяти, необхідна додаткова інформація. Але, як показують приклади, рівняння  
(7) мають спадну та зростаючу моди, що можна використати для обмеження довільності у розв’язках. Утім 
урахування додаткових ступенів вільності може допомогти знайти розв'язання відомої проблеми "Hubble tension" за 
збереження основних припущень щодо складу Всесвіту.  

 
Автори вдячні О. М. Александрову за корисні зауваження. Робота частково підтримана Національним фондом 

досліджень України за проєктом № 2020.02/0073 та програмою "Астрономія та фізика космосу", тема 19БФ023-01. 
 
Список використаних джерел 
1. Di Valentino E. Cosmology Intertwined II: The Hubble Constant Tension / Е. Di Valentino // arXiv:2008.11284v3 (2020). 
2. De Felice A.  f(R) theories / А. De Felice, S. Tsujikawa // Living Rev. – Rel. 13, id. 3 (2010). 
3. Tension with the flat _CDM model from a high-redshift Hubble diagram of supernovae, quasars, and gamma-ray bursts / Е. Lusso, Е. Piedipalumbo, 

G. Risaliti  et al. // arXiv:1907.07692v4 (2019). 
4. Starobinsky A. A. A new type of isotropic cosmological models without singularity / А. А. Starobinsky // Phys. Lett. –1980. – 91B. – Р. 99–102. 

 

Н ад ій ш ла  до  р едк о ле г і ї  14 .10 .20  
 

 
 



ISSN 1728-273х                                           АСТРОНОМІЯ. 1(61)/2020 ~ 25 ~ 
 

 

В. Жданов, д-р физ.-мат. наук, 
А. Сташко, асп.  
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев 

 
ПАРАМЕТР ХАББЛА В  f(R)-ГРАВИТАЦИИ 

 
Изучены условия на лагранжианы модифицированной гравитации, имитирующие наблюдаемые величини стандартной 

космологической модели. Рассмотрен вопрос выбора лагранжиана f(R)-гравитации на основе диаграммы Хаббла. Получены уравнения 
для f(R), которые позволяют определить эту величину для заданного параметра Хаббла H(z). Рассмотрена и обратная задача 
определения H(z) для заданной функции f(R), которая мало отличается от выражения общей теории относительности; найдено 
общее приближенное выражение для H(z). 

Ключевые слова: космология, параметр Хаббла,  f(R)-гравитация. 
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HUBBLE PARAMETER IN f(R)-GRAVITY 

 
In view of the famous problem with the "Hubble constant tension" there is a number of approaches to modify the cosmological equations and 

correspondingly modify Hubble parameter H(z  in order to to relieve the tension between the "early" and "late" Hubble constants. f(R)-gravity is one 
of such possible modifications. We discuss how to choose the Lagrangian in the f(R)-gravity on account of observational data within the 
homogeneous isotropic cosmology. The equation is obtained that enable us to derive f(R) for given Hubble parameter H(z).  
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2 2 00
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2 3

dTd f z dH df dHz H H f
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; z  is the redshift, ' /f df dR  and R  expressed in the usual way by 

means of  H  and its derivatives. This yields a second order differential equation with corresponding degrees of freedom. If ( )H z  corresponds to 

that obtained from usual Friedmann equations, this equation yields a condition for ( )f R  to mimic the observable quantities of the standard 

CDM  with the above-mentioned freedom. To reduce this freedom on needs additional considerations, which involve the other observable 
quantities, such as those which appear in considerations of cosmological perturbations on the isotropic and homogeneous background. Also, we 
consider the reverse problem to find ( )H z  for given ( )f R . This is fulfilled within an approximation in case of small deviation of ( )f R  from the 
General Relativity value. 

Key words: cosmology, Hubble parameter, f(R)-gravity. 
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МАТЕМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ'ЯЗАНІ  

З ПОХИБКАМИ ОЦІНКИ ВІДСТАНЕЙ ДО ГАЛАКТИК 
 

Розглянуто деякі суто математичні проблеми, що виникають у процесі створення штучних вибірок даних при 
додаванні похибок до вихідних даних, створених за законом Габбла. Є дві різні можливості за генерації у випадку, коли 
відхилення у процесі оцінювання відстаней є пропорційними до них і відносна похибка визначення відстані є сталою. 
Обидві можуть бути застосовані на практиці, але їхні математичні властивості суттєво відрізняються. Крім 
обговорення проблем, що виникають для обох варіантів, розглянуто формули для опрацювання штучних каталогів 
за методами найменших квадратів (МНК) та максимальної правдоподібності (ММП). Показано, що формули МНК можна 
використовувати у ході застосування одного з методів додавання похибок, але кут нахилу оптимальної пропорційної 
залежності буде недооцінений. Водночас ММП можна використовувати лише для іншого методу додавання похибок. 
Отримано відповідні формули й оцінки. 

Ключові слова: статистичні методи опрацювання даних, метод найменших квадратів, метод максимальної 
правдоподібності. 

 
 
Вступ. У роботі [1] я розглянув деякі проблеми за визначення величини сталої Габбла, пов'язані з похибками в 

оцінках відстаней до галактик. Нехай ми маємо вибірку, що містить дані про відстані та швидкості N галактик з z<<1. 
Нам треба опрацювати ці дані та визначити з них величину параметра Габбла. Це просто зробити у ідеальному 
випадку, коли відсутні пекулярні рухи галактик і їх швидкості, визначені за червоним зміщенням, збігаються з 
габблівськими швидкостями vi. А ті є пропорційними відстаням до галактик ri згідно із законом Габбла: 

 i iv Hr , (1) 

де H – параметр Габбла. Його значення у сучасну епоху є сталою Габбла. Визначити її за набором даних vi та ri 
дуже просто. На жаль, за реальних астрономічних спостережень ми визначаємо інший набір даних. До габблівських 
швидкостей додаються радіальні пекулярні швидкості, які ми вважатимемо випадковими. Як наслідок, для кожної 
галактики вимірюємо величину Vi , яка за припущенням така: 

 i i iV v Vs   , (2) 

де si – випадкова величина з нормальним розподілом, нульовим середнім та одиничною дисперсією, а constV  . 
Натомість, замість справжніх відстаней до галактик ri ми маємо їх оцінки Ri, незалежні від червоного зміщення 
галактики, отримані за допомогою якоїсь статистичної залежності на кшталт відстані за цефеїдами, червоними 
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гігантами, за залежностями Таллі-Фішера, nD   , за фундаментальною площиною або за флуктуаціями 
поверхневої яскравості. Похибка визначення відстані Ri – ri збільшується з відстанню до галактики. Вважається, що 
відносна похибка визначення відстаней приблизно стала та складає 15–30 %  залежно від методу оцінювання. 

У роботі [1] я для вивчення впливу похибок застосовував математичне моделювання за методом Монте-Карло. 
Для цього я брав початковий набір даних vi та ri , що точно задовольняють закон Габбла (1) та додавав до них 
похибки за законом (2) та 

  1i i iR r ap  , (3) 

де pi – інша випадкова величина з нормальним розподілом, нульовим середнім та одиничною дисперсією, а сталий 
параметр a характеризує точність методу оцінювання.  

На відміну від згаданої роботи в цій статті розглянуто деякі математичні аспекти опрацювання зашумленого 
набору даних Vi та Ri. Зокрема, результати його опрацювання за методом найменших квадратів (МНК) та 
можливість застосування методу максимальної правдоподібності (ММП). Також я обговорю деякі проблеми, 
пов'язані з формулою (3) та її альтернативним варіантом, що має вигляд 

   11i i iR r ap 
  . (4) 

За малих значень a він близький до (3) з практичного погляду. Похибка в (4) дорівнює в середньому  певному 
відсотку від Ri, а в (3) від ri. Але між ними є принципова різниця з погляду математики. 

Проблеми з похибками, визначеними за формулами (3) та (4). Почнемо з формули (3). Якщо значення ri 
фіксоване, то розподіл величини Ri є нормальним. Однак є ненульова вірогідність того, що ця величина стане 
нульовою або від'ємною, що не має сенсу. Проте ця проблема притаманна застосуванню нормального розподілу у 
будь-якому випадку. 

Справжня проблема виникає, якщо ми маємо зі спостережень певну величину Ri і розглядаємо розподіл 
справжньої відстані ri. З виразу для величини  
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бачимо, що густина ймовірності розподілу ri не прямує до нуля при ir   . Тому її неможливо нормувати.  
Розподіл ri для (4) не має цієї вади, але має інші. При фіксованому значенні ri розподіл величини Ri не є 

нормальним та ще й є несиметричним. Середнє значення цієї величини та її степенів виявляється нескінченним. 
Доведемо це, узявши до відома, що середнє значення непарних степенів величини pi дорівнює нулю, а для 
непарних маємо 

 2 (2 1)!!n
ip n  . (6) 

Тут кутові дужки позначають усереднення за нормальним розподілом, а (2n–1)!! є подвійним факторіалом, тобто 
добутком усіх непарних чисел від 1 до 2n–1. Тому для середніх значень, отриманих із (4), маємо 
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Обидва ці ряди розбігаються. Це видно з того, що відношення двох послідовних членів дорівнює (2n–1)a2 та 
(2n+1)a2 і при ненульовому a перевищує 1, якщо n великі. 

Застосування МНК. Нехай маємо набір даних Vi  та Ri для змодельованої вибірки, створеної за допомогою (2) 
та (3) з даних vi та ri, що задовольняють (1). До цього набору можна застосувати стандартну формулу МНК для 
проведення оптимальної прямої V=AR, що проходить через початок координат та апроксимує дані, а саме: 

 2
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  . (8) 

Величина A, отримана з (8) відрізняється від H у (1). Покладемо A=kH та знайдемо середнє значення коефіцієнта 
k за формулами (1, 2, 3, 6, 8): 
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Усереднене значення чисельника дорівнює 2
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  , рівняння приблизне через 

слабку кореляцію відхилень pi  у чисельнику та знаменнику. 
За спроби застосувати цей підхід до залежності (4) ми отримуємо відношення сум двох рядів, що розбігаються, 

тобто він є некоректним. 
Застосування ММП. У цьому випадку метод неможливо застосувати за залежності (3) через брак нормування 

згідно з (5). Формально його можна застосувати за зв'язку (4) таким чином. Імовірність того, що галактика, яка має 
справжню відстань ξ та швидкість η, буде мати оцінку відстані Ri та швидкість Vi , за спостереженням  
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Тому ймовірність спостереження галактики з Ri та Vi за умовою, що ξ та η пов'язані залежністю η=Aξ є 
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Підінтегральна функція швидко спадає далеко від точок спостереження, тому можна покласти нижню межу 
інтернування  . Повна ймовірність для всіх N галактик така: 
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Треба знайти, за якого значення A ця величина максимальна. Знаходимо похідну від логарифма цього виразу по  
A та прирівнюємо її до нуля. Отримуємо умову 
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Її можна розв'язати чисельно.  
Висновки. Розглянуто два методи додавання похибок до вихідних даних для отримання згенерованих вибірок 

для застосування методу Монте-Карло. Розглянуто їхні деякі математичні особливості. Вони не заважають 
використовувати обидва методи, але забороняють застосування певних методів теоретичного опрацювання даних, 
отриманих таким чином. Зокрема, застосування МНК для похибок вигляду (3) призводить до недооцінювання 
величини кута нахилу. Відповідні оцінки зроблено у (9). Якщо похибки вигляду (4), то оцінки виконати неможливо 
через нескінченність деяких математичних очікувань. 

Метод максимальної правдоподібності можна використовувати тільки для похибок вигляду (4). Для нього 
виведено складне нелінійне рівняння (13). У статті не обговорено результати математичного моделювання, а тільки 
деякі аспекти, пов'язані з їхнім застосуванням та особливостями опрацювання даних. 

 
Ця робота підтримана Національним фондом досліджень України за проєктом № 2020.02/0073. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ,  

СВЯЗАННЫЕ С ПОГРЕШНОСТЯМИ ОЦЕНКИ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЛАКТИК 
 
Рассмотрены некоторые чисто математические проблемы, возникающие при создании искусственных выборок данных при 

добавлении ошибок в исходных данных, подчиняющихся закону Хаббла. Существуют две возможности, каждую из которых можно 
применять на практике при генерации в случае, когда отклонения при оценке расстояний пропорциональны им и относительная 
погрешность определения расстояния является постоянной. Их математические свойства существенно отличаются. Кроме 
обсуждения проблем, возникающих для обоих вариантов, рассмотрены формулы для обработки искусственных каталогов по методам 
наименьших квадратов (МНК) и максимального правдоподобия (ММП). Показано, что формулы МНК можно использовать при одном из 
методов добавления ошибок, но угол наклона оптимальной пропорциональной зависимости будет недооценен. В то же время ММП можно 
использовать только для другого метода прибавления погрешностей. Получены соответствующие формулы и оценки. 

Ключевые слова: статистические методы обработки данных, метод наименьших квадратов, метод максимального 
правдоподобия. 
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MATHEMATICAL PROBLEMS ASSOCIATED  

WITH ERRORS IN ESTIMATING DISTANCES TO GALAXIES 
 
I generate many mock samples for applying the Monte Carlo method in order to estimate the bias of the Hubble constant because of the use of 

estimates of distances to galaxies determined from statistical dependences. I add errors to the original sample generated according to the Hubble 
law. In doing so, I use two possible options for generating errors in distance, having a constant relative error. Both are practical, but there are some 
math problems with them. I discuss their effect on the properties of the mock sample. The application of the standard least squares method is 
discussed and shown that it leads to an underestimation of the slope in the Hubble law. A formula is derived for calculating this slope using the 
maximum likelihood method and it is shown that it is applicable only for one of the variants of the sample noising. All estimates were obtained 
theoretically, without using the results of mock samples processing, which are described in a separate paper. 

Key words: statistical methods of data processing, least squares method, maximum likelihood method. 
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ЖИТТЄВИЙ І НАУКОВИЙ ШЛЯХ ПАВЛА РОДІОНОВИЧА РОМАНЧУКА 
 

Сто років минає з дня народження П. Р. Романчука – Героя Радянського Союзу, кандидата фізико-математичних 
наук, доцента, директора Астрономічної обсерваторії (1972–1987). За його ініціативи в обсерваторії розпочався 
розвиток нових наукових напрямів: теоретичні дослідження магнітних полів і початок експериментальних робіт 
після придбання магнітографа, дослідження змін в атмосфері Сонця, пов’язаних зі спалаховою активністю, сонячно-
земних зв’язків і впливу сонячної активності на погодні явища, розроблення методів прогнозування сонячної 
активності. Важливим результатом його діяльності стало зміцнення матеріальної бази обсерваторії – придбання 
магнітографа, модернізація горизонтального сонячного телескопа, спільні роботи з ГАО НАН України з розроблення 
та виготовлення аксіального меридіанного круга, придбання апаратури для телевізійних спостережень метеорів, 
залучення до роботи в обсерваторії групи молодих співробітників. 

Ключові слова: магнітні поля Сонця, сонячні плями, числа Вольфа, сонячні спалахи, сонячні цикли, прогнозування 
сонячної активності, магнітограф, сонячно-земні зв’язки.   
 
 

 

2021 р. минає 100 років із дня народження Павла Родіоновича 
Романчука – директора Астрономічної обсерваторії (1972–1987) 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Народився Павло Родіонович 11 березня 1921 р. на хуторі 
Гринів Роменського району Сумської області. Батько Романчук 
Родіон Іванович (1888–1974) та мати Ірина Григорівна (1891–
1962) були селянами. Крім Павла у сім’ї було ще двоє дітей – Іван 
1914 р. народження та Микола 1919 р. народження. Незважаючи 
на те, що батьки ставились до Радянської влади лояльно, 1930 р. 
батька було репресовано і заслано до Архангельської області. 
Оскільки землю і майно сім’ї конфіскували, то мати подалася на 
заробітки в Ромни, брат Іван поїхав на заробітки на північ, Микола 
тривалий час переховувався на хуторі, а Павла забрала до себе 
хрещена мати. Після повернення 1933 р. із заслання батька сім’я 
жила у Ромнах, батьки працювали на різних роботах у радгоспі, а 
Павло ще декілька років жив у хрещеної матері.  

1939 р. Романчук закінчив 10-й клас Роменської середньої 
школи № 3 і поступив до Херсонського педагогічного інституту на 
фізико-математичний факультет, де провчився лише місяць, після 
чого був призваний до лав Червоної Армії. Розпочав службу 
П. Р. Романчук рядовим 17-го окремого місцевого стрілецького 
батальйону в м. Можайську Московської області. Після закінчення 
навчання йому було присвоєно звання командира відділення і 
переведено на службу в 263 авіабазу, що була розташована у 
м. Ржев Калінінської області. Тут його і застала Друга світова війна. 

З перших днів війни П. Р. Романчук перебував на фронті. Перше 
поранення отримав у серпні 1941 р. Після лікування був 
направлений на навчання у  Друге київське артилерійське військове 

 
Пав ло  Роді он ов и ч Рома нчу к  

(1 92 1 –2 0 0 8)  
 

училище ім. М. В. Фрунзе (що розміщене у с. Розбойщино Саратовської області), яке закінчив у 1942 р. та одержав 
військове звання лейтенанта. 

Після закінчення училища П. Р. Романчуку було запропоновано залишитись там командиром взводу, але він не 
погодився й отримав призначення на Північно-Західний фронт. Згодом, у листопаді 1942 р., П. Р. Романчука 
призначено начальником розвідки 1-го дивізіону 791 артилерійського полку тієї ж дивізії. У січні 1943 р. Північно-
Західний фронт, у складі якого була 254 стрілецька дивізія, направлено на з’єднання з Волховським фронтом для 
оточення 16-ї німецької армії (Дем’янівський котел). На початку лютого Романчука тяжко поранено й контужено. 
Після одужання у травні 1943 р. його знову направлено на передній край Північно-Західного фронту і призначено 
начальником розвідки бригади. Згодом Павло Родіонович повернувся у свою 254 дивізію, що формувалася у районі 
м. Бологоє, на посаду начальника розвідки дивізіону та у складі дивізії був направлений на Степовий фронт у район 
Воронежу (другий ешелон Курської битви).  

Після розгрому німецьких загарбників на Курській дузі відбулася передислокація військ і Степовий фронт, у 
складі якого була 254 стрілецька дивізія, направляють на визволення України. П. Р. Романчук брав участь у боях за 
звільнення Полтавщини: Зіньково, Гоголево (там розташована садиба М. В. Гоголя) тощо. У серпні 1943 р. 
Романчуку присвоєно звання старшого лейтенанта і нагороджено орденом "Червона Зірка". 

На початку жовтня 254 дивізія форсувала Дніпро і зайняла плацдарм на його правому березі між Каневом та 
Черкасами в районі села Хрещатик. Бійці полку й артилерійська розвідка, якою керував старший лейтенант 
П. Р. Романчук, закріпилися на правому березі Дніпра на відрізку в 300 метрів. Гітлерівці підтягнули резерви і 
перейшли в контратаку. Почалися тяжкі оборонні бої. 7 жовтня 1943 р. під час запеклого бою за утримання 
плацдарму командир розвідувальної роти старший лейтенант Романчук залишився з двома радистами в оточенні 
німців на передовому спостережному пункті, з якого він коригував вогонь наших артилерійських батарей. Понад 
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батальйон есесівців за підтримки "тигрів" і самохідних гармат атакували наші позиції на правому березі. Начальник 
розвідки Романчук упродовж семи годин давав вказівки по радіо нашим артилеристам батареї дивізіону, 
установленої на лівому березі, що відбивали ворожі атаки. Внаслідок важкого поранення у голову та руку Романчук 
не міг говорити, тому продовжував керувати вогнем, віддаючи розпорядження письмово. У критичний момент бою, 
коли кільце фашистів, що наступали на спостережний пункт, продовжувало звужуватися і вже було видно обличчя 
німців, він викликав вогонь своїх батарей на себе. Одержавши необхідні координати, артдивізіон спрямував на 
противника шквальний вогонь. Фашисти повернули назад, важливий плацдарм нами було утримано. За цей бій 
П. Р. Романчуку Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 лютого 1944 р. присвоєно високе звання Героя 
Радянського Союзу з врученням йому ордена Леніна і медалі Золота зірка.  

У липні 1945 р. Романчука звільнено з лав Радянської Армії у запас через стан здоров’я зі званням старшого 
лейтенанта. 

Після війни Павло Родіонович 1950 р. закінчує навчання на кафедрі астрономії фізичного факультету Київського 
державного університету і працює викладачем у педагогічних інститутах України. У своїх спогадах "Як все 
розпочалося" П. Р. Романчук пояснює свій вибір напрямку наукових досліджень: "У 1949 р. я придбав книжку 
"Сонячна активність і її земні прояви" авторів М. Г. Ейгенсона, М. М. Гневишева, О. І. Оля і Б. М. Рубашова. Вона 
містила багато цікавих фактів, що стосуються сонячної активності, погоди, магнітних бур, теорії явищ. Я захопився 
цією книжкою, написав дипломну роботу, якою керував завідувач кафедри астрономії, професор 
С. К. Всехсвятський. Тоді ще студентом я познайомився з роботою С. К. Всехсвятського, в якій він пов'язав 
активність Сонця з планетами. Після закінчення університету я отримав призначення в Золотоніське педагогічне 
училище. Саме там я почав шукати шляхи з’ясування природи сонячної циклічності".  

1957 р. Романчук поступає до аспірантури на кафедру астрономії Київського державного університету. Після 
закінчення аспірантури він отримує призначення на роботу в Астрономічну обсерваторію Київського університету, 
де працює на посаді старшого наукового співробітника з 1960 р. до 1963 р., а з вересня 1963 р. його зараховують 
за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського 
університету.  

У цей час П. Р. Романчуком розроблено механізм утворення магнітного поля сонячних плям шляхом підсилення 
слабкого загального поля Сонця при підйомі конвективного елемента [1, 2]. Ці результати досліджень сонячного 
магнетизму було включено до дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук "До 
питання про природу сонячної активності", яку П. Р. Романчук захистив 1966 р. Незабаром (1967 р.) його обирають 
доцентом кафедри експериментальної фізики, а 1972 р. – доцентом кафедри астрономії. 

1972 р. Павла Родіоновича призначено директором Астрономічної обсерваторії Київського державного 
університету (АО КДУ). Із цього часу тут набули поширення дослідження природи циклічності сонячної активності 
(СА), теоретичні й експериментальні вивчення магнітних полів і спалахів на Сонці, дослідження змін у атмосфері 
Сонця перед спалахами, під час спалахів та після них; дослідження впливу СА й інших космічних факторів на зміни 
клімату та погодні явища [3]. 

Зростання інтересу до вивчення впливу СА на геофізичні, біологічні та метеорологічні явища, необхідність 
вибору сприятливих періодів щодо радіаційної обстановки в навколоземному просторі у процесі запуску космічних 
апаратів із людьми на борту висувають у цей час АО КДУ в коло провідних наукових центрів Радянського Союзу з 
досліджень закономірностей циклічності СА та сонячно-земних зв'язків, а також практичного прогнозування СА.  

Завдяки зусиллям П. Р. Романчука Держкомітет із науки і техніки СРСР і Рада Міністрів УРСР виділили 
Київському університету додаткові асигнування для розвитку сонячних досліджень. На основі проведених в АО КДУ 
досліджень розроблено низку прогностичних методів, які використовувалися в оперативному прогнозуванні різних 
індексів СА для потреб фундаментальної науки та різних галузей народного господарства, у першу чергу, для 
космічної галузі. У межах Геліогеофізичної служби СРСР, у завдання якої входило забезпечення радіаційної безпеки 
польотів пілотованих космічних кораблів, в АО КДУ 1974 р. було створено робочу групу з прогнозування СА, яка 
здійснювала оперативне прогнозування різних індексів СА на основі розроблених в обсерваторії методик. 1975 р. на 
засіданні Бюро Ради "Сонячно-атмосферні зв'язки у прогнозах клімату" АО КДУ було визнано головною установою із 
прогнозування СА в системі Ради, а П. Р. Романчука включено до складу Ради. 

Під керівництвом П. Р. Романчука і за його безпосередньої участі науковцями АО КДУ розроблено більше десяти 
методів прогнозування актуальних індексів СА, зокрема, основного індексу сонячної циклічності  – чисел Вольфа, які 
характеризують відносну кількість (число) спостережених на сонячній поверхні плям, а також сонячних спалахів, 
розвитку активних центрів на сонячному диску і тривалості існування груп плям. сонячних спалахів, розвитку 
активних центрів на сонячному диску і тривалості існування груп сонячних плям. Під час засідань робочої групи АО 
КДУ, які відбувалися раз на тиждень, складалися прогнози різних індексів СА й оперативно відсилалися 
зацікавленим організаціям і особам. Спочатку прогнози сонячної активності надсилалися на адресу Наукової Ради 
"Сонце–Земля" Астрономічної ради СРСР (Москва) і в Інститут земного магнетизму, іоносфери і розповсюдження 
радіохвиль Академії наук (ІЗМІРАН) СРСР (м. Троїцьк Московської обл.). З 1974 р. всі оперативні прогнози сонячної 
активності, крім ІЗМІРАН, надсилалися до Головного прогностичного центру Геліогеофізичної служби СРСР 
(Інституту прикладної геофізики Держкомгідромету СРСР, Москва). 

На підставі надісланих до Москви прогнозів СА в Інституті прикладної геофізики розраховували рівні 
радіаційного опромінення в навколоземному космічному просторі і давали рекомендації щодо радіаційно 
сприятливих днів для запуску в космос апаратів із людьми на борту. Під час пілотованих космічних польотів 
прогнози складали частіше – кожного дня й оперативно двічі на день надсилали до Інституту прикладної 
геофізики, а також академіку А. Б. Сєвєрному, директору Кримської астрофізичної обсерваторії СРСР. Зокрема, 
під час спільного радянсько-американського експериментального польоту "Союз-Аполон" П. Р. Романчук 
розрахував для Головного прогностичного центру (Інститут прикладної геофізики, Москва) значення чисел 
Вольфа по п'ятиденках на липень–серпень 1975 р.  
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Крім того, на замовлення Центрального економічного інституту Держплану РРФСР (Москва), Московського 
інституту океанології й Українського регіонального науково-дослідного інституту Держкомгідромету (Київ) 
Романчуком складено прогнози річних чисел Вольфа на 1979–2000 рр. 

Поряд із визнанням робіт П. Р. Романчука в Радянському Союзі  отримано визнання цих робіт серед 
закордонних фахівців. 1976 р. в Астрономічній обсерваторії Київського університету відбувається важлива подія – 
нарада радянських і американських спеціалістів із питань прогнозування сонячної активності, можливих фізичних 
механізмів зв’язків "сонячна активність – нижня атмосфера", обміну і використання сонячної і геофізичної 
інформації. У цій нараді взяли участь відомі радянські та закордонні вчені – Е. Р. Мустель, Є. П. Борисенков,  
Е. І. Могілєвський, Д. Вілкокс, Л. Свалгаард, Г. Хекман, Р. Олсон та ін. 

1987 р. науковці обсерваторії взяли участь у рядянсько-американському симпозіумі "Вплив  сонячної активності 
на клімат", що відбувся у Ялті. 

Іншим важливим результатом діяльності П. Р. Романчука стало зміцнення матеріальної бази обсерваторії – 
придбання магнітографа, модернізація горизонтального сонячного телескопа, спільні роботи з Головною 
астрономічною обсерваторією НАН України з розробки та виготовлення меридіанного кола аксіального типу, 
придбання апаратури для телевізійних спостережень метеорів, обчислювальної техніки, будівництво спостережної 
станції обсерваторії в с. Пилиповичі. 

У цей час Павло Родіонович зробив вагомий внесок в організацію Геліогеофізичної служби СРСР і доклав значних 
зусиль, щоб на базі Астрономічної обсерваторії Київського університету створити Всесоюзний центр із прогнозувань 
сонячної активності (Інститут фізики Сонця). На жаль, суб'єктивні обставини завадили втіленню цих зусиль в життя. 
Багато з висловлених тоді ідей П. Р. Романчука втілено в сучасному міжнародному проєкті "Космічна погода". 

Останні роки роботи в обсерваторії (1987–2003), займаючи посаду завідувача лабораторією і провідного наукового 
співробітника лабораторії сонячної активності, П. Р. Романчук присвячує дослідженню сонячно-земних зв’язків. У цей 
час він займається вивченням впливу сонячної активності на зміни клімату, погодні явища, рівень водності річок і морів, 
вулканічні виверження. Після виходу на пенсію (2003 р.) Павло Родіонович продовжував співпрацю з Астрономічною 
обсерваторією на посаді наукового співробітника і був натхненником наукових ідей для своїх учнів. 

У молодості Павло Родіонович захоплювався малюванням. В архівах обсерваторії збереглися малюнки олівцем 
поранених солдатів і медсестер, зроблені П. Р. Романчуком під час його лікування в госпіталі. 

П. Р. Романчук брав участь у громадському житті, зокрема обирався депутатом районної ради м. Золотоноша, 
членом Полтавської обласної ради профспілки учителів, головою профспілкового комітету Чернігівського педагогічного 
інституту, Брав активну участь у військо-патріотичному вихованні молоді, працював у ветеранських організаціях. 

За час роботи в університеті П. Р. Романчук опублікував понад 100 наукових праць, підготував трьох кандидатів 
наук [4]. За подвиги та трудові досягнення нагороджений орденами Леніна, Золота Зірка, Червона Зірка, Вітчизняної 
війни І ступеня, Богдана Хмельницького та 18 медалями (За перемогу над Німеччиною, Жукова, 30 років визволення 
Києва від фашистських загарбників та ін.). За багаторічну плідну роботу з підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів, успіхи в розвитку наукових досліджень та у зв'язку із 150-річчям із дня заснування Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка Указом від 3 вересня 1984 р. П. Р. Романчука нагороджено Почесною 
Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР. 

Помер Павло Родіонович Романчук на 88-му році життя 22 червня 2008 р., похований на Совському цвинтарі м. Києва. 
22 червня 2008 р. з Москви від наукового колективу Інституту прикладної геофізики на адресу Астрономічної 

обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка прийшла телеграма співчуття, в якій 
було щиро відзначено вагомий внесок П. Р. Романчука в організацію і становлення в 70-х рр. минулого століття 
Геліогеофізичної служби Радянського Союзу. 

 
Нижче подано напрямки наукових досліджень, які розвивав П. Р. Романчук. 
 
Вивчення магнітних полів Сонця. На основі рівняння індукції магнітного поля досліджено збудження сильного 

локального магнітного поля в підфотосферних шарах, що відбувається в результаті вертикальних рухів 
конвективних комірок поперек горизонтально спрямованих силових ліній слабкого загального магнітного поля 
Сонця, яке пронизує всю товщу конвективної зони. Запропоновано модель утворення магнітного поля біполярної 
магнітної групи плям (активних областей), яке пов’язується з крупномасштабними конвективними рухами речовини в 
підфотосферних шарах Сонця. Під час підйому кожного конвективного елемента й опускання сусідніх із ним ділянок 
плазми в загальному магнітному полі Сонця утворюється система магнітних полів тороїдальної форми. Ці локальні 
поля, що виникають завдяки індукційним електричним струмам, розміщені у вертикальній площині паралельно 
загальному магнітному полю Сонця й охоплюють кожний конвективний елемент. При виході в поверхневі шари 
Сонця магнітні поля багатьох конвективних елементів об’єднуються й утворюють магнітні поля біполярної групи 
плям. Знайдено, що в результаті описаного процесу (який триває роками,  107 с) за наявності початкового 
загального поля H0  50 Гс і швидкостях підйому v  103–104 см/с конвективних елементів (з розмірами R  109 см) за 
рахунок кінетичної енергії конвективних потоків плазми можуть утворюватися магнітні поля з напруженістю 
h = 4πσRvH0/c2  103–104 Гс (σ  1013–1015 CGSE – характерна величина електропровідності плазми в підфото- 
сферних шарах) [1, 2]. За рахунок енергії індукційних струмів може відбуватися акумуляція енергії у вигляді 
електричних зарядів на границях ділянки з аномально зниженою турбулентною провідністю плазми в місцях 
нульових магнітних ліній складних конфігурацій груп сонячних плям. Зазначені ділянки аномально низької 
турбулентної провідності можуть сприяти прискореній дисипації струмів, яка забезпечує ефективне теплове 
енерговиділення сонячних спалахів [5]. 

 
Вивчено зміни з фазою 11-річного циклу розподілу сонячних плям за геліоширотою. Проаналізовано діаграми 

"метеликів Маундера", які описують монотонний упродовж циклу екваторіальний дрейф груп сонячних плям  
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"у королівській зоні" (від середніх широт до екватора), отримані із спостережень за 100 років (1874–1974). На 
підставі проведеного аналізу обґрунтовано висновок про наявність у Сонця сталої складової загального магнітного 
поля величиною близько 2 Гс [4]. 

Конвективні рухи і припливні сили планет. Розроблено концепцію про резонансний вплив планет на 
конвективну зону Сонця [7–18]. Згідно із цією концепцією під дією припливних і динамічних сил планет (Юпітера, 
Сатурна, Землі і Венери) відбуваються радіальні коливання конвективних елементів, які супроводжуються 
резонансними явищами. Розраховано, що планети викликають на Сонці динамічні припливи, що мають амплітуду 
на чотири–п’ять порядків більшу статичного припливу. Динамічні припливи сприяють винесенню конвективних 
елементів на поверхню Сонця, що приводить до утворення активних центрів згідно з описаною вище моделлю 
збудження магнітних полів біполярних груп сонячних плям. Кількість спостережених плям, які прийнято 
характеризувати числом Вольфа, служить, як уже згадувалося, основним індексом циклічних змін СА. Регулюючи 
вихід конвективних елементів на сонячну поверхню, динамічні припливи тим самим уповільнюють чи 
прискорюють настання тієї чи іншої фази активності циклу сонячних плям. При вивченні рухів конвективних 
елементів було визначено власний період коливань елементів, який виявився близьким до періодів збуреної сили 
Юпітера і Сатурна. Показано, що власний період коливань залежить від фізичних умов у конвективній зоні 
(турбулентної в’язкості і конвективної швидкості), які змінюються з фазою циклу. Установлено, що парна дія 
Юпітера і Сатурна визначає хід активності 11-річного циклу плям: динамічні припливи у квадратурах цих планет 
приводять до максимумів, а при з’єднаннях – до мінімумів циклів, тоді як Земля і Венера спільно із цими 
планетами визначають незначні флуктуації СА. 

Довгострокові прогнози чисел Вольфа (відносного числа сонячних плям). Прогнозування чисел 
Вольфа здійснювалося за допомогою методу резонансних кривих [17, 18], в основу якого була покладена згадана 
вище планетна концепція резонансного характеру припливної дії планет на конвективну зону Сонця [7–18]. 
Одержані емпіричні залежності спостережених плям від конфігурації планет використали для розробляння 
методів прогнозування інших важливих індексів 11-річних сонячних циклів з різною завчасністю. Прогнозувалися 
основні характеристики 11-річних сонячних циклів (епохи максимуму і мінімуму циклів, значення чисел Вольфа в 
епохи максимуму і мінімуму, тривалість циклів) і згладжені середньомісяцеві числа Вольфа із завчасністю пів 
місяця, пів року і на кілька років наперед. Розраховувалися також основні параметри наперед для кількох 
наступних циклів. Зокрема, П. Р. Романчуком розраховано довготривалі прогнози згладженого ходу розвитку (за 
числами Вольфа) 20–26-го циклів [19–22]. Крім того, 1979 р. складено детальний прогноз флуктуацій чисел 
Вольфа на епоху максимуму 21-го циклу (1979–1982). Підсумки справджуваності прогнозів чисел Вольфа для  
21-го циклу сонячної активності наведено в роботах Романчука [22–24].  

Оперативне прогнозування розвитку декадного числа Вольфа. Метод базується на прогнозі тривалості 
існування і розвитку впродовж декади груп сонячних плям, спостережених на диску Сонця в день прогнозування, а 
також на прогнозі виходу рекурентних груп (довготривалих груп, які спостерігались у попередньому оберті Сонця) з-за 
східного краю сонячного диска [25, 26]. Для розрахунку використовували дані щоденних спостережень служби Сонця 
АО КДУ і Гірської астрономічної станції Головної астрономічної обсерваторії СРСР (ГАС ГАО), м. Кисловодськ, а саме: 
загальна площа групи плям, площа найбільшої плями у групі, Цюріхський клас групи, кількість магнітних центрів в групі. 
Для прогнозування повторної появи рекурентних груп за даними спостережень на магнітографі АО КДУ визначали 
магнітну напруженість і характерний розмір груп плям, а також використовували знайдені залежності тривалості 
існування груп від турбулентної електропровідності плазми в активному центрі. Турбулентна провідність визначалася 
за часом джоулевої дисипації магнітного поля короткоживучих плям у групі [25]. Середня справджуваність цього виду 
прогнозів за величиною складає ≈ 70 %, а за фазою – близько 80 % [27, 28]. 

Короткотермінові прогнози сонячних спалахів різних балів. Після створення 1974 р. в АО КДУ робочої 
групи одночасно з прогнозами чисел Вольфа розпочато оперативне кількісне прогнозування спалахів різних балів із 
завчасністю від одного до семи днів. В основу методик прогнозування було покладено отримані в АО КДУ 
результати статистичної обробки залежності спостереженого середньодобового числа спалахів різних балів від 
Цюріхських класів груп плям; розмірів конвективних елементів (які визначалися за найбільшою відстанню між 
плямами протилежної полярності в біполярній групі плям); середнього числа центрів у групі плям за час її 
проходження по диску Сонця і від розміру загальної площі в максимумі розвитку групи [29, 30]. На основі отриманих 
закономірностей складали оперативні прогнози спалахової активності. Вихідним матеріалом для прогнозування 
слугували дані щодо груп сонячних плям, отримувані зі щоденних спостережень Служби Сонця АО КДУ і ГАС ГАО. 
Для періоду найповнішої інформації щодо спостережених спалахів (1977–1979) справджуваність складених в АО 
КДУ прогнозів субспалахів і спалахів бала 1 становила відповідно 60 % і 80 % [29, 30]. 

Крім того, за інтервалом передісторії два–чотири дні математичними методами здійснювали щоденне 
короткотермінове (на кілька днів наперед) прогнозування спалахів для кожної активної ділянки, яка спостерігалася 
на Сонці в день прогнозування [31–33]. Було розроблено кілька алгоритмів, в яких прогнозуюча функція кількості 
спалахів будувалась у вигляді функції багатьох змінних. Як вихідні дані використано характеристики сонячних груп 
плям за попередній період їхнього розвитку: площа групи і число плям у ній, клас групи за Цюріхською 
класифікацією, магнітний клас групи, число спалахів у групі за минулу добу, тривалість існування, бал інтенсивності і 
площа кожного спалаху. Крім того, враховували положення груп плям щодо меж секторної структури 
великомасштабного фотосферного магнітного поля. Із цих вихідних даних було створено 28 параметрів, які містили 
в собі вихідні дані і похідні від них. Дані про групи сонячних плям брались із каталогу сонячної діяльності [34], а про 
спалахи – із каталогу "Solar Geophysical Data" і каталогу [35]. Було знайдено, що для якісних прогнозів оптимальний 
період передісторії становить два дні. Розроблені алгоритми використано для оперативного прогнозування 
спалахової активності на кілька днів наперед. Справджуваність завбачень становила 70–90 %. 

Під час пілотованих космічних польотів прогнози спалахової активності складалися двічі на день. У цей час на 
горизонтальному сонячному телескопі АО КДУ впродовж дня працював сонячний патруль хромосферних спалахів, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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дані якого використовували для прогнозів спалахів в активних ділянках, що надсилалися оперативно до Інституту 
прикладної геофізики (Москва). 

1976 р. розпочато прогнозування місячного числа спалахів із завчасністю пів місяця. Для цього було використано 
результати дослідження залежності кількості спалахів від кількості активних ділянок на Сонці і стадії їхнього 
розвитку [36, 37]. 

Сонячно-земні зв'язки. Дослідження впливу сонячної активності на зміни клімату, погодні явища, рівень 
водності річок, Каспійського і Чорного морів і Світового океану, вулканічні виверження [38–41].  
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ЖИЗНЕННЫЙ И НАУЧНЫЙ ПУТЬ ПАВЛА РОДИОНОВИЧА РОМАНЧУКА 

 
Сто лет прошло со дня рождения П. Р. Романчука – Героя Советского Союза, кандидата физико-математических наук, доцента, 

директора Астрономической обсерватории (1972–1987). По его инициативе в обсерватории началось развитие новых научных 
направлений: теоретические исследования магнитных полей и начало экспериментальных работ после приобретения 
магнитографа, исследования изменений в атмосфере Солнца, связанных со вспышечной активностью, солнечно-земных связей и 
влияния солнечной активности на погодные явления, разработка методов прогнозирования солнечной активности. Важным 
результатом его деятельности стало укрепление материальной базы обсерватории – приобретение магнитографа, модернизация 
горизонтального солнечного телескопа, совместные работы с ГАО НАН Украины по разработке и изготовлению аксиального 
меридианного круга, приобретение аппаратуры для телевизионных наблюдений метеоров, привлечение к работе в обсерватории 
группы молодых сотрудников. 

Ключевые слова: магнитные поля Солнца, солнечные пятна, числа Вольфа, солнечные вспышки, солнечные циклы, прогнозирование 
солнечной активности, магнитограф, солнечно-земные связи. 
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LIFE AND SCIENTIFIC WAY OF PAVLO RODIONOVYCH ROMANCHUK 

 
One hundred years have passed since the birth of P.R. Romanchuk – Hero of the Soviet Union, Candidate of Physical and Mathematical 

Sciences, Associate Professor, Director of the Astronomical Observatory (1972–1987). At his initiative, the observatory began to develop 
new scientific directions: theoretical research of magnetic fields and the beginning of experimental work after the purchase of a 
magnetograph, study of changes in the solar atmosphere associated with flare activity, solar-terrestrial connections and the impact of solar 
activity on weather phenomena, development of methods for predicting solar activity. An important result of his work was the 
strengthening of the observatory's material base – purchase of a purchase of a magnetograph, modernization of a horizontal solar 
telescope, joint work with the National Academy of Sciences of Ukraine on the development and manufacture of an axial meridian circle, 
purchase of equipment for television observations of meteors. 

Key words: magnetic fields of the Sun, sunspots, Wolf numbers, solar flares, solar cycles,solar activity prediction, magnetograph, solar-
terrestrial connections. 
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АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ КИЇВСЬКОГО  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2019 РОЦІ 
 

2019 р. в Астрономічній обсерваторії працювали 48 штатних співробітників і 11 сумісників. Разом 59 працівників, з 
них науковців – 34, серед яких штатних – 24 (6 докторів наук і 16 кандидатів наук) і 10 сумісників (1 доктор і 
3 кандидати наук). До складу обсерваторії входять відділ астрофізики (зав. відділу д-р фіз.-мат. наук, 
проф. В. І. Жданов), сектор астрометрії та малих тіл сонячної системи (зав. сектора канд. фіз.-мат. наук 
І. В. Лук’яник), та дві спостережні станції (с. Лісники, с. Пилиповичі). Упродовж року виконувались 4 бюджетні теми.  

Основні наукові результати. Виділено  активні ядра галактик, які є потенційними джерелами космічних променів 
екстремально високих енергій з урахуванням енергетичних втрат та впливу магнітних полів на шляху до Землі 
(відстань становить до 300 млн світлових років). Отримано великий масив спостережних даних малих тіл сонячної 
системи на 6-метровому (САО РАН), 4.1-метровому SOAR  (Чилі), 2.6-метровому (КрАО), 2-метровому (Терскол),  
2-метровому (OPTICON), 1.3-метровому (АІ САН), 0.70-метровому і 0.48-метровому (Лісники) телескопах. Оцінено 
достовірність методів стокс-діагностики маломасштабних магнітних полів фотосфери Сонця за інтерпретації 
спектрополяриметричних спостережень інфрачервоної лінії Si I 1082,7 нм на сучасних (VTT, SST, GREGOR) і майбутніх 
(DKIST, EST із діаметром 4 м) наземних телескопах. 

Опубліковано 2 монографії, 65 наукових статей, з них 25 у зарубіжних виданнях; підготовлено 75 доповідей на 
наукових конференціях. 

Ключові слова: відділ астрофізики, сектор астрометрії і малих тіл сонячної системи,  бюджетна тема. 
 

Інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії за 2018 р. подано у віснику Київського університету [1].    
Дані про результати наукових досліджень і найважливіші події у житті обсерваторії за 2019 р. наведено у цьому 

(61-му) номері  вісника Київського університету. 
Структура та склад. На початок 2019 р. в Астрономічній обсерваторії працювало 48 штатних працівників і 

11 сумісників. З них співробітників, що беруть участь у виконанні НДР – 34,  зокрема докторів – 8, кандидатів наук –  
17; обслуговуючий персонал – 24; штат музею – 1. У науковій роботі брали участь викладачі, аспіранти та студенти 
кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету університету.  

2019 р. змін у структурі обсерваторії не відбулося: до її складу увійшли відділ астрофізики (зав. відділу д-р фіз.-
мат. наук, проф. В. І. Жданов), сектор астрометрії та малих тіл сонячної системи (зав. сектора канд. фіз.-мат. наук, 
ст. наук. співроб. І. В. Лук’яник), а також дві спостережні станції (с. Лісники Києво-Святошинського району і 
с. Пилиповичі Бородянського району Київської області).  

Обсяг бюджетного фінансування 2019 р. склав 5307,3 тис. грн., договірного – 100,0 тис. грн.  
Співробітниками обсерваторії 2019 р. опубліковано 2 монографії, 65 наукових статей, з них 25 у зарубіжних 

виданнях, виконано 75 наукових доповідей на конференціях. Проведено міжнародну наукову конференцію 
"Астрономія і фізика космосу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка".  

© Єфіменко В., 2020
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2019 р. надруковано 59 і 60 випуски вісника Київського університету, а також видано тези доповідей Наукової 
конференції 2019 р. "Астрономія та фізика космосу в КНУ".  

Тематика наукових досліджень. Упродовж року виконувались 4 бюджетні теми:  "Фундаментальна фізика та 
моделі високоенергетичних астрофізичних явищ", науковий керівник  В. І. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. 
відділу (об’єм фінансування 2527,4 тис. грн.); "Космічні чинники земних катаклізмів. Спостереження, аналіз, 
інформатизація", науковий керівник  В. К. Розенбуш, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. (1495,4 тис. грн.); 
"Маломасштабна структура сонячних магнітних полів, сонячна активність та її вплив на геосферу", науковий керівник 
В. Г. Лозицький, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. (923,7 тис. грн.); "Мультихвильові дослідження космічних джерел  
гамма-випромінювання в рамках проєкту Cherenkov Telescope Array (CTA) ", науковий керівник В. О. Пономаренко, канд.  
фіз.-мат. наук (360,8 тис. грн.); та 2 договірні теми: "Удосконалення програмного забезпечення  Київського інтернет-
телескопа (КІТ)" науковий керівник В. В. Клещонок, канд. фіз.-мат. наук (40,0 тис. грн.); Грант президента для  
молодих учених на 2019 рік (Ф82) "Джерела мультитевного гамма-випромінювання в Галактиці та її супутниках", 
науковий керівник Р. Б. Гнатик, канд. фіз.-мат.наук (60,0 тис. грн.).  

Результати наукових досліджень 
Астрофізика. На відстанях до 300 млн світлових років виділено активні ядра галактик, які є потенційними 

джерелами космічних променів екстремально високих енергій з урахуванням енергетичних втрат і впливу магнітних 
полів на шляху до Землі. Уперше на основі аналізу процесів прискорення космічних променів дано інтерпретацію 
"гарячої плями" в розподілі космічних променів, нещодавно виявленої детектором Telescope Array (Б. І. Гнатик, 
Р. Б. Гнатик, В. В. Войцеховський). 

Отримано й досліджено нові розв’язки рівнянь Ейнштейна з нелінійним скалярним полем, які описують моделі 
астрофізичних об'єктів із голою сингулярністю, альтернативні до стандартної чорної діри. Результати можуть бути 
використані для аналізу й інтерпретації спостережень, які були  нещодавно проведені колаборацією Event Horizon 
Telescope (О. С. Сташко, В. І. Жданов). 

Для активних ядер галактик 1ES 1011+496, PKS 1510-089, BL Lac, PKS 1222+216 установлена змінність їхнього 
блиску протягом 2018–2019 рр. в межах від 0,2 до 1 зоряної величини з похибкою ≈ 0,06-0,1 зоряної величини у 
фільтрах системи Джонсона–Беccеля (В. О. Пономаренко, А. О. Сімон, В. В. Василенко). 

Побудовано модель 4º області навколо Центру Галактики у спостереженнях CTA на енергіях вище 100 ГеВ 
(О. М. Сергієнко). 

Методом Монте-Карло розраховано оптимальну схему розташування масиву черенковських телескопів проєкту 
CTA для південної та північної півкуль Землі (Р. Б. Гнатик). 

Астрометрія та малі тіла сонячної системи. 2019 р. отримано великий масив спостережних даних малих тіл 
сонячної системи на 6-метровому (САО РАН), 4.1-метровому SOAR  (Чилі), 2.6-метровому (КрАО), 2-метровому 
(Терскол), 2-метровому (OPTICON), 1.3-метровому (АІ САН), 0.70-метровому і 0.48-метровому (Лісники) 
телескопах. Проведено фотометричні, поляриметричні та спектральні спостереження 20 комет, 21 астероїда,  
9 супутників планет, 2 об’єктів групи Кентаврів. Додатково 26 комет і 13 астероїдів спостерігалися для визначення 
точних положень, які передано в Міжнародну базу даних MPC (В. К. Розенбуш, О. В. Іванова, І. В. Лук’яник,  
В. В. Клещонок, М. І. Буромський).  

З фотометричних спостережень міжзоряної комети 2I/Borisov на 1.3-метровому телескопі Астрономічного 
інституту Словацької Академії наук (Татранська Ломніца, Словацька Республіка) установлено її колір, хімічний 
склад, який відповідає або силікатним частинкам Mg-Fe, або органіці, та промодельовано рух пилинок у комі цієї 
комети (О. В. Іванова, І. В. Лук’яник). 

Досліджено плазмову й пилову компоненти коми комети-кентавра 29P/Schwassmann–Wachmann 1 (r " 6 а.о.) зі 
спостережень упродовж 2007–2009 рр. Знайдено швидкість продукування іонів CO+, яка змінювалася протягом 
періоду спостережень від 7,0×1024 до 1,2×1026 іонів за секунду, та пилу – від 3393 см до 8561 см. Показано, що 
ударна іонізація частинками сонячного вітру, найбільш імовірна для іонізації СО в кометі 29P і є основним 
механізмом іонізації в кометах на великих відстанях від Сонця (О. В. Іванова, В. К. Розенбуш). 

За результатами фотометричного моніторингу комети 41P/Tuttle–Giacobini–Kresák на спостережній станції в 
с. Лісники й Астрономічному інституті Словацької Академії наук (Татранська Ломніца, Словацька Республіка) 
виявлено швидку зміну кольору внутрішньої коми цієї комети. На основі моделі агломерованих частинок синій колір 
можна пояснити частинками, збагаченими силікатами Mg, а червоний – силікатами Mg-Fe і/або певним типом 
органіки. Показано, що швидка зміна (протягом однієї доби) хімічного складу внутрішньої коми може мати місце у 
випадку, коли швидкість вильоту частинок із поверхні ядра буде < 6  або > 33 м/с (І. В. Лук’яник, О. В. Іванова). 

Зі спостережень покриття кометою 21P/Джакобіні–Ціннер зорі HD 45314 21 вересня 2018 р., отримано залежність 
оптичної товщини кометної коми від відстані до її ядра, що дозволило: i) визначити максимальну оптичну товщину 
 = 0,035±0,01 на відстані 230–160 км від ядра; ii) установити проходження зорі через джет; iii) оцінити кут розкриття 
джета від 26° (проходження перпендикулярно до джета) до 50° (В. В. Клещонок, М. І. Буромський). 

На основі спостережень покриття астероїдом (259) Aletheia зорі UCAC4-475-051755 31 березня 2019 р. 
установлено, що астероїд має еліпсоїдальну форму із співвідношенням осей 1:1,19 (В. В. Клещонок, 
М. І. Буромський). 

Із квазісинхронних поляриметричних спостережень супутника Юпітера Європи на 2.6-метровому телескопі КрАО, 
2-метровому телескопі на піку Терскол і на 8.1-метровому телескопі VLT (ESO) з поляриметром SPHERE-ZIMPOL: 
i) виявлено особливості поляризації локальних областей крижаної поверхні Європи в місцях витоку води з розломів 
(кріовулканів); іi) досліджено поляризаційний опозиційний ефект (ПОЕ). Такі спостереження Європи з точністю 
0,02 % необхідні для калібрування даних, отриманих із поляриметром SPHERE-ZIMPOL, який має значну і 
нестабільну інструментальну поляризацію і точність вимірювань, що не перевищує 0,1 %. З високою точністю 
отримано параметри ПОЕ Європи, що є важливим для моделювання розсіювальних властивостей і фізичних 
характеристик частинок, які покривають її поверхню (В. Розенбуш). 

Уперше виявлено зближення комети С/1861 J1 з Ерідою на відстань до 0,0386 а.о., що значно менше радіуса 
сфери впливу планети. Результати проведених обчислень дають підстави вважати, що близько 1 % 
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довгоперіодичних комет до їхнього відкриття могла мати зближення з ТНО. Таким чином, ідея про можливість 
трансферу принаймні частини комет із пояса Койпера і розсіяного диска в зону видимості за допомогою ТНО є 
досить імовірною і варто продовжувати пошуки таких подій (В. В. Клещонок, М. І. Буромський). 

Зміни великих півосей орбіт астероїдів головного поясу з розмірами від 7 до 50 км мають характерну залежність 
від періодів їхнього осьового обертання. Ця залежність упевнено пояснює дію на астероїди специфічного 
негравітаційного ефекту. Відповідно, існування такого негравітаційного ефекту в поясі астероїдів можна розглядати 
як реальне (Л. В. Казанцева, А. М. Казанцев). 

Фізика Сонця, сонячно-земні зв’язки. На основі розв’язання багаторівневої задачі перенесення поляризаційного 
випромінювання в 1,5D наближенні для випадку тривимірної (3D) сонячної магнітогідродинамічної моделі Ремпеля, 
оцінено достовірність методів стокс-діагностики маломасштабних магнітних полів фотосфери Сонця за інтерпретації 
спектрополяриметричних спостережень інфрачервоної лінії SiI 1082,7 нм на сучасних (VTT, SST, GREGOR) і майбутніх 
(DKIST, EST з діаметром 4 м) наземних телескопах. Показано, що для описування  фізики утворення поляризаційного 
сигналу в лінії SiI 1082,7 нм цілком достатньо використовувати модель атома Si із 16 рівнями та із 6 радіативними 
зв'язано-зв'язаними переходами (Н. Г. Щукіна, Трухіло Буено Х.). 

Завдяки стокс-метричним спостереженням на телескопі GST BBSO в інфрачервоній лінії FeI 15648,5 Å 
установлено, що в активній області NOAA 12673 існували ділянки двох типів – "нормальні" й "аномальні". В 
"нормальних" ділянках величина магнітного поля не перевищувала 4 кГс і була в цілому тим більша, чим менша 
інтенсивність у континуумі. Усі "аномальні" ділянки відповідали області світлого моста в ядрі сонячної плями, і саме 
тут спостерігались особливо сильні магнітні поля напруженістю до 5,7 кГс. Орієнтація вектора магнітного поля в 
"аномальних" ділянках близька до горизонтальної щодо поверхні Сонця, що також нетипово для "нормальних" 
ділянок. В іншій активній області, NOAA 10488, виявлено суттєву дисперсію напруженостей магнітного поля у тіні 
сонячної плями, за якої мінімальні й максимальні напруженості по різних лініях FeI відрізнялися приблизно на 
порядок і досягали 3,7 кГс (В. Г. Лозицький, В .Б. Юрчишин, Н. Й. Лозицька). 
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ  
КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО В 2019 ГОДУ 

 
В 2019 г. в Астрономической обсерватории работали 48 штатных сотрудников и 11 совместителей. Итого 59 работников, из них 

научных – 34, среди которых штатных – 24 (6 докторов наук и 16 кандидатов наук) и 10 совместителей (1 доктор и 3 кандидата наук). 
В состав обсерватории входят отдел астрофизики (зав. отделом д-р физ.-мат. наук, проф. В. И. Жданов), сектор астрометрии и 
малых тел солнечной системы (зав. сектором канд. физ.-мат. наук И. В. Лукьяник) и две наблюдательные станции (с. Лесники, 
с. Пилиповичи). В течение года выполнялись 4 бюджетные темы.  

Основные научные результаты. Выделены активные ядра галактик, которые являются потенциальными источниками 
космических лучей экстремально высоких энергий с учетом энергетических потерь и влияния магнитных полей на пути к Земле 
(расстояние до 300 млн световых лет). Получен большой массив наблюдательных данных малых тел солнечной системы на  
6-метровом (САО РАН), 4.1-метровом SOAR (Чили), 2.6-метровом (КрАО), 2-метровом (Терскол), 2-метровом (OPTICON), 1.3-метровом 
(АИ САН), 0.70-метровом и 0.48-метровом (Лесники) телескопах. Оценена достоверность методов стокс-диагностики мелко- 
масштабных магнитных полей фотосферы Солнца при интерпретации спектрополяриметрических наблюдений инфракрасной линии 
Si I 1082,7 нм на современных (VTT, SST, GREGOR) и будущих (DKIST, EST диаметром 4 м) наземных телескопах. 

Опубликованы 2 монографии, 65 научных статей, из них 25 в зарубежных изданиях; подготовлено 75 докладов на научных 
конференциях. 

Ключевые слова: отдел астрофизики, сектор астрометрии и малых тел солнечной системы, бюджетная тема. 
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АSTRONOMICAL OBSERVATORY  
OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV IN 2019 

 
In 2019, the Astronomical Observatory had 48 full-time employees and 11 part-time employees. A total of 59 employees, including 34 

scientists, including 24 full-time (6 doctors of sciences and 16 candidates of sciences) and 10 part-time employees (1 doctor and 3 candidates 
of sciences). The observatory consists of the Department of Astrophysics (Head of the Department, Doctor of Physical and Mathematical 
Sciences, Professor VI Zhdanov), the Department of Astrometry and Small Bodies of the Solar System (Head of the Department, Candidate of 
Physical and Mathematical Sciences Lukyanyk IV.), and 2 observation stations (the village of Lisnyky, the village of Pylypovychi). During the 
year, 4 budget topics were implemented. 

The main scientific results. The active nuclei of galaxies have been identified, which are potential sources of extremely high-energy cosmic 
rays, taking into account energy losses and the influence of magnetic fields on the way to Earth (distance up to 300 million light-years). A large 
array of observational data of small bodies of the solar system on the 6th (SAO RAS), 4.1th SOAR (Chile), 2.6th (KrAO), 2nd (Terskol), 2nd 
(OPTICON), 1.3th (AI SAN), 0.70th and 0.48th (v. Lisnyky) telescopes. The reliability of Stokes diagnostics methods of small-scale magnetic fields of 
the Sun's photosphere in the interpretation of spectropolarimetric observations of the infrared line Si I 1082.7 nm on modern (VTT, SST, GREGOR) 
and future (DKIST, EST with a diameter of 4 m) ground telescopes estimated.  

Published 2 monographs, 65 scientific articles, 25 of them in foreign publications; made 75 reports at scientific conferences. 
Key words: department of astrophysics, sector of astrometry and small bodies of the solar system, budget topic. 
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	Изучены условия на лагранжианы модифицированной гравитации, имитирующие наблюдаемые величини стандартной космологической модели. Рассмотрен вопрос выбора лагранжиана f(R)-гравитации на основе диаграммы Хаббла. Получены уравнения для f(R), которые позволяют определить эту величину для заданного параметра Хаббла H(z). Рассмотрена и обратная задача определения H(z) для заданной функции f(R), которая мало отличается от выражения общей теории относительности; найдено общее приближенное выражение для H(z).
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	Розглянуто деякі суто математичні проблеми, що виникають у процесі створення штучних вибірок даних при додаванні похибок до вихідних даних, створених за законом Габбла. Є дві різні можливості за генерації у випадку, коли відхилення у процесі оцінювання відстаней є пропорційними до них і відносна похибка визначення відстані є сталою. Обидві можуть бути застосовані на практиці, але їхні математичні властивості суттєво відрізняються. Крім обговорення проблем, що виникають для обох варіантів, розглянуто формули для опрацювання штучних каталогів за методами найменших квадратів (МНК) та максимальної правдоподібності (ММП). Показано, що формули МНК можна використовувати у ході застосування одного з методів додавання похибок, але кут нахилу оптимальної пропорційної залежності буде недооцінений. Водночас ММП можна використовувати лише для іншого методу додавання похибок. Отримано відповідні формули й оцінки.
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	Рассмотрены некоторые чисто математические проблемы, возникающие при создании искусственных выборок данных при добавлении ошибок в исходных данных, подчиняющихся закону Хаббла. Существуют две возможности, каждую из которых можно применять на практике при генерации в случае, когда отклонения при оценке расстояний пропорциональны им и относительная погрешность определения расстояния является постоянной. Их математические свойства существенно отличаются. Кроме обсуждения проблем, возникающих для обоих вариантов, рассмотрены формулы для обработки искусственных каталогов по методам наименьших квадратов (МНК) и максимального правдоподобия (ММП). Показано, что формулы МНК можно использовать при одном из методов добавления ошибок, но угол наклона оптимальной пропорциональной зависимости будет недооценен. В то же время ММП можно использовать только для другого метода прибавления погрешностей. Получены соответствующие формулы и оценки.
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