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УДК 524.7 

В. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф., 
О. Александров, канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

 

ВПЛИВ ЕЛІПТИЧНОСТІ ДЖЕРЕЛА НА КРИВІ БЛИСКУ В ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ  

ГРАВІТАЦІЙНО-ЛІНЗОВИХ СИСТЕМАХ 

 
Розглянуто статистичні ефекти еліптичності джерела, які можливо виявити по кривих блиску у 

позагалактичній гравітаційно-лінзовій системі за наявності багатьох подій перетину каустики. Як перше 

наближення для оцінювання ефекту розглянуто спрощений варіант задачі в межах наближення лінійної каустики, 
коли еліптичне джерело з гауссівським розподілом яскравості перетинають каустики різних орієнтацій, причому 
система мікролінз є ізотропною.  

Ключові слова: гравітаційні лінзи, каустика-складка, мікролінзування, еліптичне джерело, криві блиску. 

 
Вступ. У позагалактичних гравітаційно-лінзових системах (ГЛС) спостерігають декілька макроскопічних 

зображень віддаленого джерела (квазара), які виникають завдяки усередненому гравітаційному полю галактики 

лінзи на передньому плані [1]. Але завдяки внеску окремих зір гравітаційне поле на промені зору кожного макро-

зображення сильно неоднорідне і змінне в часі, що приводить до ефектів мікролінзування – відносно швидких (з 

тривалістю порядку місяців) змін блиску. Зміни блиску різних зображень можна вважати незкорельованими – на 

відміну від власних коливань яскравості квазара, що повторюються у кожному зображенні з урахуванням часу 

відносної затримки; це дає змогу відокремити ефекти мікролінзування. Виділення варіацій спостережуваного потоку 

за рахунок мікролінзування в окремому макрозображенні – це складна спостережна задача, але у принципі вона є 

розв'язною за достатньої фотометричної точності та достатньої кількості спостережень.  

У переважній більшості робіт під час моделювання ефектів мікролінзування у ГЛС припускають, що джерело є 

центрально-симетричним (див., напр., огляди [2, 3]), що обумовлено обмеженими можливостями спостережень. З 

іншого боку, цілком зрозуміло, що реальні джерела в ГЛС значно відрізняються від центрально-симетричних, хоча 

відрізнити це досить важко навіть у подіях з великим підсиленням, які асоціюють із перетинами джерела 

каустиками. Ретельний аналіз джерела в системі "Хрест Ейнштейна" проведено в роботі [4], де оцінено нахил 

акреційного диска навколо квазара. Безпосередньо процеси мікролінзування еліптичних джерел у подіях із 

великим підсиленням розглядалися в роботах [5–7]. В окремих подіях ефекти еліптичності у кривих блиску 

проявляють себе лише у пост-лінійних наближеннях для коефіцієнта підсилення [7] і зазвичай є досить малими. 

Але фотометрична точність зростає, а збільшення кількості засобів спостережень дозволяє сподіватися на 

збільшення можливостей для моніторингу ГЛС. Тому цікаво оцінити ефекти еліптичності за наявності багатьох 

подій перетину каустики. Повний аналіз пов 'язаної із цим задачі з великою кількістю зір-мікролінз вимагає значних 

витрат обчислювального часу для побудови великої кількості модельних кривих блиску (див., напр., [4, 8, 9]). 

Отже, як перший крок для оцінювання ефекту, у цій роботі розглянуто спрощений варіант задачі. Припускаємо, 

що еліптичне джерело має гауссівський розподіл яскравості. Використовуючи систему відліку, пов'язану із 

джерелом, вважаємо, що його перетинають каустики-складки різних орієнтацій. У цьому разі застосовуємо 

наближення лінійної каустики і припускаємо, що система мікролінз є ізотропною, тобто всі орієнтації каустик 

відносно джерела та напрямки їхньої швидкості рівноймовірні.  
Модель джерела та коефіцієнт підсилення. Розглянемо еліптичне джерело, яке у проєкції на картинну 

площину має гауссівський розподіл яскравості (нормований на одиницю): 

      
       
        

2 2

1 21
( ) exp

y y
B

ab a b
y ,        21b a  ,                                         (1) 

тут  – ексцентриситет. 

Повертаючи систему координат на кут  [0,2 ] , маємо      1 1 2 2 1 2cos sin ; sin cosy y y y y y , відповідно 

 
        

         
             

2
2 2

2 2 2

1 2 12 2 2 2 2 2

1 1 1 sin cos
( ) exp 1 sin

(1 ) 1 sin 1 sin
B y y y

ab a
y  .                        (2) 

Формула (2) записана у системі, де центр джерела  0y  є нерухомим.  

Використаємо наближення, де каустика є прямою 1y d  ( d  – функція часу) і рухається паралельно осі 2y , 

перетинаючи джерело (рис. 1). У подіях із великим підсиленням під час перетину довільної точки джерела 

 1 2( , )y yy  простою каустикою з'являються чи зникають два додаткові зображення цієї точки (їх називають 

критичними, для реальної каустики виникнення чи зникнення цих зображень залежить від напрямку кривини 

каустики). Це приведе до збільшення чи зменшення спостережуваного потоку від джерела.  

Розглядаючи окремі події, припускаємо, що вибір системи координат зроблено так, що критичні зображення 

виникають, якщо каустика перетинає джерело зліва направо, і зникають, якщо навпаки, тобто область, де виникають 

критичні зображення, розташована ліворуч від лінії 1y d . У наближенні лінійної каустики – для цієї орієнтації 

системи координат – залежність сумарного потоку випромінювання від критичних зображень від часу для джерела з 

вихідним розподілом яскравості ( )B y  має такий вигляд [1–3]: 

© Жданов В., Александров О., 2020 
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  1 2 ( ) ( )J dy dy K By y ,                                                                          (3) 

де                                                                               
 




1

1

( )
H d y

K A
d y

y ,                                                                             (4) 

тут H – функція Гевісайда, коефіцієнт A  називають силою каустики, d – відстань від каустики до центра джерела. 

Використання (4) припускає, що розмір джерела значно менший радіуса кривини каустики. Точніші, пост-лінійні, 

наближення можна знайти в [10, 11]. Параметр d  зазвичай вважають лінійною функцією від часу  nd V t ,  

nV  – нормальна компонента швидкості каустики відносно джерела (у цьому разі це – проєкція швидкості на вісь 
1y ).  

 

    
 

Рис. 1. Каустика (вертикальна суцільна лінія) у системі джерела. Знак плюс ліворуч від каустики вказує на область,  
де існують критичні зображення; n – зовнішня нормаль до цієї області й до каустики. Після перетину джерела  

каустикою критичні зображення з'являються, якщо    0nV V n , чи зникають при  0nV  

 

За формулами (3) і (4) отримуємо зміни потоку від мікролінзованого зображення залежно від d : 

   

   
    

        


2

1 1

2 2 22 2
0 1

( )
( , , ) exp

1 sin1 sin

dy y dA
J d

aya
.                                                  (5) 

Прояви еліптичності джерела у статистиці кривих блиску. Перейдемо до статистичного розгляду ефекту 
еліптичності джерела, досліджуючи багато подій із великим підсиленням. Зауважимо, що формула (5) включає як 

випадки, коли зі зростанням часу t  критичні зображення кожної точки зникають після перетину каустики (  0nV  (див. 

рис. 1), так і коли ці зображення з'являються (  0nV ). У системі, де каустика є нерухомою, джерело може рухатися 

відносно каустики під різними кутами до нормалі. Тому в системі джерела запишемо  0 cosnV V . Далі вважаємо 

nV , а також силу каустики A  фіксованими (характерними) значеннями. Можливість цього неочевидна й вимагає 

обґрунтування; але тут ми обмежимося цими припущеннями для грубого оцінювання. Коли джерело міститься 

далеко від каустики ( d a ), його можна вважати точковим, тоді потік від критичних зображень залежить від часу як 

/ nA V t  за досить великих  0t  за умови  0nV  (коли додаткові зображення кожної точки виникають після 

перетину каустики) або за досить великих  ( ) 0t  за умови  0nV  (коли додаткові зображення зникають). Тому 

можливо дати спостережну оцінку / nA V  і зафіксувати зі спостережень, наприклад A , або, еквівалентно, від-

нормувати відповідним чином (5). Однак це зауваження стосується лише принципової можливості, тоді як у 
реальних спостереженнях така можливість виглядає малоймовірною навіть у випадку достатнього віддалення 
каустики, що розглядається, від інших каустик.  

Далі припустимо, що система мікролінз ізотропна, тобто всі орієнтації каустик, задані кутом  , та напрямки їх 

швидкостей еквівалентні. Усереднення кривої підсилення по   у багатьох подіях перетину каустик дасть  
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0

1
( , ) ( , , )I d d J d .                                                                              (6) 

Для розрахунків покладемо   0 1, 1, 1V A a , що відповідає певному вибору одиниць для цих величин.   

Оцінимо відносні зміни цієї залежності для різних   порівняно з   0 : 
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Результат обчислень цієї величини показано на рис. 2 для декількох значень ексцентриситету  . 

Максимальні значення  max( )  для декількох значень ексцентриситету наведено в таблиці 

 
Таблиця  

Максимальні значення відносного додаткового підсилення (7) для різних значень ексцентриситету 
 

  0.3 0.5 0.7 0,9 0,99 

max  0.01 0.04 0.08 0.20 0.43 
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Рис. 2. Усереднені криві відносного додаткового підсилення (7), пов'язаного з появою критичних зображень,  

для різних значень ексцентриситету   0.3, 0.5, 0.7, 0.9  

 
Як видно, наявність ненульового ексцентриситету впливає на форму усередненої кривої підсилення, причому в 

межах використаних наближень ефект значний для досить великих еліптичностей (  max 0.08  при   0.7 ). Це 

зрозуміло: наприклад, якщо каустика паралельна малій осі еліпса, час перетину джерела і ширина кривої блиску 
будуть більшими, а максимум буде менший, ніж коли каустика паралельна великій осі. У результаті наявність 

еліптичності приведе до зміни розподілу кривих блиску по  , тоді як для центрально-симетричного джерела (   0 ) 

усі орієнтації еліпса відносно каустики дадуть однаковий внесок. Зазначимо, що за умови   1 1 збільшення 

яскравості зображення для реалізацій із    / 2  буде короткочасним і відбуватиметься більш різко, ніж при   0 ; 

це веде до різкішого максимуму в центрі усередненої кривої. Але розкид нормальних швидкостей 
nV  впливатиме на 

характерний час події мікролінзування. Щодо максимального підсилення яскравості протяжного джерела, то на 

залежність розподілу цієї величини від еліптичності буде накладатися розподіл коефіцієнтів A . Вплив останнього, 

однак, можна зменшити, якщо певним чином віднормувати функції (5), наприклад, замінивши їх на   
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де введення   4,5,...m з огляду на асимптотичну поведінку (5) забезпечує збіжність інтеграла при t . 

Розглянемо інший критерій еліптичності. Очевидно, що в разі центрально-симетричного джерела максимальний 
коефцієнт підсилення на кривій блиску буде однаковий при перетинах каустик із різними нахилами. Навпаки, для 
джерела із суттєвим ексцентриситетом слід очікувати, що максимальне значення на кривій блиску відрізнятиметься 

для каустик із різними орієнтаціями. Уведемо функцію       ( , ) max ( , , )t mJ t , яка відповідає максимуму підсилення 

на заданій кривій блиску для фіксованої відносної орієнтації каустики та джерела. У межах наближення лінійної 

каустики, яке реалізується для малого джерела, величина   ( , )  не залежатиме від сили каустики. Для різних  , які 

у спостереженнях невідомі, отримаємо різні значення   ( , ) . Проте максимальне і мінімальне значення  , що 

відповідатимуть кутам    0 ,    / 2 , залежатимуть лише від  . Відповідно, функція  

   
   

 

 

      
  

      

max ( , ) min ( , )
( )

max ( , ) min ( , )
                                                                 (9) 

характеризує стиснення джерела. Залежність  ( )  для моделі (1) у наближенні лінійної каустики показано на рис. 3 

для  m = 4. 
 

 
Рис. 3. Характеристика стиснення еліпса  ( )  залежно від ексцентриситету джерела (m = 4) 
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Висновки. Отримані результати ілюструють вплив еліптичності на криві блиску мікролінзованого джерела у 
спрощеній моделі (1). Це легко пояснити, якщо врахувати, що підсилення в окремій події сильного мікролінзування, 
обумовлене проходженням каустики по джерелу у картинній площині, залежить від його орієнтації. У випадку 
центрально-симетричного джерела крива блиску є однаковою для всіх орієнтацій каустики, тоді як для стиснутого 
джерела вона буде різною для різних відносних орієнтацій, в результаті чого матимемо певний розподіл 
максимальних коефіцієнтів підсилення в подіях перетину каустики. Розглядаючи велику кількість кривих блиску в 

подіях із великим підсиленням, можна оцінити еліптичність джерела за умови значних ексцентриситетів 0,7  . 

Зрозуміло, що отримані вище результати мають якісний характер, однак вони дозволяють принаймні оцінити 
порядки внесків еліптичності в статистику кривих блиску.  

Більш послідовний аналіз має враховувати відмінності форми каустик у реальній багаточастинковій задачі, що 
вимагатиме трудомістких обчислень з урахуванням розподілу швидкостей і мас мікролінз, що впливатиме на формування 
нестаціонарної сітки рухомих каустик. Припущення ізотропії в задачі є першим наближенням, і для більш послідовного 
аналізу необхідно розглянути різні варіанти розподілу швидкостей зір-мікролінз на фоні колективного руху лінзової 
галактики в ГЛС, як цілого. Нарешті, зі спостережної точки зору можливість зафіксувати ефект пов'язана з необхідністю 
мати значну кількість спостережень подій із великим підсиленням на достатньому рівні точності. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЛИПТИЧНОСТИ ИСТОЧНИКА НА КРИВЫЕ БЛЕСКА  

ВО ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИХ ГРАВИТАЦИОННО-ЛИНЗОВЫХ СИСТЕМАХ  

Рассмотрены статистические эффекты эллиптичности источника, которые можно обнаружить по кривым блеска во 
внегалактической гравитационно-линзовой системе при наличии многих событий пересечения каустики. Для грубой оценки эффекта 
рассмотрен упрощенный вариант задачи в рамках приближения линейной каустики, когда эллиптический источник с гауссовским 
распределением яркости пересекают каустики различных ориентаций, причем система микролинз является изотропной. 

Ключевые слова: гравитационные линзы, каустика-складка, микролинзирование, эллиптический источник, кривые блеска. 
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EFFECT OF THE SOURCE ELLIPTICITY ON LIGHT CURVES  

IN EXTRAGALACTIC GRAVITATIONAL LENS SYSTEMS 

In extragalactic gravitational lens system (GLS) several macro-images of a remote source (quasar) are observed. Gravitational microlensing 
leads to uncorrelated brightness variations of the macro-images. These variations can be separated from proper brightness changes of the source, 
which are repeated in each image with some relative delay. In most papers the gravitational microlensing effects in extragalactic GLS typically deal 
with centrally symmetric sources, though the real form of the source can be more complicated. In this paper we consider statistical signals of the 
source ellipticity in light curves of microlensed objects, which arise as a result of observations of many high amplification events. As a first step, 
we consider a qualitative version of the problem, when an elliptic source with Gaussian brightness distribution is crossed by a number of simple 
(fold) caustics with different orientations. Also we assume that the caustic network is isotropic, that is all orientations of the caustics and directions 
of their velocities are equally possible. We use the linear fold caustic approximation for the amplification of a small point source, when two critical 
images appear/disappear after the caustic crossing. For a rough estimate, the strength and velocity of the caustic are fixed by certain characteristic 
values. We estimate the averaged light curve after many caustic crossing events and compare maxima of brightness on the light curves for different 
eccentricities of the source. The ellipticity signal in the light curves is noticeable for a considerable oblateness of the source. Though we expect 
that the effect will be smeared out after taking into account the distribution of the caustic velocities and caustic strengths. Possible complications 
of the problem are indicated due to interplay of effects due to velocity distribution of stars in the lensing galaxy and bulk motion of the lensing 
galaxy as a whole.  

Keywords: gravitational lenses, fold-caustic, microlensing, elliptical source, light curves. 
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ВАКУУМНІ РОЗВ'ЯЗКИ ЗТВ, ЩО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ОДНІЄЇ КООРДИНАТИ  

 
У відомому підручнику Ландау та Ліфшиця виведено всі вакуумні метрики загальної теорії відносності, які 

залежать від однієї координати за відсутності космологічної сталої. На жаль, у ході виведення автори пропустили 
деякі варіанти, які розглядаються в цій статті. Наведено точний розв'язок, відсутній у книзі, який описує простір-час із 
гравітаційною хвилею нульової частоти. Показано, що не існує інших розв'язків цього типу, крім наведених у книзі, 
згаданій вище, та метрики Мінковського. 

Ключові слова: загальна теорія відносності, точні розв'язки. 

 
Вступ. Рівняння загальної теорії відносності (ЗТВ) є системою нелінійних рівнянь, тому знаходження їх точних 

розв'язків є складною задачею. Існують книги, цілком присвячені таким розв'язкам, наприклад [1]. Особливу роль 
серед них грають найпростіші розв'язки. До них належать, зокрема такі, метрика яких залежить від одної змінної. У 
цій статті я розглядаю рівняння без космологічної сталої, як у відомому підручнику Ландау та Ліфшиця (російське 
видання [2], англійський переклад [3], у них трошки різняться нумерації) і користуюсь тими самими позначеннями та 
вибором знаків, як і у книзі [2]. 

Можна знайти всі розв'язки, метрика яких залежить від одної змінної, для випадку, коли відсутня матерія або 
інші джерела тензору енергії-імпульсу у правій частині рівнянь Айнштайна (розв'язок у вакуумі або вакуумний 
розв'язок). Це описано у § 117 та § 109 у [2] та § 103 у [3]. У § 109 розглянуто випадок сильної гравітаційної хвилі, 
коли координата, від якої залежить метрика простору-часу (ПЧ), є ізотропною. У роботі я демонструю, що розгляд, 
описаний у § 117 [2] для випадку, коли координата є часоподібною або простороподібною, є неповним і виводжу 
вакуумну метрику, що залежить лише від такої координати, якою треба доповнити результати § 117 у [2] та § 103 у [3].  

Метрики, розглянуті у роботі [2]. Під час розгляду відповідних розв'язків авторів підручника [2] насамперед 

цікавлять космологічні розв'язки, тому вони шукають метрики, що залежать тільки від часоподібної координати t. 

Тому розв'язок шукають у синхронній системі, отримують відповідні умови (117.2–117.4) та рівняння без номера, що 
йде за ними, із чого робиться висновок про те, що детермінант метрики має бути пропорційним до t2. Як результат 

можна отримати відому вакуумну метрику Казнера, яку він вивів ще 1921 р.  [4]. Вона має вигляд 

  
pp pds = dt t dx t dy t dz .31 2 22 22 2 2 2 2                                                                   (1) 

Координати х, y, z є просторовими. Константи, що позначено як , 1, 2, 3ip i  , звуться казнерівськими 

показниками або індексами і пов'язані між собою двома умовами : 

i

i

p p p p


   
3

1 2 3

1

1 ,                                                                                 (2) 

.1
2

3
2

2
2

1

3

1

2




pppp

i

i                                                                              (3) 

Метрика (1) відповідає вакуумному розв'язку для однорідної анізотропної космологічної моделі типу I за Біанкі. 
Узагальнюючи її, можна отримати складніші розв'язки, зокрема найбільш загальний коливальний розв'язок 
Белінського – Ліфшица – Халатнікова біля космологічної сингулярності (див. § 118 у [2] або § 113 у [3]). Таким чином, 
це дуже важлива метрика, що лежить в основі розгляду анізотропних космологічних моделей. 

Проте в оригінальній роботі [4] Казнер отримав іншу метрику, яка схожа на (1) але залежить від просторової 
координати x та має голу часоподібну сингулярність при x=0.  Це 

.22222222 321 dzxdyxdtxdxds
ppp

                                                                 (4) 

Сингулярності при t =0 в (1) та x=0 у (4) є істинними, крім випадків (1, 0, 0)ip   або (0, 0,1)ip  , тобто в них 

розходяться інваріанти кривизни. 
Як й інші точні розв'язки ЗТВ, метрика (4) потребує непростого аналізу ПЧ, який вона описує. Це можна зробити 

на основі розгляду його геодезичних ліній [5]. Аналіз ускладнюється через нескінченні розміри сингулярності. Тому її 
фізичний сенс краще досліджувати у випадку подібної особливості зі скінченними розмірами, що описується так 

званою γ-метрикою. Це зроблено у роботі [6]. Доведено, що при 01 p  сингулярність є точковою з від'ємною масою, 

при 3/20 1  p  вона лінійна, а при 3/21 p  – це новий тип особливості, неможливий у просторі зі скінченною 

кривизною. У [6] такі особливості названо парадоксальними. Зазначимо, що три принципово відмінних за їхніми 
властивостями сингулярності описуються однією метрикою (4). Це є наслідком нелінійності рівнянь ЗТВ, де не діє 
принцип суперпозиції. На відміну від (1), властивості (4) залежать від послідовності індексів у наборі, бо перший із 
них виділений через сигнатуру метрики. Узагальнюючи (6), можна отримати коливальний розв'язок біля 
часоподібних сингулярностей [7]. 

Крім (4) є ще два точні  розв'язки рівнянь ЗТВ у вакуумі, метрики яких залежать від однієї просторової змінної. 
Вони описані в задачах 1 та 2 після § 117 у [2] та після § 104 у [3], а відповідні ПЧ досліджено у [8]. Вони 
відповідають випадку, коли казнерівські індекси є комплексними або серед них є однакові. 

Випадок, не розглянутий у роботі [2]. Проте наведений розгляд не є вичерпним. Це видно, наприклад з того, 

що серед отриманих розв'язків немає метрики Мінковського. Проблема в тому, що рівняння, яке описує залежність 
детермінанта метрики від координати t або x, має ще один розв'язок. Він відповідає випадку, коли детермінант є 

сталим. Тоді його можна вважати рівним –1 і замість рівнянь (117.6) у [2] або (103.7) у [3] маємо таку систему: 

©  Парновський С., 2020 
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  2 .                                                                                   (5) 

Тут тензор   є частиною метричного тензора, штрихом позначена похідна за координатою, від якої залежить 

метрика, а 
  – стала матриця, яка задовольняє дві умови: 

0 






 .                                                                                  (6) 

Якщо її власні значення є дійсними та вони відрізняються один від одного, то матрицю можна привести до 
діагонального вигляду. Через (6) ми знаходимо, що всі власні значення дорівнюють нулю і метрика ПЧ є метрикою 
Мінковського. 

Якщо одне власне значення є дійсним, а два інші – комплексно спряженими, то вони через (6) пропорційні до 

 ii 31;31;2  . Після перетворення координат метрика цього вакуумного розв'язку набуває вигляду 

  222222 )3sin(2)()3cos( dzedudvxdvduxedxds xx   .                                    (7) 

Тут α – довільна константа. Тензор кривизни не дорівнює нулю, отже це не  метрика Мінковського в нестандартній 
системі координат. Інваріанти кривизни є сталими, сингулярності відсутні. Це сильна гравітаційна хвиля нульової 
частоти. Координати x і z є просторовими, а координати u та v змінюють свій тип періодично за x. 

Оскільки три дійсні власні значення матриці 
  збігаються (вони дорівнюють нулю), то перетворенням 

координат її можна звести до вигляду, в якому елементи на діагоналі та по один бік від неї є нульовими. Із цієї 
канонічної форми, умови збереження детермінанта й симетричності метричного тензора можна звести метрику до такої: 

2222 2 dzduAxdudvdxds  ,                                                                 (8) 

де константу A можна зміною масштабів координат перевести у 0, 1 або –1. Але тензор кривизни, отриманий за (8), 
дорівнює нулю, тобто (8) – це просто метрика Мінковського у незвичних координатах. 

Висновки. Я завершив виведення всіх можливих вакуумних метрик у ЗТВ без космологічної сталої, розглянуте у 
§ 117 та § 109 у [2] та § 103 у [3]. Виявлено розв'язок (7), пропущений у книзі. Він описує метрику, в якій координата x, 

від якої вона залежить, є простороподібною, ПЧ не має сингулярностей. Цей розв'язок описує гравітаційну хвилю 
нульової частоти. На відміну від (1) та (4) він не є важливим за дослідження властивостей ПЧ поблизу сингулярностей 
довільного типу. Але (7) завершує перелік метрик, що мають певні властивості, і без неї він не є повним. 
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ВАКУУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТО,  

ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ОДНОЙ КООРДИНАТЫ 

В известном учебнике Ландау и Лифшица выведены все вакуумные метрики общей теории относительности, которые зависят 
от одной координаты при отсутствии космологической постоянной. К сожалению, при выводе авторы пропустили некоторые 
варианты, которые рассматриваются в этой статье. Приведено точное решение, которое отсутствует в книге и описывает 
пространство-время с гравитационной волной нулевой частоты. Показано, что не существует других решений данного типа, кроме 
приведенных в книге, упомянутой выше, и метрики Минковского. 

Ключевые слова: общая теория относительности, точные решения. 
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VACUUM SOLUTIONS OF EINSTEIN EQUATIONS  

THAT DEPEND ON ONE COORDINATE 

In the famous textbook written by Landau and Lifshitz all the vacuum metrics of the general theory of relativity are derived, which depend on 
one coordinate in the absence of a cosmological constant. Unfortunately, when considering these solutions the authors missed some of the 
possible solutions discussed in this article. An exact solution is demonstrated, which is absent in the book by Landau and Lifshitz. It describes 
space-time with a gravitational wave of zero frequency. It is shown that there are no other solutions of this type than listed above and Minkowski's 
metrics. The list of vacuum metrics that depend on one coordinate is not complete without solution provided in this paper. 

Keywords: general relativity, exact solutions. 
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СПЕКТРАЛЬНИЙ ІНДЕКС ВИПРОМІНЮВАННЯ У РАДІОКОНТИНУУМІ  

140 МГц – 1,4 ГГц КОМПАКТНИХ ГАЛАКТИК З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ 

 
Проведено ототожнення вибірки компактних галактик з активним зореутворенням з об'єктами каталогів 

радіоджерел. Для галактик з відомими  потоками випромінювання в радіоконтинуумі на частотах 1,4 ГГц за даними 
FIRST або NVSS та в діапазоні 120–168 МГц за даними LOFAR, а також у емісійних лініях водню, оцінено спектральний 
індекс, а також спектральний індекс нетеплового випромінювання для цих частот. Отримано значення спектральних 
індексів, які притаманні пласким спектрам. Обговорюються можливі причини отримання такого результату. 

Ключові слова: галактики з активним зореутворенням, випромінювання у радіоконтинуумі, теплове 
випромінювання, спектральний індекс. 

 
Вступ. Робота є продовженням мультихвильових досліджень, зокрема у радіоконтинуумі, вибірок галактик з 

активним зореутворенням. Свідченням процесів зореутворення, усереднених на різних масштабах часу, у таких 
галактик є випромінювання в емісійних лініях водню (Hα  та Hβ), радіо- та ультрафіолетовому континуумі, а також 
середньому і далекому інфрачервоному діапазонах. Вона базується на результатах, отриманих у попередніх 
роботах [1–3], для вибірки компактних галактик з активним зореутворенням (CSFGs), яка детально описана у [4]. Це 
вибірка виключно галактик з активним зореутворенням, що підтверджується їх положенням на діагностичній діаграмі 
[OIII]λ5007Å/Hβ λ4861Å – [NII]λ6583/ Hα λ 6563 Å, і вона не включає об'єкти зі спектральними ознаками наявності 
активних галактичних ядер (відсутні об'єкти із широкими емісійними лініями, як у спектрах галактик Sy1, та лініями 
високої іонізації [NeV] λ3485 Å і HeII λ 4686 Å, як у спектрах Sy2). Важливими для дослідження характерними 
особливостями галактик вибірки є компактність об'єктів, еквівалентна ширина емісійної лінії Нβ в областях 
іонізованого водню EW(Нβ) ≥ 10 Å та наявність зареєстрованої лінії [O III] λ 4363 Å (з похибкою у визначенні потоку у 
лінії < 50 % величини) для надійного визначення вмісту важких елементів. 

У роботах [1–2] проведено дослідження випромінювання у радіоконтинуумі на 1.4 ГГц двох різних вибірок 
галактик з активним зореутворенням. Для 52 галактик великої світності за випромінюванням у радіоконтинуумі 

визначено темп зореутворення (0.85–114 М рік–1, медіана 10.4 М рік–1). За значеннями світності в емісійній лінії 

Hα , скорегованій за екстинкцію та спектральну апертуру SDSS також розраховано частку теплового (free-free) 
компонента у загальному випромінюванні у радіоконтинуумі на 1.4 ГГц і показано, що її розподіл близький до 
нормального, а медіанне значення складає 15–17 %. Для 193 компактних галактик з вибірки CSFGs отримано 

близький результат (медіана 6 % та 14 % для двох різних варіантів корекцій світності в емісійній лінії H). 
Випромінювання галактик у радіодіапазоні. Випромінювання галактик у радіоконтинуумі  є переважно  

нетепловим, хоча і має, як показують дослідження, незначний тепловий (free-free) компонент. Кожний із чинників 
теплового чи нетеплового випромінювання у радіоконтинуумі має свій спектр, і його можна представити у вигляді 
(тут S – густина потоку радіовипромінювання) 

))) (νS+(νS=S(ν NTT                                                       (1) 
де індекси T та NT відповідають тепловому та нетепловому компонентам випромінювання, відповідно. 

Останній, зокрема, складається з синхротронного випромінювання від активних галактичних ядер. За їхньої  
відсутності, випромінювання галактик у радіоконтинуумі теж має переважно нетеплове походження, але воно 
обумовлене випромінюванням релятивістських електронів у залишках наднових зір, які у свою чергу є результатом 
еволюції зір із масами понад 8 Мʘ, які іонізують HII області. У цьому контексті випромінювання галактик у 
радіоконтинуумі пов'язано з процесами зореутворення на масштабах часу, що співвідносяться із часом еволюції таких 
масивних зір (близько ≤ 3·107 років ) та ймовірним часом життя релятивістських електронів (близько ≤ 108  років ) [5]. 
Відтак є значна низка робіт, у яких для галактик різних вибірок досліджується зв'язок випромінювання у 
радіоконтинуумі, зокрема на 1.4 ГГц та інших діапазонах, які є індикаторами процесів зореутворення, та визначається 
швидкість зореутворення, причому світність L1.4GHz може використовуватись і як окремий індикатор, і входити у 
комбінацію з іншими (лише за останні 20 років див., наприклад [6–12] та наведені там посилання).  

Спектральний індекс. Зазвичай спектр густини потоку випромінювання S() апроксимується степеневою 
функцією частоти ν: 

α

0S(ν)= S ν ,                                                                                      (2) 

де константа α  – це так званий спектральний індекс. Якщо відомі густини потоків на двох частотах, спектральний 
індекс можна розрахувати таким чином: 

1 2

1 2

lg lg

lg lg

(S(ν )) (S(ν ))
α =

(ν ) (ν )




.                                                                              (3) 

Величина α зветься спектральним індексом для інтервалу частот 1–2. Якщо відомо густини потоків 

випромінювання об'єкта для більш ніж двох частот, то усереднюють отримані індекси для певних інтервалів частот, 
або вираз (1) використовується для апроксимації даних. Приклад застосування такого методу наведено далі. 

У роботах [13–14] проведено дослідження випромінювання у радіоконтинуумі на λ 6.3 см деяких блакитних 
компактних карликових галактик (BCDGs). Для окремих галактик із вибірки додатково отримано густини потоків 

випромінювання у континуумі на  2.8 см, 1.2 см. Для дослідження спектрального індексу галактик вибірки також 

залучено опубліковані дані. Для 14 BCDGs (повна вибірка 52 BCDGs) отримано, що середній спектральний індекс  
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(густина потоку S  ) складає  = –0.330.05, і їхній спектр більш плаский, ніж у нормальних галактик порівняння, 

де  = –0.750.05 [13].  
Повернемося до виразу (3). Спектр нетеплового компонента випромінювання представимо у вигляді на кшталт 

виразу (1), а саме NTα
NT ν(νS ) , де NT – спектральний індекс нетеплового випромінювання.  

Спектр теплового випромінювання можна оцінити за розрахунками з [15]. Відношення потоків теплового 

компонента випромінювання у радіоконтинуумі й у емісійній лінії Нβ можна розрахувати залежно від конкретних 
параметрів, якщо для опису фізичного стану області іонізованого водню реалізується так званий випадок В, 

електронна густина середовища становить 100 см–3, а густина Не+ складає 8.1 % густини протонів. Такі 

характеристики є типовими для вибірки досліджень – компактних галактик з активним зореутворенням. Більш грубо 

можна вважати, що у радіодіапазоні спектральний індекс теплового компонента випромінювання T = –0.1 [14].  
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Для того, щоб визначити спектральний індекс для нетеплового випромінювання у радіоконтинуумі конкретної 

галактики, потрібно не тільки мати густину потоків випромінювання у різних частотах, але і розділяти тепловий і 

нетепловий компоненти. Це можна зробити за опрацювання даних випромінювання для мінімум трьох різних частот, 
використовуючи апроксимацію даних залежностями (1), (4) для визначення трьох вільних параметрів, що сюди 

входять, а саме густину потоків теплового та нетеплового випромінювання на певній частоті та NT.  

У цій роботі визначено спектральний індекс випромінювання переважно з використанням даних спостережень на 
мережах із високим кутовим розділенням FIRST, NVSS та LOFAR. Про Very Large Array (VLA) огляди неба FIRST 

(Faint Images of the Radio Sky at Twenty Centimeters) [16] та NVSS (NRAO-VLA Sky Survey) [17], що виконані у 

континуумі на довжині хвилі  20 см (1.4 ГГц), детально йшлося у роботі [2].  

LOFAR Two-metre Sky Survey (LoTSS) – огляд неба високої чутливості та роздільної здатності на 120–168 МГц, 

перші отримані дані якого представлено у [18], з наведеними посиланнями, де повідомляється про проведення 
спостережень області неба площею 424 кв. град. (HETDEX Spring Field, пряме сходження від 10h45m00s до 15h30m00s 

та схилення від 45°00'00'' до 57°00'00''), зареєстровано 325 694 радіоджерела з відношенням сигнал/шум > 5, значення 

медіани чутливості – S144MHz = 71 мЯн/(beam), а повнота огляду точкових джерел становить 90 % для інтегральної 
густини потоку 0.45 мЯн. Роздільна здатність зображень складає 6'', а точність визначення координат у межах 0.2''. У 

роботі [18] описано каталог, який містить, зокрема, координати об'єкта та густину потоку випромінювання.  
Ототожнення. Перехресне ототожнення об'єктів вибірки [4] з даними випромінювання у радіоконтинуумі з різних 

каталогів, зокрема каталогів FIRST, NVSS та LOFAR, було проведено з використанням бази даних VizieR (див. опис 

[19] ). Пошук позиційних партнерів проведено з  граничною кутовою відстанню  15".  

Лише у незначної кількості CSFG галактик було виявлено потенційних кандидатів у радіопартнери, для яких є дані 
про випромінювання у континуумі принаймні на двох частотах. Потенційних кандидатів у радіопартнери оптичних 

джерел було візуально перевірено на пошукових картах огляду SDSS, сумнівні ототожнення було відкинуто. 

Виявилось, що для не дуже близьких компактних галактик ототожнення є проблематичним через те, що для багатьох 
радіотелескопів (але не радіоінтерферометричних мереж) діаграма спрямованості є вельми широкою, що ускладнює 

коректне ототожнення радіовипромінювання від різних джерел. У результаті всебічного аналізу у списку для розгляду 

залишилось лише декілька об'єктів з надійним ототожненням. Відібрані об'єкти візуально компактні, але не точкові, у 
центрі містять чітко виділену яскраву ділянку зореутворення на тлі більшого за розмірами оптичного випромінювання, 

для яких відомо густину потоків випромінювання у радіоконтинуумі на двох і більше частотах.  
Опрацювання даних. Зокрема, для галактики SDSS J133124.13+124444.6 у каталогах наведено такі значення 

густини потоків: 164±33 mJy на частоті 1.4 ГГц за даними FIRST [16]; 125±25 мЯн на частоті 4.84 ГГц за даними 
спостережень у Green Bank (каталоги (Gregory+, 1996) і більш ранній (Gregory et al., 1991) та (Becker+, 1991)) [20–22]; 

72.2±14 мЯн на частоті 8.4 ГГц за даними каталогу CLASS (Myers+, 2003) [23]; 220±44 мЯн на частоті 365 MГц за 

даними 87GB/ MITG/ TXS (каталоги (Gregory+, 1991) [21], VizieR Online Data Catalog: The MIT-Green Bank 5GHz 
Survey (Bennett+, 1986–91) та Texas Survey of radio sources at 365MHz (Douglas+, 1996)) [24]; та 213±22 мЯн на 

частоті 150 MГц за даними VizieR Online Data Catalog: Complete 150MHz GMRT source catalogue (Ghosh+, 2012). На 

рис. 1. для галактики SDSS J133124.13+124444.6 зображено спектр випромінювання у радіоконтинуумі у діапазоні 
частот 150 МГц–8.4 ГГц і його апроксимації степеневою функцією (суцільна лінія).  
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Але значно краще залежність від частоти апроксимується експонентою (штрихова лінія на рис. 1) 
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Однак під час застосування МНК до апроксимації даних спостережень галактики SDSS J133124.13+124444.6 

залежностями (1), (4) виникає певна проблема. Вона полягає в тому, що сума квадратів відхилень є мінімальною 

при таких коефіцієнтах перед степенями частоти, один з яких є від'ємним, що не має сенсу. Це пов'язано як із 

великими похибками спостережень, так і з тим, що густини потоків вимірюють на різних радіотелескопах, що мають 
різні кутові розміри діаграми спрямованості. Існують також додаткові проблеми через те, що при значеннях αNT, 

близьких до –0.1, апроксимації (1), (4) двома регресорами, що мають велику взаємну кореляцію, значно збільшують 

похибки визначення кожного з них. Це свідчить про те, що з подібних даних спостережень на різних радіотелескопах 

можна надійно оцінити спектральний індекс, але не частку теплового випромінювання та спектральний індекс 

нетеплового випромінювання, що є більш цікавим. 
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Рис. 1. Галактика SDSS J133124.13+124444.6:  
спектр випромінювання у радіоконтинуумі у діапазоні  

частот 159 МГц–8.4 ГГц і його апроксимації  
степеневою функцією (5) та експонентою (6) 

 

Рис. 2. Густини потоків нетеплового компонента 
випромінювання на частотах 1.4 ГГц (дані FIRST)  
та 140 МГц (дані LOFAR). Номери відповідають  

порядковому номеру у таблиці 

 
Таблиця  

Характеристики випромінювання галактик у радіоконтинуумі 
 

№ 
з/п 

Координати радіоджерела 
RA J2000 DE J2000 

h:m:s    d:m:s 
S (1.4 ГГц), мЯн A, % S (140 МГц), мЯн α αNT 

1 11:43:33.10   53:30:00.69 2.28±0.14 9.6 3.7±0.1 –0.21±0.03 –0.22±0.03 

2 13:07:08.44   53:57:44.59 1.85±0.14 10.1 5.9±0.1 –0.504±0.03 –0.53±0.03 

3 14:47:21.01   48:54:04.62 2.80±0.50 7.4 2.6±0.1 0.032±0.08 0.045±0.09 

4 15:08:40.09   52:27:13.61 2.15±0.14 7.7 3.5±0.2 –0.21±0.03 –0.22±0.03 

 
Для визначення спектрального індексу випромінювання у радіоконтинуумі у чотирьох галактик (див. таблицю), 

для яких густини потоків випромінювання відомі лише на двох частотах, був застосований інший підхід. Густини 
потоків теплових компонентів у загальному монохроматичному випромінюванні галактик у радіоконтинуумі на 
частотах 1.4 ГГц та 140 МГц були визначені за співвідношенням із роботи [15] з використанням даних опрацювання 
спектрів та дослідження спектрального розподілу енергії з [4]. Корекції оптичних спостережних даних за спектральну 
апертуру SDSS та екстинкцію, які було внесено при обчисленнях, та використання даних оглядів FIRST і NVSS 
детально обговорено у [2, 3]. З різниці повної густини потоку випромінювання та густини потоку теплового 
компонента було визначено густину потоку нетеплового компонента випромінювання у радіоконтинуумі для кожної 
галактики. За обчислень світності прийнято, що стала Габбла дорівнює H0 = 75 км·с–1·Mпк–1. На рис. 2 для галактик 
дослідження наведено густини потоків нетеплового випромінювання на частотах 1.4 ГГц (дані FIRST) і близьких до 
140 МГц (за даними LOFAR). З порівняння густини потоків на частотах 1.4 ГГц та 140 МГц було оцінено значення як 
спектрального індексу α повного випромінювання за формулою (3), так і спектрального індексу αNT нетеплового 
компонента випромінювання, які наведено у таблиці разом із координатами радіоджерела та часткою А теплового 
компонента у загальному випромінюванні у радіоконтинуумі (на 1.4 ГГц). Окреме зауваження слід зробити стосовно 
галактики під номером 3 (таблиця). У каталогах VizieR Online Data Catalog: Group catalogues of the local universe 
(Saulder+, 2016) та VizieR Online Data Catalog: Merging groups and clusters from the SDSS data (Tempel+, 2017) її 
віднесено до групи радіоджерел. За візуального огляду карт видно, що вона має меншого компаньйона, кутова 
відстань до нього є більшою, ніж апертура спостережень LOFAR, але меншою за апертуру спостережень на частоті 
1.4 ГГц. Через це визначені спектральні індекси випромінювання α та  αNT не можуть вважатися надійними.  

Висновки. Отримано оцінки спектрального індексу нетеплового випромінювання для 4 галактик. Для них 
випромінювання у радіоконтинуумі у діапазоні 140 МГц–1.4 ГГц є переважно нетепловим, тобто, внеском теплового 
випромінювання на частотах нижче 1.4 ГГц можна знехтувати. Причому спектральні індекси і нетеплового, і повного 
випромінювання (вони мають бути близькими для галактик із низькою часткою теплового випромінювання) у трьох 
випадках є досить пласкими, не стрімкими (таблиця). Значення спектральних індексів випромінювання α, отримані 
для окремих компактних галактик з активним зореутворенням із вибірки CSFGs, близькі до тих, що були одержані 
для блакитних компактних галактик з вибірки BCDGs [13] при розгляді в іншому діапазоні довжин хвиль. А от 
значення αNT, отримані для розглянутих галактик, значно нижчі (за модулем) від тих, які одержано для п'яти BCDGs 
галактик у роботі [14].  

Спектральний індекс нетеплового випромінювання залежить від співвідношення потужності різних його джерел, 
що мають різні нахили спектра випромінювання. Наприклад, спектр синхротронного випромінювання залежить від 
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напруженості магнітного поля та від енергії частинок, що рухаються в ньому. Релятивістські електрони, продуковані 
спалахами зореутворення або залишками наднових зір, втрачають енергію через це магнітно-гальмівне 
випромінювання і його спектр змінюється із часом. Чим більше магнітне поле, тим швидше це відбувається, і тим 
сильніша потужність синхротронного випромінювання. Інші джерела нетеплового випромінювання мають спектри з 
іншими нахилами, тому спектральні індекси для різних галактик можуть значно відрізнятись.   

Значення α для галактик, отримане в роботі [14], міститься в межах від –1.11 до +0.71. Середнє значення –0.33 є 
значно більшим за типове для нормальних галактик значення –0.75. Зазначимо, що пласкі значення спектрального 
індексу (близько α = –0.2) притаманні синхротронному випромінюванню, яке виникає у залишках наднових зір 
певного типу, схожих на Крабоподібну туманність. Це тип так званих плеріонів, що характеризуються аморфною 
структурою, високим ступенем поляризації та пласким спектром (α = 0÷–0.2). Радіовипромінювання плеріонів 
пов'язують з активністю залишку зорі: нейтронна зоря, що дуже швидко обертається, є джерелом магнітного поля та 
релятивістських часток [25]. Не виключено, що подібні об'єкти дають певний внесок у радіовипромінювання 
розглянутих у роботі галактик. 

А ще слід зазначити, що маси зоряного компонента галактик вибірки CSFG розподілено в широкому діапазоні 
105…1011 Mʘ із максимумом на 109 Mʘ [26]. Можливо, розглянуті галактики є "радіотихими", саме таким притаманні 
незначні маси.  

Вплив селекції. Обмеженість кількості розглянутих об'єктів не дає можливості узагальнити висновок для всієї 
вибірки CSFG. Крім міркувань, пов'язаних із фізикою нетеплового випромінювання, слід враховувати також вплив 
селекції даних. Зазначимо, що лише FIRST або NVSS є оглядами у радіоконтинуумі всього неба, а решта 
спостережень у радіоконтинуумі проводилися для окремих об'єктів або ділянок неба. Близько 40 % радіоджерел із 
каталогу FIRST мають оптичних партнерів в SDSS, з них близько 60 % – на кутовій відстані ~10" [27]. Ще треба 
згадати про порогові значення густини потоків детектування об'єктів. Галактики можуть мати густину потоку 
випромінювання на частотах 140 МГц та 1.4 ГГц нижче порогу детектування радіотелескопа, тоді вони гарантовано 
не потраплять до таблиці. Додатково, галактика може бути настільки близькою, що спектри, отримані в SDSS, 
будуть відноситись до окремих областей HII усередині галактики. Такі близькі галактики теж не включалися до 
розгляду через неможливість виділити густину потоку у радіоконтинуумі саме від цих HII областей. Усі ці чинники, 
разом із критеріями відбору галактик до вибірки, привели до того, що з вихідної вибірки [4] тисяч галактик після 
ототожнення з каталогами джерел LOFAR, FIRST або NVSS залишилось 4 галактики, одна з яких насправді може 
бути компонентою пари. 

Залишаються галактики не дуже близькі, але зі значним радіовипромінюванням. Його левову частку складає 
нетеплове радіовипромінювання. Це пояснює, чому частка теплового випромінювання галактик з таблиці є 
невеликою. Тепер подумки проведемо на рис. 2 вертикальну та горизонтальну лінії, що відповідають порогам 
чутливості LOFAR, FIRST або NVSS. Усі об'єкти, що можуть потрапити в нашу вибірку, мають більші густини потоків. 
Через те галактики, що мали би великі за модулем від'ємні або додатні величини α, просто не ввійдуть у вибірку 
через те, що густина потоку випромінювання на одній із частот 140 МГц або 1.4 ГГц буде нижче порогу чутливості.  

Подяка. Автори вдячні рецензентам за слушні та корисні зауваження. Роботу виконано у рамках теми 19БФ023-
01 НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час виконання роботи було використано 
інформацію з бази даних позагалактичних джерел NED (NASA/IPAC Extragalactic Database), яка функціонує під 
керівництвом Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, при контракті з National Aeronautics and 
Space Administration; огляди Sloan Digital Sky Survey (SDSS) та SDSS-II, які виконуються та функціонують завдяки 
Alfred P. Sloan Foundation, the Participating Institutions, the National Science Foundation, the U.S. Department of Energy, 
the National Aeronautics and Space Administration, the Japanese Monbukagakusho, the Max Planck Society та the Higher 
Education Funding Council for England; огляди NVSS (National Radio Astronomy Observatory Very Large Array Sky 
Survey), FIRST, LOFAR та астрономічна база даних VizieR. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ИЗЛУЧЕНИЯ В РАДИОКОНТИНУУМЕ 140 МГц – 1.4 ГГц 

КОМПАКТНЫХ ГАЛАКТИК С АКТИВНЫМ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЕМ 

Проведено отождествление выборки компактных галактик с активным звездообразованием с объектами каталогов 
радиоисточников. Для галактик с известными потоками излучения в радиоконтинууме на частотах 1.4 ГГц по данным FIRST или 
NVSS и в диапазоне 120–168 МГц по данным LOFAR, а также в эмиссионных линиях водорода, оценены спектральный индекс, а также 
спектральный индекс нетеплового излучения для этих частот. Значения полученных спектральных индексов характерны для 
плоских спектров излучения. Обсуждаются причины получения такого результата. 

Ключевые слова: галактики с активным звездообразованием, излучение в радиоконтинууме, тепловое излучение, спектральный 
индекс. 
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SPECTRAL INDEX IN THE RADIO CONTINUUM 140 MHz–1.4 GHz EMISSION 

FOR COMPACT STAR-FORMING GALAXIES  

The sample of compact star-forming galaxies (CSFGs) has been identified with sources in the catalogues of radio sources. It includes only galaxies with 
active star formation without objects with spectral signs of active galactic nuclei. For CSFGs with known flux densities in radiocontinuum at frequencies of 
1.4 GHz from the FIRST or the NVSS and in the range of 120–168 MHz from the LOFAR, as well as in hydrogen emission lines from the SDSS, the spectral 
index and the spectral index of non-thermal emission component for these frequencies have been estimated.  

Note that obtaining the spectral index of nonthermal emission component is a much more difficult task than determining the spectral index of 
total emission. It is shown that the approximation by the model dependence using the least squares method can lead to unreliable estimates of the 
fraction of thermal (free-free) emission. Therefore, the flux densities of the thermal component are derived from the extinction- and aperture 

corrected fluxes of the H emission line. This method of estimation without using a fitting is more reliable. 
It is shown that the fact that derived spectra in radio range are quite flat is due, in particular, to the influence of selection effects caused by limited 

sensitivity of radio telescopes. For the same reason, only galaxies with a small fraction of thermal emission were included in the sample. Therefore, the 
spectral index is not much different from the spectral index of non-thermal emission. 

Keywords: star-forming galaxies, continuum radio emission, thermal emission, spectral index. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВАТОРІАЛЬНИХ КООРДИНАТ БОЛІДА ЗА СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ 

ЗІ СТАЦІОНАРНОЮ МАЛОЧУТЛИВОЮ ПОБУТОВОЮ ОХОРОННОЮ ВІДЕОКАМЕРОЮ 

 
Наведено метод визначення екваторіальних координат яскравого боліда, зареєстрованого 9 серпня 2020 р. у Києві 

ширококутною малочутливою побутовою охоронною відеокамерою. Через малу чутливість камери в кадрах із 
болідом не було жодного об'єкта порівняння, а небосхил закрито кроною дерев більше ніж наполовину. Для пошуку 
об'єктів порівняння з відомими екваторіальними координатами запропоновано використати зображення Місяця та 
Марса, які систематично попадали в кадр у наступному місяці – вересні. Наведено відповідні формули. Точність 

визначення екваторіальних координат боліда склала десяті долі градуса при полі зору камери 100, а кутова довжина 

його траєкторії – близько 15. Болід був дуже повільний та, як показали розрахунки, не належав до метеорного 
потоку Персеїди, який був активний на час спостереження. 

Ключові слова: метеори, відеоспостереження метеорів, спостереження з побутовою охоронною камерою, методи 
опрацювання спостережень метеорів. 

 
Вступ. Яскраві метеори – боліди – відносно рідкісне явище й вони нечасто потрапляють до об'єктива 

професійної спостережної камери. Однак останнім часом, через розвиток побутової відеотехніки та широке 
використання відеокамер (як контролю в охоронних системах) суттєво збільшується ймовірність випадкової 
реєстрації болідів, навіть досить малочутливими приладами. Інший випадок – реєстрація болідів автомобільними 
відеореєстраторами. Як відомо, саме за допомогою стаціонарних охоронних відеокамер та автомобільних відео-
реєстраторів було отримано знімки Челябінського боліда 15 лютого 2013 р., що дало змогу обчислити параметри 
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його траєкторії в атмосфері Землі, елементи геліоцентричної орбіти, а також за фотометричними показниками 
оцінити його масу й розмір [1]. Як правило, обробка таких знімків суттєво утруднена мінімальною кількістю об'єктів у 
кадрі, які можна використовувати як опорні у ході визначення координат боліда. Іноді для знаходження азимуту 
застосовують географічні інтерактивні карти Google Earth або інші, як було зроблено, наприклад у роботі [2]. У цьому 
випадку використовують штучні чи природні об'єкти, які також розміщені на картах і географічні координати яких 
відомі. Однак залишається проблема коректного визначення висоти боліда над горизонтом (або зенітної відстані), 
яка обчислюється значно важче. Одним із варіантів, які спрощують визначення висоти й азимуту, є присутність у 
кадрі зображення Сонця або Місяця, координати яких на момент пролітання боліда можна знайти з довідників. Тим 
не менш, іноді трапляються ситуації, де в кадрі з болідом, який конче слід опрацювати, відсутні необхідні об 'єкти 
порівняння. Один із таких випадків, а також метод розв'язання проблеми розглядається в цій роботі. 

Результати спостережень. За допомогою стаціонарно встановленої побутової охоронної камери, яка 
використовувалася для демонстраційно-навчальних шкільних задач, під час дії метеорного потоку Персеїди 2020 р. 
зареєстровано дуже яскравий болід, блиск якого в максимумі візуально був майже такого ж порядку, як і блиск 
Місяця у повній фазі. Однак камера була встановлена таким чином, що більша частина неба була закрита кронами 
дерев, а зображення самого боліда, крім того що воно було на самому краю кадру, було також частково перекрите 
листям і гілками з крони дерев (рис. 1). 

 

   
 

a 
 

b 
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Рис. 1. Зображення боліда  09.08.2020 р. частково закрите кронами дерев: a  – комбінований знімок, зображення Місяця  
на інші дати для порівняння; b – зображення частково закрите кроною дерев в тому ж місці кадру; c – на чистому небосхилі 

 
Болід пролетів над Києвом 09.08.2020 о 03:14 год за київським часом. На рис. 1a бачимо зображення боліда, 

комбіноване за кількома кадрами – усього болід було видно в сімох кадрах, а рухався він у кадрі справа наліво, та дещо 
вниз. Як видно з рисунка, болід потрапив у зону кадру, частково закриту кроною дерев. У кадрі повністю відсутні інші 
об'єкти, крім кількох гарячих пікселів, які початково можна було прийняти за зображення зірок. Положення, орієнтація 
камери та її технічні характеристики наведено в табл. 1. Як видно з табл. 1, камера є достатньо ширококутною – 

діагонально поле зору складало близько 100, камера не була позиціонована в горизонтальній системі координат, а 

направлена на 30 від напрямку півдня. Крім того, вона була повернута навколо оптичної осі приблизно на 30. Така 
нестандартна орієнтація вибрана, очевидно, для захоплення якомога більшої частини чистого неба. Очевидно, що умови 
спостереження і якість зображення є вкрай незадовільними. Як правило, навіть починати обробку в такому випадку не 
мало сенсу. Тим більше, через нестандартні опції захоплювача кадру кожен третій кадр дублював попередній, а відтак 
визначити навіть кутову швидкість було нереально. Тим не менш, теоретично можна було б спробувати визначити 
площину радіанта (полюс великого круга) боліда та порівняти його з положенням радіанта Персеїд, враховуючи те, що 
метеор був зареєстрований напередодні максимуму активності вказаного метеорного потоку. 

 
Таблиця 1  

Позиція, орієнтація та технічні характеристики камери спостереження 
 

Дата прольоту боліда, YYYY:MM:DD 2020.08.09 

Час прольоту боліда, UT, H:M:S 0:14:13 

Довгота місця камери, λ  30.530995 

Широта місця камери, φ  50.387962 

Висота камери над рівнем моря, 0h , м ~ 150 

Азимут (геодезичний) оптичного центра, A  ~ 210 

Висота оптичного центра над горизонтом, H  ~ 45 

Погодний захист камери Під сферичним фотохромним склом 

Орієнтація камери відносно горизонту, β  30, за годинниковою стрілкою 

Об'єктив Yamano 

Фокусна відстань об'єктива, F, мм 3,6 
D:F 1:2 

Камера IVR-136CH 
Розмір матриці (H x V), мм 4,8 x 3,6 (1/3») 

Розмір матриці (H x V), пікселі 640 х 480 

Тип розгортки / кадрів за секунду Черезстрокова / 30 

 
Ситуація радикально змінилася після публікації на інтернет-сервісі YouTube знімка цього боліда, 

зареєстрованого у м. Вишневе Київської обл. членом Київського астрономічного клубу "Астрополіс" [3]. Болід є 
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абсолютно унікальним: дуже мала кутова швидкість (у кадрі більше 8 секунд), ефекти дроблення, велика 
інтенсивність випромінювання, інші особливості у розвитку. Оскільки наведена тут спостережна інформація є 
єдиною для базисної обробки, або як мінімум, для вияснення, чи це дійсно болід, чи залишки падаючого супутника, 
було прийнято рішення про пошук можливостей для обчислення координат цього боліда. 

Метод обчислення кутових координат боліда. Для обчислення параметрів траєкторії метеора в атмосфері, 
розрахунку геліоцентричних елементів його орбіти, побудови кривої блиску та визначення маси метеороїда в 
Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка використовується оригінальне 
програмне забезпечення "Falling Star" [4]. Ця програма написана на основі методів астрометричної, кінематичної та 
фотометричної обробок, розроблених для опрацювання результатів базисних телевізійних спостережень метеорів  
будь-якого діапазону мас, швидкостей і кутів входження в атмосферу [5–11]. Вхідними параметрами для базисної обробки 
метеора програмою "Falling Star" є екваторіальні координати – пряме сходження та схилення метеора – та відповідні 

елементи часу, тому кінцевою задачею цієї обробки має бути обчислення α  і δ  метеора в кожному кадрі. 

Першою ідеєю, яка спадає на думку, є проведення вимірів кутових горизонтальних координат потенційних 
опорних об'єктів, що наявні в кадрі. Очевидно, за достатньої кількості таких об'єктів можна провести навіть класичну 
астрометричну обробку з використанням редукційних моделей різних порядків. У випадку незначної кількості таких 
об'єктів можна було б застосувати наближену обробку з побудовою інтерполяційних спрощених графіків. Далі ці 
координати можуть бути переведені в екваторіальні. Однак, як видно з відеозапису, ніяких будівель чи інших 
об'єктів, які мали б розміщуватися на географічних крупномасштабних картах, у кадрі немає. Немає також у кадрі 
менш значимих віддалених поодиноких веж, стовпів тощо, які відсутні на картах, однак кутові координати яких могли 
б бути виміряні, наприклад теодолітом. Наявна в кадрі густа "аморфна" маса дерев, які ще й хитаються від вітру, не 
може використовуватися для визначення горизонтальних координат. 

Тим не менш, переглядаючи записи за подальші місяці, та зважаючи на те, що камера встановлена нерухомо та 
направлена на південь, можна побачити інші атмосферні об'єкти, які з'являються в різних місцях кадру. Їхні координати, 
зокрема екваторіальні, на заданий момент часу, можуть бути знайдені з опублікованих ефемерид, або з інтернет-ресурсів, 
як-то різного роду калькулятори, що присутні на сайтах багатьох обсерваторій. Найчастіше в кадрі можна бачити Місяць у 
вересневих записах, причому в деяких кадрах його зображення розміщене поряд із положенням серпневого боліда (хоча 
також частково закрите кроною дерев, рис. 1b), а в деяких більш віддалених кадрах – на чистій ділянці небосхилу (рис. 1c), 
що дозволило б точніше провести внутрішні виміри. Інший об'єкт – Марс, який також видно в багатьох кадрах. Виявилося 
ще кільки світних об'єктів – спалахуючі супутники, фари літака,  які були виключені з подальшого розгляду. 

Алгоритм подальших обчислень такий. Вибираємо ряд відеозаписів із найближчого місяця (у нашому випадку це 
був вересень), де в кадрах наявні Місяць і Марс, і проводимо виміри їхніх внутрішніх координат у кожному k-му кадрі 

kx , ky  – вагові центри їх зображень – на момент часу доби kUT . Через великий розмір пікселя та грубість вимірів 

точність, очевидно, буде низькою – тому прецесією на різні дати нехтуємо (інакше слід було б усі кутові виміри перевести 

до стандартної епохи J2000.0. Далі з інтернет-ресурсів беремо відповідні даним моментам часу kUT  екваторіальні 

координати αk , δk . Слід задавати коректні географічні координати камери, що особливо актуально для Місяця через 

паралакс. Для пошуку даних ефемерид ми скористалися інтернет-сервісом [12]. Зважаючи на те, що камера нерухома, 
мінятися із часом (при нехтуванні прецесією) будуть лише часові кути напрямків векторів, для яких зроблено виміри у 
кадрі, а схилення будуть сталими: 

αk k kt S  ,                                                                                     (1) 

де kt  – часовий кут об'єкта на довготі встановлення камери; kS  – зоряний час на довготі λ  розміщення камери в 

момент kUT  (LST); λk GkS S  ; GkS  – зоряний час на нульовому меридіані (Гринвіцький, GST). У свою чергу, 

0 1( μ)Gk G k kS S UT   , де 0G kS  – час у Гринвічі опівночі ( 0kUT  ). Величини 0G kS  та μ  можуть бути знайдені з 

довідників, як було зроблено в [7], однак тут ми скористалися інтернет-калькулятором [13]. Далі слід перерахувати 

всі напрямки на момент пролітання метеора MUT  та виразити їх через другу екваторіальну систему координат: 

αk M kS t  ,                                                                                     (2) 

де ( )M MS S UT . Якщо підставити (1) у (2), то можна побачити, що проміжну першу екваторіальну систему координат 

можна і не застосовувати, а одразу користуватися парою формул із другої екваторіальної системи координат: 

α ( ) α ( )k M M k k kUT S S UT   ,                                                                      (3) 

δ ( ) δ ( )k M k kUT UT .                                                                              (4) 

Результати. Для обробки спостережень боліда були вибрані кадри з присутнім у них Місяцем, причому за хорошої якості 
кадрів використовувалося кілька його положень за ніч. Аналогічно використовували зображення Марса (табл. 2). 

 
Таблиця 2  

Використані положення Місяця та Марса як опорних об'єктів 
 

Дата 
YYYY:MM:DD 

Місяць Марс 

Кількість використаних 
положень 

Середня зоряна 
величина 

Кількість використаних 
положень 

Середня зоряна 
величина 

2020.09.01 6 –12.25 2 –1.80 

2020.09.02 2 –12.47 1 –1.83 

2020.09.03 15 –12.34 - - 

2020.09.05 21 –12.05 17 –1.90 

2020.09.06 2 –11.47 1 –1.93 

2020.09.07 2 –11.18 1 –1.95 

2020.09.07 2 –10.54 2 –2.00 
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Обробляючи метеори з великою кількістю зір, ми, зазвичай, використовуємо декілька локальних зон опорних зір 
у невеликому околі навколо метеора, й отримані результати усереднюємо з ваговими коефіцієнтами. При цьому 
застосовується лінійна поліноміальна редукційна модель, або модель 6 постійних. У вказаному випадку, не 
дивлячись на те, що зображення Місяця наявне, у ряді випадків, досить близько до положення метеора, 

користуватись обмеженою локальною вибіркою не варто, оскільки виміряні координати kx , ky  зображення Місяця 

визначаються досить грубо через несиметричні та різні розміри просвіти у кроні дерев, див. рис. 1b, 1c. Тому після 
вимірів усіх об'єктів, було прийнято рішення проводити розрахунки по всій вибірці об'єктів порівняння з 
використанням редукційних моделей вищих порядків. Оптимальну точність забезпечив обмежений квадратичний 
поліном, або метод 10 постійних. На рис. 2а зображена схема кадру з усіма використаними положеннями об'єктів 
порівняння та боліда. 

 

 
 

 

a 
 

b 
 

Рис. 2. Виміряні положення боліда в кадрі (заповнені трикутники) та об'єктів, вибраних як опорні:  
a  – Місяця (великі кола) та Марса (заповнені кружки); b – їхні відповідні екваторіальні координати. 

 
На рис. 2b зображено розраховані екваторіальні координати тих самих об'єктів. Небесна сфера показана 

"ззовні", тому пряме сходження зростає зліва направо, туди ж і летів болід. Як видно з рис. 2, болід рухався 

практично вздовж паралелі – схилення варіювалося в межах від –10.7 до –11.3, у той час як пряме сходження – у 

діапазоні 330–345. Відтак, кутова довжина сліду була дещо меншою 15. Очевидно, цей болід не належав до 

метеорного потоку Персеїди, оскільки схилення радіанта в останнього складає +58. Крім того, швидкість потоку 
Персеїди має порядок 60 км/с, і болід не міг би спостерігатися впродовж такого довгого часу (більше 8 секунд). 

Висновки. З викладеного стає очевидним, що ця робота, яка є підзадачею вирішення глобальнішої проблеми – 

проведення повної базисної обробки результатів спостережень яскравого унікального боліда – носить чисто 
практичний характер. Запропонований тут метод визначення екваторіальних координат метеора, отриманих 
примітивною камерою з охоронної системи, за відсутності будь-яких інших об'єктів у кадрі та із частково перекритим 
кронами дерев небосхилом, дозволяє провести досить точну (для задач метеорної астрономії) початкову 
астрометричну обробку спостережних даних і визначити екваторіальні координати боліда з точністю до десятих 

часток градуса (обчислений кутовий розмір пікселя при цьому був близько 0.12, тобто близько 7 '). Отримані дані 
будуть використані для базисної обробки вказаного боліда. Цей метод розрахунку може бути застосований для 
обробки інших спостережних даних, отриманих у надскладних умовах спостережень. 

Подяка. Автори вдячні автору відеозапису боліда Ю. Злочевському, зробленого в м. Вишневе Київської обл., за 

викладення даних на інтернет-ресурсі YouTube та за надання додаткової важливої інформації. Також автори вдячні 
всім членам Київського астрономічного клубу "Астрополіс" за їхню роботу та вклад у розвиток метеорної астрономії. 
Роботу виконано в межах фінансування теми 19БФ023-02 МОН України. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ КООРДИНАТ БОЛИДА ПО НАБЛЮДЕНИЯМ 

СО СТАЦИОНАРНОЙ МАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ БЫТОВОЙ ОХРАННОЙ ВИДЕОКАМЕРОЙ 

Приведен метод определения экваториальных координат яркого болида, зарегистрированного 9 августа 2020 г.  в Киеве при 
помощи широкоугольной слабочувствительной бытовой охранной видеокамеры. Из-за малой чувствительности камеры в кадрах с 

болидом не было ни одного объекта сравнения, а небосклон был закрыт кроной деревьев более чем наполовину. Для поиска объектов 
сравнения с известными экваториальными координатами было предложено использовать изображения Луны и Марса, которые 

систематически попадали в кадр в следующем месяце – сентябре. Приведены соответствующие формулы. Точность определения 

экваториальных координат болида составила десятые доли градуса при поле зрения камеры 100, а угловая длина траектории – 

около 15. Болид был очень медленным и, как показали расчеты, не принадлежал к метеорному потоку Персеиды, который был 

активен в момент наблюдения. 

Ключевые слова: метеоры, видеонаблюдения метеоров, наблюдения с бытовой охранной камерой, методы наблюдений 
обработки метеоров. 
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DETERMINATION OF EQUATORIAL COORDINATES OF BOLIDE FROM OBSERVATIONS 

WITH STATIONARY LOW-SENSITIVE HOME GUARD VIDEO CAMERA 

Method for determination of equatorial coordinates of a bright bolide detected with wide-angle low-sensitive home guard camera on 9 August 
2020 above Kyiv is presented. Due to low sensitivity of the camera there were no objects for comparison in the frames with the bolide, and sky was 

obstructed more than a half by the crown of threes. For a search of objects of comparison with known equatorial coordinates we proposed to use 
the images of the Moon and Mars, which systematically got into frames during the next month – September. The corresponding formulae are 

presented. The precision of the bolide's equatorial coordinates calculation were tenths of degree at field of view of the camera 100, and the 

trajectory angular length was near 15. The bolide was very slow, and according to calculations did not belong to the Perseid meteor shower, which 

was active during the observations. 
Keywords: meteors, video observations of meteors, observations with home guard video camera, methods for meteor observations processing. 
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕХОДУ ТРОЯНЦІВ ПЛАНЕТ ДО КЕНТАВРІВ 

 
З каталогу Міжнародного центру малих планет на 2020 р. відібрано Троянці Юпітера та Нептуна. Проведено чисельні 

розрахунки еволюції орбіт на інтервалах до 1 млн років. Установлено, що виявлені на сьогодні всі Троянці Нептуна та 
нумеровані Троянці Юпітера навряд чи можуть переходити в популяцію Кентаврів у найближчі сотні тисяч років. 

Ключові слова: Троянці, Кентаври, орбіти. 

 
Вступ. Кентаврами називають малі тіла, що рухаються між орбітами Юпітера й Нептуна. Деякі з них проявляють 

кометні властивості. Тому Кентаври розглядаються як вагоме джерело ядер комет сімейства Юпітера [4]. Більшість 

науковців розглядає пояс Койпера як джерело походження Кентаврів. Головним джерелом Кентаврів вважають 

розсіяний диск [2; 7; 10]. Крім того, додатковими джерелами розглядають окремі групи тіл у поясі Койпера, що 
містяться в резонансах із Нептуном 3:2 [8] та 2:1 [9]. Кентаври на орбітах з великими нахилами (і > 70о) чи зі 

зворотним рухом (і > 90о) розглядають як тіла з хмари Оорта чи з міжзоряного простору [1]. Можливими 

додатковими незначними джерелами Кентаврів називають Троянців Нептуна [5] і Троянців Юпітера [3]. Зазвичай 

більш внутрішні зони Сонячної системи, як можливі джерела Кентаврів, не називаються.  

Перехід до Кентаврів Троянців Юпітера та Нептуна викликає окремий інтерес, адже ці тіла рухаються по доволі 

стійких орбітах. Щоправда автори публікації [5] моделювали перехід Троянців Нептуна до Кентаврів у розрахунках 

на мільярди років та ще у процесі міграції планет-гігантів. Гіпотеза міграції планет в останні роки є досить 

популярною для пояснення окремих спостережних даних у розподілі малих тіл Сонячної системи. Зокрема, 

прибічники гіпотези міграції пропонують пояснення розподілу Троянців планет, яким він є нині. В той же час, явних 

спостережних даних про реальність процесу міграції планет не існує.  

Автори публікації [3] в своїх розрахунках не залучали процес міграції планет. Але їхні чисельні розрахунки 

еволюції орбіт проводились на інтервали в мільярди років. Такі розрахунки викликають сумніви щодо точності 

результатів, отриманих на таких довгих інтервалах. 

У цій публікації ми розглянемо можливість переходу Троянців Юпітера та Нептуна до Кентаврів з урахуванням  

реальної точності чисельних розрахунків. 

© Казанцев А., Казанцева Л., 2020 
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Метод розрахунків і точність. Головні результати роботи отримано на основі чисельного інтегрування еволюції 

орбіт тіл Сонячної системи. Тому варто описати метод інтегрування. Детальний опис цього методу наведено в [6]. 

На відміну від класичного варіанта, у нашому підході інтегруються лише компоненти других похідних по часу, 

викликані збуреннями. Повний гравітаційний вплив Сонця розраховується за формулами незбуреного руху. 

Головною перевагою вказаного підходу порівняно з класичним є мінімальне значення підінтегральної функції. Це 

дозволяє вибирати значно більший крок інтегрування, що збільшує точність розрахунків на довгих часових інтервалах.  

Оцінити точність розрахунків на довгих інтервалах часу можна таким чином. Потрібно виконати чисельні 
розрахунки в деякому часовому напрямку на певний інтервал часу (до tk). У тому ж процесі обчислення, не 

припиняючи розрахунків, потрібно виконати зворотний процес – обчислити орбіту до початкового моменту t0. 

Різниця між початковим та обчисленим елементами орбіти на момент t0 характеризує похибку розрахунків. За зміни 

напрямку інтегрування похибки в розрахунках, що накопичувались до моменту tk, продовжують зростати. У процесі  

повернення до моменту t0 ми отримаємо похибки на інтервалі 2tk. Такі розрахунки можна умовно назвати 

розрахунками "туди-назад". 

У ході розрахунків еволюції орбіт малих тіл похибки накопичуються не лише в елементах орбіт малих тіл, а і в 

елементах орбіт збурюючих тіл, планет. Оскільки елементи орбіти планет змінюються у відносно малих межах, то 

саме за цими похибками можна визначати граничні інтервали розрахунків. 

 
Таблиця 1  

Значення da (а.о.) на інтервалі 2000 років із різними кроками інтегрування 
 

Планета 
Крок (доби) 

2.0 5.0 20.0 

Юпітер 110-9 1.510-8 110-6 

Сатурн 110-9 1.510-8 110-6 

Уран 310-9 410-8 2.510-6 

Нептун 110-8 1.310-7 810-6 

 
Нами виконано чисельні розрахунки еволюції орбіт чотирьох планет-гігантів (Юпітер – Нептун) з урахуванням 

їхніх взаємних збурень методом "туди-назад" на різних часових інтервалах і з різними кроками інтегрування. 
Визначено da-різниці між початковими та розрахованими значеннями великих півосей орбіт планет на момент t0. 

Відповідні значення da на інтервалі 2000 років з різними кроками інтегрування sp наведено в табл. 1, з якої видно, 

що похибка у великих півосях орбіт планет зростає нелінійно зі збільшенням кроку інтегрування. 
Потім виконано аналогічні розрахунки на 500 000 р. та на 1 млн років із кроком 5 діб. Відповідні значення da 

наведено в табл. 2. У публікаціях [3; 5] кроки інтегрування були більшими 5 діб.  

 
Таблиця 2  

Значення da (а.о.) з кроком інтегрування 5 діб за інтегрування на різних інтервалах 
 

Планета 
Інтервал розрахунків 

500 000 р.  1000 000 р. 

Юпітер 210-4 810-4 

Сатурн 310-4 210-3 

Уран 210-3 810-3 

Нептун 810-3 210-2 

 
З табл. 2 бачимо, що похибка у великих півосях орбіт планет також зростає нелінійно зі збільшенням інтервалу 

інтегрування. Крім того, видно, що при інтегруванні на 1 млн років похибки у великих півосях орбіт планет уже 

стають занадто великими для точних розрахунків. Особливо це стосується Урана та Нептуна. Точність чисельних 

розрахунків за іншими існуючими програмами принципово не відрізняється від наших обчислень. Тому розрахунки 

на інтервали часу понад 1 млн років навряд чи можна вважати прийнятними. 
Відбір Троянців планет. Троянці планети – це малі тіла, що перебувають в околі точок Лагранжа L4 чи L5 на 

орбіті цієї планети. Тобто, орбіти Троянців містяться в резонансі 1 : 1 з планетою. Великі півосі таких орбіт 
періодично перетинають значення ар, яке рівне великій півосі орбіти планети. Стійкість перебування орбіти в 

резонансі можна визначати певною кутовою величиною, що має назву аргументу лібрації. Для резонансу 1 : 1 цей 

параметр описується виразом 

 =  (p + Mp) – (a + Ma),  
де p і a  – довготи перигеліїв орбіт планети й астероїда, Mp тa Ma – середні аномалії цих тіл. Для резонансних орбіт 

аргумент лібрації здійснює періодичні коливання з певною амплітудою ds (лібрирує). Чим менша амплітуда коливань 

, тим більша відстань астероїда від планети, тим стійкішим є його резонанс. Для орбіт у точці L4 значення с 

коливаються відносно 300о, для орбіт у точці L5 – відносно 60о. 

З каталогу Міжнародного центру малих планет (МРС) було відібрано орбіти малих тіл із великими півосями, 

близькими до великих півосей Юпітера та Нептуна. Серед вказаних масивів відібрали Троянців планет. Для цього 

виконано чисельні розрахунки орбіт на коротких часових інтервалах: від 300 років для Юпітера  до 10 000 р. для 

Нептуна. На таких інтервалах уже видно, чи лібрирує , тобто, чи перебуває ця орбіта в резонансі. Для прикладу на 

рис. 1. наведено залежності (t) для орбіт Троянців Юпітера з різних точок Лагранжа.  
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Рис. 1. Залежності (t) для орбіт Троянців Юпітера з різних точок Лагранжа: L4 – нижня, L5 – верхня. 

 
У Юпітера виявилося понад 7000 Троянців, з них нумерованих – майже 5000. У Нептуна виявилося 28 Троянців, 

нумерованих – 5.  
Чисельні розрахунки еволюції орбіт Троянців. Перехід Троянців планет у популяцію Кентаврів може 

відбуватися лише після виходу орбіти тіла з резонансу. Для пошуків таких переходів можна обчислювати еволюцію 
кожної орбіти на якомога довших інтервалах часу. У цьому випадку такі інтервали не повинні перевищувати 
1 млн років. Однак у разі великої кількості орбіт такий шлях доволі довгий. Тоді можна обрати значно простіший, але 
не менш ефективний шлях. 

Як показали розрахунки орбіт Троянців, амплітуда коливань аргументу лібрації ds є практично незмінною на 
інтервалах до 1 млн років. У першу чергу це стосується відносно невеликих значень ds < 33о. Такі величини 
змінюються в межах 2о–3о на інтервалах до 1 млн років. Критичними є значення ds > 40o. Такі орбіти вже можуть 
покидати резонанс, що загрожує зближенню із планетою і, як наслідок, істотними змінами в елементах орбіти. Тому 
наша задача зводилася до визначення величин ds для орбіт усіх відібраних Троянців.  

Розрахунки показали, що для орбіт нумерованих Троянців значення ds не перевищують 32о. Отже, цим тілам у 
найближчі кілька сотень тисяч років навряд чи загрожує перехід у популяцію Кентаврів.  

Орбіти Троянців Нептуна були пораховані всі як для нумерованих, так і для ненумерованих. Тут виявилась одна 
орбіта з ds = 44о. Ця орбіта через 80000 років вийшла з резонансу, перебувала поза резонансом близько 800 000 років, а 
потім знову повернулася в резонанс (рис. 2).  

Як показали розрахунки модельних орбіт з ds > 40о, вихід орбіт Троянців Нептуна з резонансу не завершувався 
переходом у Кентаври. Такі орбіти знову поверталися в резонанс. Причому спостерігалися переходи між точками 
Лагранжа L4 та L5. Таким чином, можна зробити висновок, що і виявленим на сьогодні Троянцям Нептуна навряд чи 
загрожує перехід у популяцію Кентаврів у найближчі кілька сотень тисяч років.  

Зрозуміло, що висновки щодо переходу до Кентаврів Троянців Юпітера та Нептуна отримано з урахуванням 
лише гравітаційних збурень від планет. Разом із тим, вихід орбіти з резонансу можуть спричинити якісь 
негравітаційні фактори, зокрема зіткнення з навколишніми малими тілами.  
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Рис. 2. Зміна з часом великої півосі орбіти Троянця Нептуна з початковим значенням ds = 44о 
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Висновки. Виявлені на сьогодні всі Троянці Нептуна та нумеровані Троянці Юпітера навряд чи можуть перейти в 

популяцію Кентаврів у найближчі кілька сотень тисяч років за рахунок лише гравітаційних збурень. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА ТРОЯНЦЕВ ПЛАНЕТ К КЕНТАВРАМ  

Из каталога Международного центра малых планет на 2020 год отобраны Троянцы Юпитера и Нептуна. Проведены числовые 
расчеты эволюции орбит на интервалы до 1 млн лет. Установлено, что обнаруженные на сегодня все Троянцы Нептуна и 

нумерованные Троянцы Юпитера вряд ли могут переходить в популяцию Кентавров в ближайшие сотни тысяч лет. 
Ключевые слова: Троянцы, Кентавры, орбиты. 
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ON A POSSIBILITY OF TRANSFER OF THE PLANET TROYANS TO CENTAURS 

Jupiter Trojans and Neptune Trojans have been selected from the Minor Planet center catalog for 2020. Numerical calculations of the evolution 

of orbits on intervals of up to 1 million years have been carried out. It has been established that all discovered by today Neptune Trojans and the 

numbered Jupiter Trojans are unlikely to transfer into the Centaur population during the next hundreds of thousands of years. 

Keywords: Trojans, Centaurs, orbits. 
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ON SUNSPOT "ROYAL ZONE" AND TWO MAXIMA OF SOLAR CYCLE 

 
Cyclic regeneration of the large-scale magnetic field of the Sun underlies all the phenomena known collectively as "solar 

activity". The sunspot cycle is arguably the best known manifestation of the solar magnetic cycle. We outlined here the scenario 
of reconstructing of toroidal magnetic field in the solar convection zone (SCZ), which, on our opinion, may help to understand 
why magnetic fields rise to the solar surface only in the sunspot "royal zone" and what is reason of the phenomenon of double 

maximum of sunspots cycle. The effect of magnetic pumping (advection) caused by radial inhomogeneity of matter with taking 
into account Sun's rotation [28], in conjunction with deep meridional circulation, play a key role in proposed scenario. Magnetic 
buoyancy constrains the magnitude of toroidal field produced by the Ω effect near the bottom of the SCZ. Therefore, we 
examined two "antibuoyancy" effects: macroscopic turbulent diamagnetism and magnetic advection caused by radial 

inhomogeneity of fluid density in the SCZ, which we call as the ρ effect. The Sun's rotation substantially modifies the ρ effect. 
The reconstructing of the toroidal field was examined assuming the balance between mean-field magnetic buoyancy, turbulent 

diamagnetism and the rotationally modified ρ effect. We found that the reconstructing of large-scale magnetism develops 

differently in the near-polar and equatorial domains of the SCZ. In the near-polar domain, two downward pumping effects 
(macroscopic diamagnetism and rotational pumping) act against magnetic buoyancy and, as a result, they neutralize magnetic 
buoyancy and block the toroidal field (which is generated by the Ω effect) near the tachocline. Therefore, these two antibuoyancy 
effects might be the reason why sunspots at the near-polar zones are never observed. In other words, strong deep-seated fields 

at high latitudes may well be there, but they not produce sunspots. At the same time, in the deep layers of the equatorial domain, 
the rotational turbulent pumping due to the latitudinal convection anisotropy changes its direction to the opposite one (from 
downward to upward), thereby facilitating the migration of the field to the surface. We call this transport as first (upward) magnetic 
advection surge. The fragments of this floating up field can be observed after a while as sunspots at latitudes of the "royal zone". 

Meanwhile, a deep equator-ward meridional flow ensures transporting of deep-seated toroidal field, which is blocked near pole in 
tachocline, from high latitudes to low ones where are favourable conditions for the floating up of the strong field. Here this 
belated strong field is transported upward to solar surface (the second upward magnetic advection surge). Ultimately, two time-

delayed upward magnetic surges may cause on the surface in the "royal zone" the first and second maxima of sunspots cycle. 
Keywords: Sunspots, "royal zone", solar cycle,  magnetic fields, turbulent convection, magnetic buoyancy, turbulent magnetic 

pumping, meridional circulation. 
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Introduction. Sunspots, the most noticeable and observable manifestation of solar activity, do not appear on the entire 

disk of the Sun, but only in heliolatitude belts located at a distance of about 40  45 on both sides of the solar equator. 

Near the equator itself, up to latitudes  5º, spots also appear very rarely. Christopher Scheiner, one of the four telescopic 
discoverers of sunspots, called these latitudinal belts as "royal zone" (Scheiner's "Rosa Ursina sive Sol", published in 1630). 
After the discovery of 11-year cyclic variations in the number of sunspots (Schwabe-Wolf law, 1843, 1848), it turned out that 
the location of latitudinal zones of sunspots changes with the phase of the cycle. This circumstance attracted the attention 
of the English researcher R. Carrington in 1858 [4], who also discovered the differential rotation of the solar surface. 
Subsequently, the German scientist G. Spörer studied in detail the changes with the phase of the cycle in the distribution of 
sunspots over heliolatitude [58]. At the beginning of each new cycle, spots appear mainly at the polar edges of the "royal 
latitudes of activity", and later at ever lower latitudes. The maximum coverage of the solar surface by spots is achieved at 
approximately 15º latitude. The law established by Spörer reflects the frequency of the emergence of new groups of 
sunspots, which consists in a monotonic displacement to the equator of the latitudinal zone of sunspot formation during the 
cycle. Visually, Spörer's law is illustrated by the diagram of latitude – time, first built by E. Maunder in 1913 [46]. The 
discovered latitudinal distribution of spots with a cycle phase was later called the "Maunder butterflies" diagram (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Diagram of the "Maunder butterflies" [46], according to observations from 1874 to 1913, 
this shows the areas of existence of sunspots depending on the heliographic latitude 

(in the "royal zone") and phase of the solar cycle, t 

 
The nature of sunspots was unknown till 1908, when J. Hale [16] observed Zeeman splitting in the light coming from 

sunspots on the Sun and concluded that sunspots are highly magnetic structures on the solar surface with magnetic fields 
of the order of 1000 G. Another major breakthrough came in 1913, when J. Hale [17] proposed that the Sun has a general 
magnetic field similar to the field of a uniformly magnetized sphere, the axis of which is slightly inclined to the axis of 
rotation of the Sun. Its one now called the global magnetic field. A little later (1919) Hale's celebrated polarity laws [18] 
established the existence of a well-organized toroidal magnetic flux system, residing somewhere in the solar interior, as the 
source of sunspots. In the same year (1919) J. Larmor suggested [44] the inductive action of fluid motions as one of a few 
possible explanations for the origin of this magnetic field, thus opening the path to contemporary solar cycle modeling. 
Larmor's suggestion fitted nicely with Hale's polarity laws, in that the inferred equatorial antisymmetry of the solar internal 
toroidal fields is precisely what one would expect from the shearing of a large-scale poloidal magnetic field by an 
axisymmetric and equatorially symmetric differential rotation pervading the solar interior. Later in 1959, as a result of 
magnetographic measurements on the Sun, weak magnetic fields were revealed near its poles. It soon became clear that 
the magnetic field lines of these fields are directed along the meridians and correspond to a dipole configuration. 

The sunspot butterfly diagram, Hale's polarity law, Joy's law of the tilt angles of bipolar sunspot groups, synoptic 
magnetograms, and the shape of the solar corona at and around solar activity minimum jointly suggest that, to a tolerably 
good first approximation, the large-scale solar magnetic field is axisymmetric about the Sun's rotation axis, as well as 
antisymmetric about the equatorial plane. According to modern understanding [36, 49, 61, 65] the axially symmetric global 
magnetic field of the Sun consists of two components. The first component is a weak poloidal field BP. The lines of force of 
the poloidal field, coming out on the solar surface, form background magnetic fields, in particular, polar magnetic fields. The 
second magnetic component is a deep toroidal field BT hidden from observers. The magnetic flux tubes of this field have 
opposite directions in the northern and southern hemispheres. Sunspots appear when deep-seated toroidal flux ropes due 
to magnetic buoyancy rise through the SCZ and emerge at the photosphere [48, 49]. Assuming that they rise radially and 
are formed where the magnetic field is the strongest, the sunspot butterfly diagram can be interpreted as a spatio-temporal "map" 
of the internal, large-scale toroidal field. 

When observing, we see only local fragments of the toroidal field caused by magnetic buoyancy, which appear in the 
"royal zone" in the form of bipolar magnetic groups of sunspots. The strong magnetic field of bipolar spots first appears near 

heliolatitudes   40 45 and migrates towards low latitudes during about 11 years. Ultimately, the magnetic field of the 
spots near the equator is neutralized by the penetration of the field of the opposite sign from the other hemisphere, 
decreases and disappears. Therefore, it becomes clear that the "butterflies diagram" reflects the places of concentration of 
the deep toroidal magnetic field in the sub-photospheric layers and determines the rate of its migration to the equator [48]. 

M. Gnevyshev [12], and A.Antalova and M. Gnevyshev [1] studied the distribution of the average yearly total area of 
sunspot groups in the "royal zone heliolatitudes". As a result, they discovered the phenomenon of the so-called the 
double maximum of the sunspot cycle, the essence of which is as follows. It was found that there were two maxima of 
yearly total area of sunspots in each cycle. The first maximum was centered at the latitude 25°. It coincided  in time with 
the main maximum of the 11-year cycle of Wolf numbers, while the second maximum appeared later (about two years) at 
low latitudes (10°÷15°). 
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In the last few decades, researchers have made a lot of effort to clarify the described observed spatio-temporal features 
of sunspot activity [2, 8, 11, 13, 14, 15, 26, 30, 51, 57, 68, 69]. However, no definitive explanation of the problem of the 
"royal zone" and double sunspots maximum has been received. Therefore, in this paper we attempted to outline the 
scheme of the reconstructing of magnetism in the solar convection zone (SCZ), which may help to understand why 
magnetic fields rise to the solar surface only in the "royal zone", and how may to explain the double peak sunspot cycle. 
The processes of turbulent radial magnetic pumping and deep meridional flow play a key role in the proposed scenario of 
the reconstructing of the toroidal magnetic field. To explain the physics behind the proposed scenario, we briefly review the 
effects involved in the proposed reconstructing scheme. 

Global magnetic field, solar dynamo and magnetic buoyancy. It is well known today, that the poloidal (polar) 
magnetic field flips its orientation every 11 years with a 90º phase lag with the sunspot cycle [19]. A typical sunspot cycle 
starts with a strong polar magnetic field while there are hardly any sunspots. As time progresses, the number of sunspots 
increases while the polar field strength decreases gradually, until it becomes zero during the sunspot maximum. As the 
cycle progresses further, the sunspot number starts to decline and a polar magnetic field of opposite polarity starts building 
up and as the sunspot cycle reaches its end, the new polarl field is fully formed. Thus, one sunspot cycle corresponds to 
one half of the solar magnetic cycle, with the full cycle having a period of roughly 22 years. 

The origin of solar activity with its 11-year magnetic cycle is generally understood in terms of an oscillatory 
hydrodynamic dynamo inside the Sun [5]. A toroidal magnetic field is generated from a poloidal field through differential 

rotation: the angular velocity radial gradient /r acts in the solar high-conducting interior on the large-scale poloidal field 

BP to transform the latter into a toroidal field BT. This process is called the Ω-effect. The essence of the global dynamo is 
the regeneration of the poloidal field BP from the toroidal one BT through interaction with helicity turbulent convection in the 
rotating Sun (α-effect). The systematic twisting due to the Coriolis force generates an N–S dipole moment from the originally 
E–W oriented toroidal field. This dipole moment spreads by turbulent diffusion to reverse the old global poloidal field and 

replace it with a new one of opposite sign, thereby closing the solar cycle (αΩ-dynamo model of the solar cycle). Nowadays 
we know that sunspots represent proxies for the underlying toroidal the magnetic field, strong flux ropes of which float to the 
surface. The solar dynamo operates in the Sun's interior, which is not accessible to direct observations (except indirectly 
through helioseismology). At the surface of the Sun, the main directly observable signatures of the dynamo are the bipolar 
magnetic regions (sunspots, ephemeral active regions, and the still smaller intra-network fields), which represent magnetic 
flux that has emerged from the interior. It is usually assumed that the most favourable place for the generation of a toroidal 
field is the deep layers near the SCZ bottom, in the vicinity of the tachocline. This is due to the fact that the efficiency of 
magnetic buoyancy is the lowest here. 

The buoyancy mechanism of magnetic tubes with plasma in the gravitational field was proposed by E.  Parker [48] and, 
independently, by E. Jensen [25]. According to E. Parker [48], the magnitude of the buoyancy velocity of the magnetic field 

B is determined by the expression UB (B,)  B/(4)1/2. Near the solar surface, where the plasma density ρ is sufficiently 

small, the buoyant velocity UB is very high, while in the deep dense layers the effectiveness of buoyancy is much lower. 
However, even in the deep layers of the SCZ it is difficult to keep flux tubes with strong magnetic field for a long time 
against magnetic buoyancy [49]. 

Constrains on magnitude of the excited fields were reduced substantially when the magnetic buoyancy effect was derived 

within framework of the mean-field magneto-hydrodynamics by L.Kitchatinov and V.Pipin [32, 33]. In the field case  < 1, which is 
typical for almost all bulk of the SCZ, the effective buoyant velocity for the smoothed field is determined by the equation 
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where parameter β = B/Beq is the field strength normalized to the energy equipartition value Beq ≈ (4πρ)1/2u, l and u are 

the mixing length and the r.m.s. velocity of the convective turbulent motions, ρ is the fluid density, HP is the pressure scale 

height and  = 5/3 is the adiabaticity index. Calculations by L. Kitchatinov and V. Pipin [32, 33] showed that the buoyancy 
velocity for the smoothed field is noticeably less than the magnetic buoyancy velocity determined by Parker expression. 

For the effective -process it is necessary that magnetic field be held for a long time in the region of the field 
generation. As noted above, the best place for the localization of the toroidal field generation mechanism is the deep SCZ 
layers near the tachocline. However, even with a low of buoyant velocity for the smoothed field (1) it is difficult to achieve a 
significant magnetic field strength and retain it over a time comparable to the period of the solar cycle. The reason is that 
strong fields due to the magnetic buoyancy are quickly evacuated from the generation zone. In this regard, there is an 
urgent need to search for mechanisms of magnetic anti-buoyancy (negative magnetic buoyancy) compensating for the fast 
rise of the fields. The below described effects of turbulent reconstructing of large-scale magnetism can play the role of the 
necessary anti-buoyancy mechanisms. 

Effects of turbulent reconstructing of large-scale magnetism 
Macroscopic turbulent diamagnetism. In an inhomogeneous fluid flow, the statistics of the velocity field depend on 

the coordinate along the inhomogeneous direction g. If we thread such a flow with a large-scale magnetic field, then the 
latter will be expelled from the regions of higher turbulence intensity to the regions of lower turbulent intensity. In a stratified 

turbulent fluid layer in particular, rms value of velocity ums usually decreases along g as density increases, and therefore 
the magnetic field can be expect to transport downwards. Yakov Zeldovich [64] studied the process of turbulent 
reconstructing of magnetic fields, which was latter called the macroscopic diamagnetic effect [52]. While this effect is not 
inducing magnetic field on its own, it can contribute to the large-scale transport of the field, and may notably lead to its 
accumulation deep into solar interiors. The physical sense of macroscopic turbulent diamagnetism of a plasma 
[36, 49, 61, 65] is the displacement of the mean (large-scale) magnetic field B along the gradient of turbulent diffusivity, 

Т  (1/3) ul  (1/3) u2, with an effective velocity of U
 = – Т /2 (  l /u  is the characteristic time of turbulent pulsations).  

Since the parameters of turbulent convection on the Sun vary substantially along the depth, then in the SCZ are 

favourable conditions for macroscopic diamagnetism. We used the SCZ model computed by M.Stix [59] with l = 2Hp (see 
Table) for our calculations. 
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Table  

Physical parameters (, u, ) from the SCZ model by M. Stix [59].  

Coriolis numbers ω(z) and the rotational functions 1[(z)] and 2[(z)] are received by our calculating.  

Value θ0* = 90°– θ0 is calculated boundary latitude, where radial ρ-pumping changes its sign  
from positive sign to negative one 

 

z, km , g/cm3 u, cm/s , s  1[(z)] 2[(z)] θ*,° 

5,84 (3) 2,33 (-04) 4,34 (4) 1,45 (4) 8,70 (-2) 0,0005 0,1665  

1,12 (4) 1,08 (-03) 3,15(4) 3,71 (4) 2,15 (-2) 0,0046 0,1640  

3,17 (4) 8,12 (-03) 1,64 (4) 1,92 (5) 1,10 (0) 0,0383 0,1186  

5,08 (4) 1,86 (-02)  1,31 (4) 3,91 (5) 2,27 (0) 0,0565 0,0758  

5,95 (4) 2,45 (-02) 1,21 (4) 4,96 (5) 2,88 (0) 0,0562 0,0625  

6,98 (4) 3,23 (-02) 1,11 (4) 6,32 (5) 3,67 (0) 0,0525 0,0503 17,2 

8,83 (4) 4,88 (-02) 9,83 (3) 9,02 (5) 5,23 (0) 0,0458 0,0363 21,1 

9,54 (4) 5,61 (-02) 9,43 (3) 1,02 (6) 5,92 (0) 0,0427 0,0323 29,6 

1,03 (5) 6,44 (-02) 9,05 (3) 1,14 (6) 6,60 (0) 0,0403 0,0292 31,7 

1,11 (5) 7,39 (-02) 8,68 (3) 1,29 (6) 7,48 (0) 0,0372 0,0258 33,6 

1,20 (5) 8,49 (-02) 8,30 (3) 1,45 (6) 8,41 (0) 0,0344 0,0231 35,0 

1,29 (5) 9,75 (-02) 7,93 (3) 1,64 (6) 9,51 (0) 0,0315 0,0204 36,4 

1,39 (5) 1,20 (-01) 7,53 (3) 1,85 (6) 1,07 (1) 0,0287 0,0181 37,4 

1,49 (5) 1,29 (-01) 7,12 (3) 2,11 (6) 1,22 (1) 0,0261 0,0160 38,5 

1,60 (5) 1,48 (-01) 6,60 (3) 2,44 (6) 1,42 (1) 0,0231 0,0138 39,3 

1,72 (5) 1,70 (-01) 5,93 (3) 2,90 (6) 1,68 (1) 0,0200 0,0116 40,4 

1,84 (5) 1,95 (-01) 4,91 (3) 3,78 (6) 2,19 (1) 0,0161 0,0090 41,6 

1,98 (5) 2,26 (-01) 8,63 (2) 2,30 (7) 1,33 (2) 0,0030 0,0015 45,0 
 

Note. Numbers in parentheses are an exponent of ten. 

 
As we had showed [37, 38] the radial profile of turbulent diffusivity Т(z) is a smooth convex function with a maximum 

value, T  1013 см2/с, approximately in the middle of the SCZ at a depth of z ≈ 130×103 km (Fig. 2) (see also [48]).  
 

 
 

Fig. 2. The distribution by depth z in the SCZ of the value of the coefficient of turbulent diffusion Т  (1/3) ul  (1/3) u2  calculated  

in the approximation of the theory of mixing length. The parameters u and   are taken from the model by M. Stix [59] 

 
The radial inhomogeneity of turbulent diffusivity suggests that the turbulent solar plasma has strong diamagnetic 

properties. According to our calculations [38, 42] the velocity of the diamagnetic pumping U significantly varies along solar 
radius. The turbulent diamagnetism in the upper bulk of the SCZ manifests itself in the same way as magnetic buoyancy. 
However, in the lower half of the SCZ the intensity of turbulent convection falls to zero, so here macroscopic diamagnetism 
counteracts to magnetic buoyancy and, thus, plays the role of negative magnetic buoyancy, or anti-buoyancy effect. Due to 

sharp decreasing of the turbulent diffusivity near the bottom of the SCZ the velocity of the diamagnetic pumping U here 
(z ≈ 184×103 km) reaches ≈ 1,6 × 103 cm/s (Fig. 3). 

At the same time, one should bear in mind that the magnetic field in deep layers will suppress turbulent convection. 
Therefore, in the non-linear regime, the expression for the velocity of diamagnetic field pumping takes the next form [34]  

UD () = 6 UD (),                                                                             (2)  

where D() is the function of magnetic suppression of the kinematic turbulent diamagnetic pumping (so called quenching 
function). In the weak field case (β < 1), which is characteristic for almost all bulk of the SCZ, quenching function is defined 
by the equation 

ΨD (β) ≈ Ψ0 − β2/5 = (1/6) − β2/5,                                                                 (3) 
and it is normalized to Ψ0 = 1/6 at β = 0.  



ISSN 1728-273х                                           АСТРОНОМІЯ. 2(62)/2020 ~ 27 ~ 

 

 

 
 

Fig. 3. Distributions of the velocities of macroscopic diamagnetic transport with depth, z,  

in the SCZ. The velocity U =
 – Т /2 results from the kinematic approach (solid curve), while, UD(s) = 6 UD(s)  

is supplied by a nonlinear theory (dotted curve). Negative values of velocity correspond to downwards transport 

 
When the rotation of the Sun is taken into account, the diamagnetic properties of the turbulized plasma manifest 

themselves differently with respect to the toroidal and poloidal fields [31]. The toroidal field is transported only along the 
radius, while at the pumping velocity of the poloidal field, in addition to the radial component, an equatorial meridional 
component also appears. However, we will only take into account the pumping of the toroidal field, since the reconstructing 
of this field is the subject of our study. 

Magnetic pumping in a density-inhomogeneous turbulent medium. Besides the turbulent diamagnetism, another 
macroscopic transport of large-scale magnetic field results from magnetic fluctuations in the stratified turbulent plasma. 
E. Drobyshevskij [9] and S. Vainshtein [60] had found that in density-inhomogeneous turbulent plasma small-scale 
magnetic pulsations b lead to a change in the spatial distribution of a large-scale magnetic field B. The magnetic transport 
effect can be interpreted as follows (see [27]). The amplitude of the magnetic fluctuations, b, produced by turbulent 

pulsations, u, is increasing in the direction of the gradient of the fluid density, b2 ≈ 4ρu2. At the same time, the random 

electric currents, j = (c/4) rot b, also are increasing in this direction. These modified currents change the initial distribution 
of the large-scale field B. The resulting magnetic reconstructing can be represented as the transport (advection) of large-

scale field B along the density gradient ρ. In the non-linear regime, the net distribution of the global magnetic field is 
equivalent to its transport with the effective velocity [27]  

U = (1/6)b2ρ/4  (1/6)  u2 /,                                                             (4) 

where  is the characteristic time of turbulent pulsations. To emphasize the role of the density plasma gradient in the 

magnetic advection effect, we call it as the ρ-effect of magnetized turbulent stratified plasma [39, 40, 42].  
The density of the solar stratified substance increases from the photospheric layers to the lower base of the SCZ by 

almost six orders of magnitude [59] (see also as illustration Fig. 4). Therefore, there must be a noticeable radial downward 

magnetic flux Uρ. Indeed, our calculations [39, 40, 42] showed that the effective velocity of this downward flux, U, varies 

along solar radius from  2 × 103 cm/s near the bottom of the SCZ to  7 × 103 cm/s in the near-surface layers (Fig. 5). Thus, 

the ρ-effect in the SCZ acts (similar to turbulent diamagnetism in the deep layers) as an anti-buoyancy (downward 
turbulent drift) transport. 

 

 
 

Fig. 4. Dependence of the density of solar plasma on the radius of the Sun  
[http://solarscience.msfc.nasa.gov/interior.shtml] 

 
Rotational ρ-effect. The Sun's rotation originates the convection anisotropy, which adds new properties to the 

ρ-effect [28]. The degree of perturbation of convection by rotation depend on the anisotropy parameter – the Coriolis 
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number  = 2, where  is angular velocity ( = Ro-1 is the inverse Rossby number). The strongest change occurs at 

moderate rotation ( ≈ 1 ÷ 10) because very fast rotation suppresses the convection as well as the field advection. It is 
known that the effect of rotation leads to a relative increase in the scale of convective pulsations along the axis of rotation. 

Therefore, it is obvious that the transformation of the ρ effect will depend on the angular distance from the poles. If at the 

poles the density gradient ρ is parallel to the axis of rotation, then when approaching the middle and low latitudes, the ρ 
gradually changes its direction, so that at the equator it becomes already perpendicular to the axis of rotation. Ultimately the 

ρ-effect, combined with rotation, performs the "fields' selection", as a result of which the toroidal and poloidal magnetic 
components are transported independently in the radial and meridional directions [28]. We called this modified turbulent 

magnetic pumping as the rotational ρ-effect. 

 

 
 

Fig. 5. Distributions of the magnetic pumping velocity Uρ  (1/6) u2 / (solid line) with depth, z, in the SCZ;  

and the radial velocity of magnetic advection of toroidal field Ur
T for different co-latitudes θ (dotted lines: 1 – θ = 0° (pole),  

2 – θ = 45°, 3 – θ = 90° (equator)). Negative velocities correspond to downwards transport. Plasma density ρ was taken from the SCZ 

model by M.Stix [59]. The rotation of the Sun causes a rotational modification of the  effect, which depends on the angular distance  

from the poles. At the poles and in the middle latitudes, the -pumping acts against magnetic buoyancy (curves 1 and 2, Ur
T). However,  

in the equatorial plane in the lower half of the SCZ (z  60 ÷ 184 Mm) the rotational pumping is directed upwards (curve 3) 

 
We will take into account only the radial transport of the toroidal field BT, because this field is involved in production of 

sunspots on the surface. The toroidal field radial transport directions (downward or upward) are dependent on the depth z, 

polar angle θ (co-latitude), and Coriolis number  [28, 42]: 

Ur
T

 (z,,) = 6 U(z) {2[(z)] – 1[(z)] sin2}.                                                      (5) 

It is seen the upward ρ advection in the deep layers at the equatorial plane. The two functions, which depend on the 
Coriolis number, 
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describe the rotational influence on turbulent convection [28]. Our calculations [40] have revealed differences in behavior of these 

functions depending on the depth in the SCZ (see Table). Evidently, depending on the sign of factor {2[(z)] – 1[(z)] sin2}, 
radial magnetic advection may be directed downward (when this sign is positive) and upward (when the sign is negative). This 

produces a complicated latitude and depth dependencies of the magnetic advection velocity Ur
T

 (z,,) in the SCZ. 

According to the data of helioseismology experiments [55], the angular velocity field (r, θ) in the SCZ is naturally 
divided into fast and slow rotation domains with the opposite signs of the radial gradient of the angular velocity (Fig. 6). It 
should be noted that in the near-polar domain of fast rotation conditions are created for the preferable excitation of the 
dipole mode of the poloidal magnetic field, while in the near-equator domain of slow rotation conditions are more favorable 
for the excitation of the quadrupole mode [41]. 

In the near-equatorial (low latitudes, θ* < 45°) fast-rotation domain, the angular velocity mostly decreases with depth 

(∂/∂r > 0), while this velocity increases inward the Sun (∂/∂r < 0) in the near-polar (high latitudes, θ* > 45°) slow-rotation 

domain (θ* = 90° – θ is a heliolatitude preferred by observers). We used the data on the angular velocity distribution [23], 

when calculated the Coriolis number (z) and the functions 1[(z)] and 2[(z)] (see Table). Our calculations for the SCZ 

model by M.Stix [59] showed that, in the high-latitude domain (θ* > 45°), the toroidal field transport velocity Ur
T (z, θ, ω) is 

directed downward (as in the absence of rotation) over the entire radial stretch of the convective zone (Fig. 7).  
Let's explain in more detail the results of our calculations. One should await a quite significant reconstructing of 

magnetic field due to the most essential modification of the ρ-effect in the near equatorial domain in the deep layers since 

here physical condition are appropriate to fast rotation approach,  ≈ 5 ÷ 20, which should produce strong convection 

anisotropy. Our calculations showed that in the near-equatorial domain (θ* < 45°) the transport direction depends on the 

radius (depth). The magnetic ρ-pumping is directed downward in the upper part of the SCZ, however, it changes its 
direction to the opposite (from descending to ascending), in the deep layers (Fig. 7). This is due to the fact that at 
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heliolatitude < 45° factor (2 – 1 sin2) changes its sign from positive to negative. The latitude boundary of zero velocity, 

Ur
T

 (z, , ω) = 0, can be determined by equation θ0(z) = arc sin [2(z)/1(z)]1/2. We have calculated the boundary latitude 

values θ0* = 90°– θ0 for different depths of the lower part of the equatorial domain (last right column in Table). It can be 

seen from Table and Fig.7 that the maximum heliolatitude, where the ρ-pumping start to contribute lifting the field up, near 

the SCZ bottom corresponds to   45, which coincides with latitude of polar boundary of the "royal zone". At the same 
time, the segment of upwardly directed magnetic pumping gradually expands as it shifts to low latitudes, reaching its 
maximum extent over depth at the equator.  

 

 
 

Fig. 6. A picture of the Sun's internal rotation based on helioseismic measurements from the Michelson Doppler Imager aboard  

the SOHO space station [55]. The numbers near the contours of the constant angular velocity ( = const) indicate the value of   
in nanohertz. It is seen that the field of angular velocity in the SCZ is divided into the low-latitude domain of fast and high-latitude  

company domain of slow rotation with opposite signs of the radial gradient of the angular velocity /r. The dotted line corresponds  

to the lower base of the SCZ (r  0,71R), deeper than which is the radiant tachocline 

 
Therefore, there are three areas in each hemisphere of the Sun with different conditions of radial transport of the toroidal 

fields due to the rotary ρ effect. The first area, where the fields are transported downward, covers near-polar domain. 
However, the near-equatorial domain, which coincides in heliolatitude with the royal zone of sunspots, is divided by radius 
(depth) into two layers (lower and upper) in which the fields are transported in different directions – upward and downward, 

respectively. In our opinion, it is fundamentally important that the upward magnetic ρ pumping in the lower layer of the 
near-equatorial domain coincides with direction of magnetic buoyancy. As will be shown below, this considerably affects the 
magnetic field reconstructing pattern.  

 

 
 

Fig. 7. Meridional cut of the SCZ, which shows the radial velocity distribution of the radial magnetic field advection of toroidal field  

Ur
T

 (z, θ, ) by depth z and co-latitude  (heliolatitude * = 90° – ). The arrows show the direction of the ρ transport, the velocity of  

which varies from  7 × 101 cm/s near the SCZ bottom to  5 × 103 cm/s in the surface layers. The zero velocity isoline Ur
T

 (z,,) = 0  

(dotted curve), where the direction of the radial magnetic ρ-flux changes, begins near the lower base of the SCZ at heliolatitude θ* = 45°,  
then it shifts upward and the region of lower latitudes, reaching the equator at a depth of z ≈ 60×103 km 

 
Meridional circulation. The propagation of dynamo waves provides no enough adequate explanation for the 

observed migration of sunspots towards the equator. Therefore, it was proposed to explain this equatorial migration by 
deep meridional flows [6, 7, 10, 47, 63]. The deep circulation forces the toroidal field belts (which are responsible for the 
surface activity) to move equatorward. The existence of the meridional circulation was first inferred from the observation 
that there were unipolar patches of magnetic field in certain latitude belts [3] and that these patches shifted pole -ward 
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with time [21, 62]. At the moment it is known that near the surface of the Sun, the uppermost 10  ÷ 20 Mm, there is a flow 
directed towards the poles of the order of 10 ÷ 20 m/s [35, 66]. Based on the law of conservation of matter, the 
researchers concluded that at the lower base of the SCZ there should be a meridional flow in the opposite direction from 
the poles to the equator. Under this condition, the substance at the poles should fall down to the tachocline, while at the 
equator it should rise from the depths to the surface, so as to ensure a closed cycle of the meridional (poloidal) 
circulation of the substance in the SCZ. It was shown by a numerical simulation based on helioseismological 
experiments that meridional circulation exists in all the SCZ layers and can even penetrate below the tachocline  into the 
radiative zone [22, 24]. The calculated profile of the flows has a complex spatial structure of several cells distributed by 
depth and latitude (multi-cell circulation structure) [54, 67]. However, the profile of poloidal flows of substance in the solar 
interior (one, two, or more cells) is still unclear at present. Therefore, to simplify the calculations, we consider one glob al 
circulation cell. According to the calculations based on the data of local helioseismology [45, 53], the amplitude of the 
velocity of the reverse flow to the equator UM

(deep) in the lower part of the SCZ is in the range of 2  ÷ 5 m/s, which is 
consistent with the estimate obtained from the analysis of the migration speed of the sunspot band to the equator [20]. 

Reconstructing of toroidal field of the Sun. We now analyze the pattern of reconstructing of the toroidal field (excited 

by the -effect at the SCZ bottom) due to the combined action of magnetic buoyancy, macroscopic turbulent diamagnetism, 

the turbulent ρ-pumping and meridional circulation. Let us consider the situation separately for the near-polar (high-
latitude) and near-equatorial domains. 

The possible reason why sunspots are never observed at the near-polar zones. In the lower part of the near-

polar domain, turbulent diamagnetism and ρ-pumping push horizontal toroidal magnetic field into the deep layers. 
Counteracting magnetic buoyancy, they largely neutralize the rise of the fields. The condition of three magnetic fluxes 
velocities balance in deep layers, 

UB + UD + Ur
T  0                                                                              (8) 

(where the upward and downward field transports are indicated by the vertical arrows, ↑ and ↓, respectively) yields the 
following parameter of the normalized steady near-polar field blocked near the SCZ bottom: 
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From the physical conditions at a depth of z ≈ 184×103 km [u  4,9 × 103 cm/s, ρ ≈ 1,95 × 10-1 g/cm3 (see Table);  

Beq  7650 G; U  1,6 × 103 cm/s; U
  2 × 103 cm/s (see Fig. 5)] for  = 25º (where 1  0,0161; 1   0,0090; see Table) 

we obtained due to calculating the following estimates: 
S

p
β  ≈ 0,85; UB(

S

p
β )  2,84×102 cm/s; UD

 (
S

p
β )  2,1 × 102 cm/s; 

 Ur
T

 ≈ 7,4 × 101 cm/s; S

p
B   6500 G  

Thus, in the deep layers of the high-latitude domains the two antibuoyancy effects can neutralize floating of intensive 

fields. As a result, the magnetic layer of a strong toroidal field  6500 G must form near the tachocline. Obviously, it is these 
two antibuoyancy effects that prevent the strong near-polar toroidal fields, rooted in this layer, from rising to the surface. 
Perhaps, these two antibuoyancy effects might be the possible reason why sunspots at the near-polar zones are never 
observed. In other words, strong deep-seated fields at high latitudes may well be there, but they not produce sunspots (Fig. 8). 

 

 
 

Fig. 8. Scheme of the turbulent reconstructing of the toroidal magnetic field in the SCZ: (a) meridional circulation  
(closed lines with arrows); magnetic buoyancy (long open arrows); and the layers associated with the radial Ω-effect (dashed area)  
near the SCZ bottom; (b) meridional transport (the  signs) of the deep toroidal field (dashed area), blocked near the tachocline,  

from high latitudes to the near-equatorial domain, due to the deep meridional circulation;  two surface-ward advection surges  
of the toroidal field (broken arrows) attributed to the combined action of magnetic buoyancy (long open arrows), macroscopic 

turbulent diamagnetism (short solid arrows); and the ∇ρ advection of the magnetic field (short open arrows), which cause  

the first and second maximums of sunspots to appear in the royal zone, shifted in time by 1÷2 years. The dotted curve  

corresponds to the zero velocity line Ur
T

 (z, , ω) = 0, where there is a change in the direction of the radial ρ transport 

 
It is interesting to see what the condition of balance between the effects of turbulent pumping and magnetic buoyancy 

gives for the case of discrete flux tubes. To do this, let us turn to the mechanisms of magnetic buoyancy by M. Schüssler 
[56], and V. Kuznetsov and S. Syrovatskij [43], in which it was assumed that in the subphotospheric layers, most of the 
magnetic fields consist of separate intensive flux tubes. These mechanisms take into account the inhomogeneity of 
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turbulent viscosity and the stratification of matter in the SCZ, as a result of which, when floating, the magnitude of the 
magnetic induction decreases and the transverse dimensions of the flux tubes increase. It turns out that under such 
conditions more powerful (about 105 G) steady-state fields can be retained in deep layers [39]. 

"Royal zone" of sunspots. As noted above, a change in the sign (2 – 1 sin2) leads to a change in the direction of 

pumping Ur
T (see (5)). Therefore the pattern of transport of the toroidal field in the near-equatorial domain (* = 0 ÷ 45°) is 

completely different.  As is seen in Figs. 5 and 7, here the magnetic ρ-pumping in the deep layers (velocity Ur
T with taking 

into account rotation), as well as magnetic buoyancy, are directed upward. Therefore the condition for balance of the 
velocities has a new form, which differs from condition Eq. (8) by term Ur

T instead Ur
T: 

UB + UD + Ur
T  0.                                                                           (10) 

In this case, parameter of the normalized steady near-equatorial field blocked near the SCZ bottom, 
S

e
β , is similar to the 

expression (9), only the positive sign of factor (2 – 1 sin2) changes to negative one in new expression. As noted above, a 

change in the sign (2 – 1 sin2) leads to a change in the direction of pumping Ur
T (see (5)) Calculations for  = 75º  

(θ* = 15º) gave the following estimates for depth of z ≈ 184×103km (u  4,9 × 103 cm/s, ρ ≈ 1,95 × 10-1 g/cm3; Beq  7650 G;  

U  1,6 × 103 cm/s; U
  2 × 103 cm/s): 

S

e
β  ≈ 0,81; UB( S

e
β )  2,59×102 cm/s; UD ( S

e
β )  3,33 × 102 cm/s; Ur

T
 ≈ 7,40 × 101 cm/s;  

S

e
B = S

e
β Beq  6200 G. 

Thus, it is this upward magnetic ρ pumping (Ur
T ≈ 7,40 ×  102 cm/s for the heliolatitude θ* ≈ 15°) that helps magnetic 

buoyancy (UB ≈ 2,59× 102 cm/s) to neutralize turbulent diamagnetism (UD ≈ 3,33 × 102 cm/s) (Fig. 8). The value of the 

steady-state toroidal magnetic field S

e
B   6200 G blocked near the SCZ in the near-equatorial domain is smaller than S

p
B  ≈ 

6500 G in the near-polar domain. Therefore, strong toroidal fields above 6200 G must move upward. The upward ρ 

transport acts, in fact, as a possible trigger for rising of strong deep fields to the surface at latitudes *≤ 45. Thus, rotational 

ρ-effect in the lower part of the equatorial domain plus magnetic buoyancy together ensure upward transfer of fragments 
of strong fields to the surface in the sunspots "royal zone" (see Fig. 8). 

As to the upper layers of the near-equatorial domain, the situation here is very sophisticated. On the one hand, due to a 
significant decrease in the density of matter, the efficiency of magnetic buoyancy increases here. However, on the other 

hand, a sharp density radial gradient results in the velocity of downward ρ pumping strongly increases near the surface. At 
the same time, in the upper part of the SCZ, the radial turbulent diamagnetic pumping changes its direction, so that here it 
already becomes directed upward. In addition, the Babcock-Leighton alpha effect plays an important role in the 
reconstructing of magnetism in the surface layers. Therefore, the author postpones the study of the near-surface effects of 
magnetic reconstructing to the future. 

Calculation of two maxima of the sunspot cycle.  

The most favourable place for the generation of a toroidal field due to the -effect is the deep layers near the SCZ bottom. The 
large plasma density provides here the minimum magnetic buoyant velocity in the SCZ. This contributes to the conservation of 

magnetic fields here until the -effect creates a sufficiently strong field and the buoyancy becomes more effective.  
The nature of the subsequent transport of the generated deep field to the surface depends on the heliolatitude (Fig. 8). 

As shown above, deep fields of about 6500 G in high-latitude domains are blocked near the SCZ bottom by the two 

antibuoyancy effects (turbulent diamagnetism and magnetic ρ pumping). 

At the same time, in the deep layers of the near-equatorial domain, the value of the blocked field here, S

e
B , turns out to be 

smaller and is about 6200 G. In the case of a stronger magnetic field, the two upward magnetic fluxes (magnetic buoyancy 

and the ρ advection) prevail over downward diamagnetic pumping. This ensures a transfer of deep strong fields to the surface.  

Let us illustrate it by calculations for the strong magnetic field with a value  6500 G that corresponds to the value of the 
blocked field near bottom of the near-polar domain. The magnetic buoyancy velocity near the SCZ bottom for this field is 
UB(6500 G)  2,84 × 102 cm/s, while the velocities of the other two magnetic fluxes are UD (6500 G)  2,10 × 102 cm/s and 

Ur
T

 ≈ 7,4 × 101 cm/s (θ = 75º). Under these conditions, the time  of the upward radial transfer for this magnetic field from 

the SCZ bottom (z0
 ≈ 184×103 km) to a layer at a depth of z1 ≈ 60×103km (where the magnetic ρ advection changes its 

direction) in the radial plane *  15 is   (z0
 - z1)/(UB + Ur

T – UD)  8,38 × 107 s  2,5 years.  
Thus, during the rising phase of the cycle the deep toroidal fields, exited by Ω-effect, in the near-equatorial domain are 

transported to the surface due to the combined action of magnetic buoyancy and the two turbulent pumping effects. 
Surfaced the fragments of this field are observed as sunspots in the latitudinal band (Δθ* ≈ 45÷10°) of the royal zone. This 
first upward advection surge of the toroidal field is responsible for the first maximum of sunspots.  

In the near-polar domains, two downward magnetic transport effects (turbulent diamagnetism and the ρ pumping), 
acting against magnetic buoyancy, lead to the formation of a strong magnetic field layer near the SCZ bottom. The 
strong toroidal fields blocked in this layer, are transported due to a deep equator-ward meridional current from the polar 

latitudes to the middle and then the low latitudes. If we take the value UM
(deep)  2÷5 m/s (Hathaway et al., 2003; Rajaguru 

and Antia, 2015; Mandal et al., 2018) for the velocity of the deep meridional current near the SCZ bottom  

(r ≈ 5 × 1010 cm), the characteristic time of the field migration from the latitude 1* = 70 to the latitude 2* = 15 is  

M  r(*/360)/UM
(deep)  1 ÷ 2 years. In low-latitude areas, where are favourable conditions for rising of field, these 

belated fields are transported upward to surface, that leads to the second upward magnetic advection surge. As a result, 
the intensity of sunspot activity, which by that time had decreased (since most of the fragments of the first surge of the 
strong toroidal field had already reached the surface at higher latitudes), again increases, because now is the time when 
belated fields rise to the surface. In our view, it is this second batch of deep toroidal fields, which arrives in the near-
equatorial domain from polar areas due to meridional circulation, and then with a delay is brought to the surface at low 
latitudes, can invoke the second maximum of sunspots activity. 

Conclusions. The cyclic regeneration of the Sun's large-scale magnetic field is at the root of all phenomena 
collectively known as "solar activity". The sunspot cycle is arguably the best known manifestation of the solar magnetic 
cycle. We outlined here the scenario of reconstructing of toroidal magnetic field in the SCZ, which, on our opinion, may 



~ 32 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка            ISSN 1728-3817 

 

 

help to understand why magnetic fields rise to the solar surface only in the sunspot "royal zone" and what is reason of 
the phenomenon of double maximum of sunspots cycle. The effect of turbulent magnetic pumping (advection) caused by 
radial inhomogeneity of matter with taking into account Sun's rotation [28], in conjunction with deep meridional 
circulation, play a key role in proposed scenario. Magnetic buoyancy constrains the magnitude of toroidal field produced 
by the Ω effect near the bottom of the SCZ. Therefore, we examined two "antibuoyancy" effects: macroscopic turbulent 

diamagnetism and magnetic advection caused by radial inhomogeneity of fluid density in the SCZ, which we call the ρ 

effect. The Sun's rotation substantially modifies the ρ effect. The reconstructing of the toroidal field was examined 
assuming the balance between mean-field magnetic buoyancy, turbulent diamagnetism and the rotationally modified  

ρ effect. We found that the reconstructing of large-scale magnetism develops differently in the near-polar and 
equatorial domains of the SCZ. At the beginning of a cycle, the deep radial differential rotation generates a toroidal field 
near the SCZ bottom by affecting the poloidal field of the previous cycle. In the near-polar domain, two downward 
pumping effects (macroscopic diamagnetism and rotational pumping) act against magnetic buoyancy and, as a result, 
they neutralize magnetic buoyancy and block the toroidal field near the tachocline. Therefore, these two antibuoyancy 
effects might be the possible reason why sunspots at the near-polar zones are never observed. In other words, strong 
deep-seated fields at high latitudes may well be there, but they not produce sunspots. 

At the same time, in the deep layers of the equatorial domain, the rotational turbulent pumping due to the latitudinal 
convection anisotropy changes its direction to the opposite one (from downward to upward), thereby facilitating the 
migration of the field to the surface. We call this transport as first (upward) magnetic advection surge. The fragments of 
floating up field can be observed after a while as sunspots at latitudes of the "royal zone". 

Meanwhile, a deep equator-ward meridional flow ensures transporting of deep-seated toroidal field, which is blocked 
near pole in tachocline, from high latitudes to low ones where are favourable conditions for the floating up of the strong field. 
Here this strong belated field is transported upward to solar surface (the second upward magnetic advection surge). 
Therefore, as shown our calculation, in the equatorial domain in reality may be developing two upward advection surges 
which are shifted in time by 1÷2 years. Ultimately, these two time-delayed upward magnetic surges may cause on the 
surface in the "royal zone" the first and second maxima of sunspots cycle. 
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ПРО "КОРОЛІВСЬКУ ЗОНУ" СОНЯЧНИХ ПЛЯМ  

І ПОДВІЙНИЙ МАКСИМУМ СОНЯЧНОГО ЦИКЛУ 

Циклічна регенерація крупномасштабного магнітного поля Сонця лежить в основі всіх явищ, відомих під загальною назвою 
"сонячна активність". Цикл сонячних плям, можливо, є найвідомішим проявом сонячного магнітного циклу. Ми окреслили сценарій 
перебудови тороїдального магнітного поля в сонячній конвективній зоні (СКЗ), який, на наш погляд, може допомогти зрозуміти, чому 
магнітні поля піднімаються до поверхні Сонця лише в "королівській зоні" сонячних плям і що є причиною явища подвійного максимуму 
циклу сонячних плям. Ефект турбулентного магнітного накачування (адвекції), викликаний радіальною неоднорідністю речовини з 
урахуванням обертання Сонця [28], у поєднанні з глибокою меридіональною циркуляцією, відіграє ключову роль у запропонованому 
сценарії. Магнітна плавучість обмежує величину тороїдального поля, що генерується Ω-ефектом біля дна СКЗ. Тому ми розглянули 
два ефекти "антиплавучості": макроскопічний турбулентний діамагнетизм і турбулентну магнітну адвекцію, спричинену радіальною 

неоднорідністю густини плазми в СКЗ, яку ми називаємо ρ-ефектом. Обертання Сонця істотно модифікує ρ-ефект. Було 
досліджено перебудову тороїдального поля з урахуванням балансу між магнітною плавучістю середнього поля, турбулентним 

діамагнетизмом і ρ-ефектом, який був модифікований обертанням. Ми виявили, що перебудова великомасштабного магнетизму по-
різному розвивається у приполярному та екваторіальному доменах СКЗ. У приполярному домені два ефекти накачування вниз 
(макроскопічний діамагнетизм і ротаційна накачка) діють проти магнітної плавучості; і, як результат, нейтралізують магнітну 
плавучість і блокують тороїдальне поле (яке породжується Ω-ефектом) поблизу тахокліну. Тому ці два ефекти антиплавучості 
можуть бути причиною того, чому сонячні плями у приполярних зонах ніколи не спостерігаються. Іншими словами, глибоко вкорінені 
сильні поля у високих широтах цілком можуть бути там, але вони не породжують сонячні плями. 

Водночас у глибоких шарах екваторіального домену ротаційна турбулентна накачка завдяки широтній анізотропії конвекції 
змінює свій напрямок на протилежний (знизу догори), полегшуючи тим самим міграцію поля на поверхню. Ми називаємо це перенесення 
першим (висхідним) сплеском магнітної адвекції. Фрагменти спливаючого поля можна спостерігати через деякий час як сонячні плями 
на широтах "королівської зони".  

Спрямований до екватора глибинний меридіональний потік забезпечує перенесення глибоко вкоріненого тороїдального поля, яке 
заблоковане біля полюса в тахокліні, з високих широт у низькі, де існують сприятливі умови для спливання сильного поля. Тут це 
запізніле сильне поле переноситься вгору на сонячну поверхню (другий сплеск магнітної адвекції вгору).   У підсумку два спрямовані 
догори магнітні сплески, що виявилися затриманими в часі, можуть спричинити на поверхні в "королівській зоні" перший і другий 
максимуми циклу сонячних плям. 

Ключові слова: сонячні плями, "королівська зона", сонячний цикл, магнітні поля, турбулентна конвекція, магнітна плавучість, 
турбулентна магнітна накачка, меридіональна циркуляція. 
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О "КОРОЛЕВСКОЙ ЗОНЕ" СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН  

И ДВОЙНОМ МАКСИМУМЕ СОЛНЕЧНОГО ЦИКЛА 

Циклическая регенерация крупномасштабного магнитного поля Солнца лежит в основе всех явлений, известных под общим 
названием "солнечная активность". Цикл солнечных пятен, возможно, является самым известным проявлением солнечного магнитного 
цикла. Мы изложили здесь сценарий перестройки тороидального магнитного поля в солнечной конвективной зоне (СКЗ), который, на наш 
взгляд, может помочь понять, почему магнитные поля поднимаются к поверхности Солнца только в "королевской зоне" солнечных 
пятен и что является причиной явления двойного максимума цикла солнечных пятен. Эффект турбулентной магнитной накачки 
(адвекции), вызванный радиальной неоднородностью вещества с учетом вращения Солнца [28], в сочетании с глубокой меридиональной 
циркуляцией, играет ключевую роль в предлагаемом сценарии. Магнитная плавучесть ограничивает величину тороидального поля, 
создаваемого Ω-эффектом у дна СКЗ. Поэтому мы рассмотрели два эффекта "антиплавучести": макроскопический турбулентный 
диамагнетизм и турбулентную магнитную адвекцию, вызванную радиальной неоднородностью плотности плазмы в СКЗ, которую мы 

называем ρ-эффектом. Вращение Солнца существенно модифицирует ρ-эффект. Было исследовано перестройку тороидального поля 

в предположении баланса между магнитной плавучестью среднего поля, турбулентным диамагнетизмом и ρ-эффектом, 
модифицированным вращением. Мы обнаружили, что перестройка крупномасштабного магнетизма по-разному развивается в 
околополярном и экваториальном доменах СКЗ. В приполярном домене два эффекта накачки вниз (макроскопический диамагнетизм и 

ротационная накачка) действуют против магнитной плавучести; и, как результат, нейтрализуют магнитную плавучесть и блокируют 
тороидальное поле (генерируемое Ω-эффектом) вблизи тахоклина. Поэтому эти два эффекта антиплавучести могут быть причиной 
того, почему солнечные пятна в приполярных зонах никогда не наблюдаются. Другими словами, глубоко расположенные сильные поля в 
высоких широтах вполне могут быть там, но они не порождают солнечных пятен. 

В то же время в глубоких слоях экваториальной области вращательная турбулентная накачка из-за широтной анизотропии 
конвекции меняет свое направление на противоположное (с нисходящего на восходящее), что способствует миграции поля к 
поверхности. Мы называем этот перенос первым (восходящим) всплеском магнитной адвекции. Фрагменты всплывающего поля 
через некоторое время можно будет наблюдать как солнечные пятна на широтах "королевской зоны". 

Направленный к экватору глубинный меридиональный поток обеспечивает перенос глубинного тороидального поля, 
заблокированного около полюса в тахоклине, из высоких широт в низкие, где есть благоприятные условия для всплытия поля. Здесь 
это запоздалое сильное поле переносится вверх на солнечную поверхность (второй всплеск магнитной адвекции вверх). В конечном 
итоге два направленных вверх магнитных всплеска, отсроченные по времени, могут вызвать на поверхности в "королевской зоне" 
первый и второй максимумы цикла солнечных пятен. 

Ключевые слова: солнечные пятна; "королевская зона"; солнечный цикл; магнитные поля; турбулентная конвекция; магнитная 
плавучесть; турбулентная магнитная накачка; меридиональная циркуляция. 
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АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2020 РОЦІ 

 
2020 р. в Астрономічній обсерваторії працювали 58 працівників, з яких 48  штатних  і 10 сумісників, науковців – 34 

(6 докторів наук і 17 кандидатів наук). Упродовж року виконувалися 4 бюджетні і 3 договірні теми.  
Основні наукові результати. Показано, що спостережуване гамма-випромінювання ТеВ-ного діапазону з околу 

магнетара SGR 1900+14 –  нейтронної зорі з надпотужним магнітним полем – може генеруватися двома пов'язаними з 
ним джерелами: ще не виявленим залишком Гіпернової, яка породила SGR 1900+14, та/або магнетарно-вітровою 
туманністю, породженою цим магнетаром. У межах виконання спільних міжнародних наукових проєктів проведено 
спостереження на 6-метровому БТА (САО РАН), 2-метровому HСТ (Індія), 2,6-метровому ЗТШ (КрАО), 2-метровому 
(Терскол), 1,3-метровому (Словаччина) та інших телескопах 15 комет, 6 астероїдів, 8 супутників Юпітера і Сатурна та 
одного Кентавра, в результаті яких отримано великий масив фотометричних, поляриметричних і спектральних даних.  

За результатами досліджень опубліковано 2 монографії, 76 наукових статей, зроблено 72 доповіді на наукових 
конференціях. 

Ключові слова: відділ астрофізики, сектор астрометрії і малих тіл Сонячної системи,  національне надбання, 
міжнародна наукова конференція. 

 
Інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії за 2019 р. було подано у Віснику Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка [1]. У цій статті висвітлено результати наукових досліджень і найважливіші події 
у житті обсерваторії за 2020 рік. 

Структура і склад. На початок 2020 р. в Астрономічній обсерваторії працювало 48 штатних працівників і 

10 сумісників, з них співробітників, які беруть участь у виконанні НДР – 34,  зокрема доктори – 8, кандидати 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.  

Упродовж року змін у структурі обсерваторії не було: до її складу входили відділ астрофізики (зав. відділу д-р 
фіз.-мат. наук, проф. В. І. Жданов), сектор астрометрії та малих тіл Сонячної системи (зав. сектору канд. фіз.-мат. 
наук, ст. наук. співроб. І. В. Лук'яник), а також дві спостережні станції (с. Лісники Києво-Святошинського р-ну і 
с. Пилиповичі Бородянського р-ну Київської обл.).  

2020 р. померли ветерани праці, колишні працівники Астрономічної обсерваторії наук. співроб., канд. фіз.-мат. 
наук Майя Анатоліївна Нуждіна (14 січня 2020 р.), ст. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук Олександра Яківна Грегуль 
(27 лютого 2020 р.), проф., д-р фіз.-мат. наук Віталій Григорович Кручиненко (23 грудня 2020 р.). 

Обсяг бюджетного фінансування  2020 р. склав 5603,9 тис. грн, договірного – 491,0 тис. грн.  
Співробітниками обсерваторії 2019 р. опубліковано 2 монографії, 2 навчальні посібники, 76 наукових статей, з них 31 у 

зарубіжних виданнях, проведено 2 міжнародні конференції ("Астрономія і фізика космосу в Київському університеті",  
27–29 травня 2020; "CAMMAC-2020", 17–19 листопада 2020), підготовлено 72 наукових доповіді на конференціях.  
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2020 р. відзначено 175 років із дня заснування обсерваторії. До цієї дати надруковано монографію "175 років 
Астрономічній обсерваторії Київського університету", в якій подано історичні відомості про створення Астрономічної 
обсерваторії Київського університету, про започаткування та розвиток наукових напрямів її діяльності. Уперше 
окремо представлено історію кафедри астрономії та її роль у підготовці кваліфікованих кадрів астрономічної 
спеціальності у Київському університеті. Висвітлено отримані наукові результати з основних напрямів досліджень: 
астрометрії, малих тіл Сонячної системи, фізики Сонця та сонячної активності, релятивістської астрофізики, 
космології, іоносфери та атмосфери Землі.  

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, професор, зав. 
відділу (об'єм фінансування 2637,3 тис. грн); "Космічні чинники земних катаклізмів. Спостереження, аналіз, 
інформатизація", науковий керівник  В. К. Розенбуш, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. (об'єм фінансування 
1600,1 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. (об'єм фінансування 978,5 тис. грн); 
"Мультихвильові дослідження  космічних джерел гамма-випромінювання в рамках проєкту Cherenkov Telescope Array 
(CTA) ", науковий керівник В. О. Пономаренко, канд. фіз.-мат. наук (об'єм фінансування 388,0 тис. грн); та 3 договірні 
теми: НФДУ 20ДФ023-01 "Легка темна матерія і динамічна темна енергія у Всесвіті" науковий керівник В. І. Жданов 
(об'єм фінансування 204,4 тис. грн); "Проведення наукової експертизи сезонного добового графіку роботи мереж 
зовнішнього освітлення міста Києва", науковий керівник В. В. Клещонок, канд. фіз.-мат. наук (об'єм фінансування 
30,0 тис. грн), Проєкт Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
при Національній академії наук України "Дослідження джерел рентгенівського і гамма-випромінювання та 
перспективи їхніх спостережень у проєкті СТА", науковий керівник: Б. І. Гнатик (об'єм фінансування 256,5 тис. грн).  

Результати наукових досліджень.  
Астрофізика. Показано, що спостережуване гамма-випромінювання ТеВ-ного діапазону з околу магнетара  

SGR 1900+14 – нейтронної зорі з надпотужним магнітним полем – може генеруватися двома пов'язаними з ним 
джерелами: ще не виявленим залишком Гіпернової, яка породила SGR 1900+14 та/або магнетарно-вітровою 
туманністю, породженою цим магнетаром, якщо він народився з мілісекундним періодом обертання і має великий 
запас обертальної енергії. Зроблено передбачення "на кінчику пера" про існування та властивості джерел 
випромінювання з околу магнетара SGR1900+14 (Б. І. Гнатик, Р. Б. Гнатик). 

Доведено теореми про якісну поведінку розв'язків рівнянь Ейнштейна, що описують сферично-симетричні 
конфігурації з N скалярними полями, які гіпотетично можуть існувати в астрофізичних системах. Теореми подають 
досить загальні достатні умови відсутності сферичних сингулярностей, а також визначають асимптотичні 
властивості поблизу сингулярностей у центрі. За цих умов гравітація подавляє виникнення сферичних 
сингулярностей такого типу, хоча у плоскому просторі вони можливі (В. І. Жданов, О. С. Сташко).  

Розглянуто модифікації стандартної космологічної моделі в контексті відомої проблеми "Hubble tension", 
пов'язаної з розбіжностями у різних визначеннях сталої Габбла. Зазначено, що протиріччя між значеннями сталої 
Габбла можна пом'якшити в межах моделі темної матерії з ненульовим тиском (С. Л. Парновський).  

У межах існуючих моделей самоанігілюючої ТМ показано, що для центра Галактики і стандартного профілю 
густини Ейнасто чутливість масиву черенковських телескопів CTA є достатньою, щоб виявити сигнал від анігіляції 
частинок ТМ у діапазоні мас від 100–400 ГеВ до 10–20 ТеВ залежно від каналу анігіляції (О. М. Сергієнко). 

Отримано нову модельно-незалежну оцінку на величину сучасного магнітного поля, що може виникати під час 
інфляційного та постінфляційного магнітогенезу в теоріях широкого класу, які враховують ефекти народження 
частинок та зворотної реакції на інфляційний процес під час генерації електромагнітного поля (Ю. В. Штанов). 

Проведено дослідження інтегральних характеристик 66 галактик із зореутворенням, відібраних з огляду SDSS 
DR14, які мають екстремально низький вміст кисню міжзоряного газу. Показано, що випромінювання цих галактик на 
довжинах хвиль 3,4 та 4,6 мкм можна пояснити випромінюванням зір і вільно-вільним випромінюванням іонізованого 
газу, у той час, як внесок випромінювання пилу є незначним (І. Ю. Ізотова). 

Вивчено особливостi АЯГ SBS 1353+564; проведено моделювання фотометричних і спектрометричних даних 
спостережень цього об'єкта. Моделювання показало, що тут імовірне існування двох різних зон в ядрі – 
високоіонізованої та слабкоіонізованої зони (О. В. Федорова). 

Установлено розподіли густини міжзоряного середовища навколо галактичних гамма-джерел за картами їх 
поверхневої яскравості в мультитевному гамма-діапазоні. Досліджено нові характеристики спалахової активності 
активних ядер галактик у різних діапазонах довжин хвиль. Розроблено методи виявлення періодичності та 
квазіперіодичності за аналізом кривих блиску для виявлення подвійних ядер (подвійних чорних дір) в активних 
галактиках (В. О. Пономаренко, Р. Б. Гнатик, О. М. Сергієнко). 

Астрометрія та малі тіла Сонячної системи. На основі фотометричних, поляриметричних і спектральних 
спостережень 15 комет, 6 астероїдів, 8 супутників планет і одного Кентавра, проведених 2020 р. на 6-метровому 
(САО), 2,6-метровому (КрАО), 2-метровому (Терскол), 2-метровому (Індія), 1,3-метровому (АІ САН), 0,70-метровому і 
0,48-метровому (Лісники) телескопах, отримано нові дані для досліджень нестаціонарних процесів у малих тілах 
Сонячної системи. Зокрема, визначено параметри лінійної поляризації розсіяного випромінювання комет, 
особливості її розподілу по комі, залежність від хімічного складу пилу під час проявів нестаціонарних процесів і в 
"спокійному" стані в ряді спостережених комет та активних астероїдів; аналіз і моделювання фотометричних даних 
спостережених комет дозволив установити фізичні властивості як їхніх ядер, так і газової та пилової атмосфер і 
пилових структур, які є проявами нестаціонарності, та закономірності зміни і розподілу кольору по комах; для 
астероїдів, що наближаються до Землі і є потенційно небезпечними, визначено їхні фізичні характеристики та 
таксономічні типи; для 8 супутників планет-гігантів отримано фазові залежності поляризації з метою подальшого 
моделювання складу реголіту на їхніх поверхнях; розраховано максимальні швидкості втрати маси метеороїдами та 
встановлено залежність висоти детектування метеороїда від температури плавлення його поверхневої речовини і 
здування розплавленого шару з його поверхні; визначено динамічні й фізичні параметри метеороїда Озерки; 
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динамічні дослідження показали, принципову можливість і механізм переходу тіл із Головного поясу астероїдів у 
популяцію Кентаврів. 

У межах міжнародної кампанії 4*P Coma Morphology Campaign досліджувалися комети 46P/Wirtanen і 41P/Tuttle-
Giacobini-Kresák. У кометі 46P виявлено джет, джерелом якого є активна область на ядрі з кометоцентричною 
широтою L=20°±6°. На основі моделювання формування джета визначено координати північного полюса осі 
обертання ядра й оцінено швидкість витікання речовини із цієї області, 0,5±0,05 км/с. Протягом періоду 
спостережень знайдено значні зміни: кольору (B–V – від 0,76m до 0,87m; V–R – від 0,38m до 0,50m); спектрального 
градієнта відбивної здатності пилу (від 11 до 16,2 %/1000 Å і від 5,8 до 15,4 %/1000 Å у спектральних полосах BV і 
VR, відповідно) та поляризації комети (2,14–1,57 % (R фільтр) і 1,88 % (кометний фільтр C2) на фазових кутах 28,6°–
26,9°. Виявлено зменшення продукування пилу в кометі 46Р із геліоцентричною відстанню за період з 1991 по 
2018 р., що свідчить про вікові зміни ядра і згасання комети. Моделювання результатів спостережень показало, що 
навколо ядра комети пил може складатися, принаймні, з двох типів частинок: слабопоглинаючі багаті на Mg 
силікатні частинки та вуглецеві частинки (В. К. Розенбуш, О. В. Іванова, І. В. Лук'яник, В. В. Клещонок). 

Комплексні спостереження далекої (r=5,1 а.о.) комети C/2011 KP36 (Spacewatch) показали, що в її комі присутні  
4 джети – два сильні в сонячному і антисонячному напрямках і 2 слабкі в перпендикулярному, які, як показало наше 
моделювання, сформовані однією активною областю на ядрі. Визначено орієнтацію осі обертання ядра та 
положення трьох активних областей на ядрі комети. Спектр комети багатий на емісії CO+, а емісії кометних молекул 
CN, C3, C2 і N2

+ відсутні. Колір змінюється по комі від 0,2m до 0,7 m, а ступінь лінійної поляризації від –1,0 % до –6 % 

на фазовому куті α=9,6. Визначено колір ядра комети C/2011 KP36, B–R=1,9m±0,3m, який є ультрачервоним, й 
отримано його діаметр, 53,1±3,8 км. Уперше оцінено внесок поляризованого випромінювання ядра в поляризацію 
пилової коми. Досліджено розподіл поляризації і кольору в комі з урахуванням впливу молекулярних емісій і ядра 
(О. В. Іванова, В. К. Розенбуш, І. В. Лук'яник, В. В. Клещонок). 

За результатами фотометричних і поляриметричних спостережень комети 21P/Giacobini-Zinner виявлено 
просторові й часові зміни поляризації. Результати моделювання показали двокомпонентний склад пилу: кома 
переважно складається з багатих Mg силікатних частинок (Re(m)=1,6–1,7 та Im(m)=0,01–0,02) й аморфно-
вуглецевих частинок (m = 2,43 + 0,59i). Зміна відносного вмісту компонент викликає варіації поляризації по комі 
комети (І. В. Лук'яник, О. В. Іванова). 

За результатами тримісячного фотометричного моніторингу активного астроїда (6478) Gault проведено аналіз варіацій 
кольору вздовж кометоподібного хвоста, що дало змогу припустити три можливі механізми активності астероїда: 
нагрівання поверхні (малоймовірний), розрив за рахунок швидкого обертання (малоймовірний) та найбільш вірогідний – 
механізм зіткнення з метеороїдами. Визначено загальний об'єм тіла, що зіштовхнулося з астероїдом, у декілька кубічних 
метрів. Знайдено період обертання астероїда рівний 1,79 години (О. В. Іванова, І. В. Лук'яник). 

Спектри комети C/2002 T7 (LINEAR), отримані в діапазоні λ 3500–7500 Å на r=2,7 a.o. і Δ=1,8 a.o., не показують 

емісій кометних молекул. Спектральний градієнт відбивної здатності пилу становить 3,8 %/1000 Å. Параметр Af, 

який характеризує швидкість продукування пилу в кометі, становить 800 см (В. К. Розенбуш). 
Досліджено структуру внутрішньої коми комети C/2017 T2 (PANSTARRS). Зміна форми коми і поведінка 

структурних деталей коми свідчать про наявність двох активних областей на ядрі комети. Одна із цих областей, яка 
має високу продуктивність витоку речовини з ядра, пояснює максимум пиловиділення комети за 120–150 днів до 
проходження перигелію (В. В. Клещонок). 

Морфологічний аналіз комети-кентавра 29P/Schwassmann–Wachmann 1 виявив наявність двох пилових структур 
у комі. Отримано індекс-кольори, які показали червоний колір пилу в комі. За спостереженнями упродовж п'яти 
ночей побудовано криві блиску й оцінено ефективний діаметр ядра комети від ~44 до ~91 км залежно від значення 
альбедо, яке використовувалося для розрахунків (0,13 та 0,033 відповідно) (О. В. Іванова). 

Поляриметрія 8 комет (29P/Swassmann–Wachmann 1, 88P/Howell, С/2017 T2 (PanSTARRS), C/2018 N2 (ASASSN), 
C/2018 N1 (ATLAS), C/2019 Y4 (ATLAS), C/2020 A2 (Iwamoto), C/2020 F3 (NEOWISE)) у широкосмугових BVRI і 
вузькосмугових кометних фільтрах RC, BC і C2 показала, що всі комети, крім Iwamoto, показують типові ступені 
поляризації для комет, що мають сильні неперервні спектри. Поляризація комети Iwamoto, значно нижча, що може 
бути викликано впливом молекулярних емісій. Поляризація комети C/2019 Y4 (ATLAS), ядро якої розвалилося на 
кілька фрагментів, не відрізняється від даних для інших комет (В. К. Розенбуш). 

Унаслідок уточненої обробки спостережень метеорів, отриманих із високочутливими камерами супер-ізокон, 
знайдено 7 метеорів з аномально великими висотами появи в діапазоні 130–145 км. Розраховано максимальні 
швидкості втрати маси метеороїдами: 0,14 г/с і 0,20 г/с; на початку траєкторії 10-4–10-3 г/с. На базі фізичної моделі 
частково ізотермічного тіла показано, що початкова висота детектування для більшості розглянутих метеорів  
136–135 км може бути пов'язана зі здуванням розплавленої плівки поверхні метеороїда, а поява метеорів на 
більших висотах 145–140 км можлива лише за значно нижчої температури плавлення, ~1500–1700 К (П. М. Козак). 

Досліджено яскравий болід Озерки, який спостерігався 21 червня 2018 р. над Липецькою обл . поблизу 
с. Озерки (Росія). Завдяки наявним відеозображенням цього явища з різних пунктів спостережень, визначено 
фізичні параметри метеороїда Озерки. Швидкість при вльоті в атмосферу Землі становила 14.9 ± 1 км/с. Висота 
точки депресії метеорного явища – 32,8±0,9 км, а точки максимальної яскравості – 27,2±0,9 км. Визначено 
геліоцентричні елементи орбіти метеорного тіла: q=0,67±0,04 AU, a=0,84±0,02 AU, e=0,199±0,03, i=18,44°±3,05°,  
Ω=89,656° і ω=335,29°±5,15°. Визначено координати геоцентричного радіанта: RA = 307 ,51°±3° і DEC = 3,11°±3°.  
Речовина метеорита Озерки класифікована як звичайний хондрит (L6). Оцінено масу метеороїда, що становить 
94±20 т, енергія вибуху – 2,5±0,5 кт ТНТ, діаметр тіла – 3,7±0,5 м. Отримані результати близькі до даних з інших 
джерел (А. М. Мозгова). 

Фізика Сонця, сонячно-земні зв'язки. Досліджено еволюційні зміни фізичних умов у сонячних плямах і спалахах 
за даними спостережень на телескопах ГСТ АО КНУ, АЦУ-5 ГАО НАНУ та БСТ-2 КрАО і встановлено, що у потужному 
лімбовому спалаху 17.07.1981 р. дуже сильні магнітні поля (до 3 кГс) спостерігались на висотах 10–18 Мм лише в його 
інтенсивній фазі, причому існувала тенденція до антикореляції між турбулентними швидкостями і кінетичними 
температурами, що ймовірно вказує на приховану присутність особливо сильних (6–7 кГс) магнітних полів змішаної 
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полярності. Виявлено нові свідчення існування у сонячних плямах і спалахах екстремально сильних магнітних полів 
діапазону 104 Гс. Установлено, що 2020 р. середня напруженість магнітного поля у великих сонячних плямах 
становила 25,8 ± 1,6 сТл (В. Г. Лозицький, І. І. Яковкін, Н. Й. Лозицька, Є. О. Кравченко). 

Створено реалістичні багаторівневі моделі високоіонізованих атомів заліза FeX, FeXI, FeXIII, FeXIV і кремнію 
SiIX, SiX на основі астрофізичної бази спектроскопічних даних CHIANTI; розраховано ймовірності фотозбудження, 
спонтанного і вимушеного зняття збудження, швидкості збудження електронами і протонами рівнів зазначених 
іонів. розв'язано рівняння статистичної рівноваги і рівняння збереження частинок для випадку сонячної 
корональної плазми. Виконано чисельне моделювання профілів інтенсивностей випромінювання корональних 
ліній, довжини хвиль яких охоплюють спектральний діапазон від ультрафіолетової до ближньої інфрачервоної 
областей сонячного спектра (Н. Г. Щукіна). 

У результаті проведених чисельних розрахунків продемонстровано визначальну роль торсіонних коливань у 
генерації змінного радіального магнітного поля; на основі моделі кінематичного динамо встановлено, що змінне в 
часі радіальне поле на поверхні Сонця досягає максимальної величини на полюсах, де воно змінює свою полярність 
із періодом близько 22 років. Цей процес можна ототожнити із спостережуваною переполюсовкою полярного поля 
протягом магнітного циклу Хейла. Виявлено, що поверхневе радіальне магнітне поле змінює свій знак (полярність) у 
моменти максимальних значень швидкості зональних течій (В. Н. Криводубський). 

За спостереженнями із сонячним фотометром міжнародної мережі AERONET одержано оцінки впливу лісових 
пожеж на півночі України у березні – квітні цього року на вміст і характеристики аерозольних частинок у стовпі 
атмосфери над Києвом; установлено такі характеристики аерозольних частинок: час надходження диму від 
осередків горіння до Києва, тобто час "старіння" аерозольних частинок, їх спектральну оптичну товщину для 
аерозольного шару над Києвом, усереднені у стовпі атмосфери розподіли частинок за розмірами, їхні показники 
заломлення та інші характеристики. Отримано оцінки впливу аерозолів у атмосфері над Києвом на освітленість 
Сонцем земної поверхні та їхній кліматологічний ефект (так званий радіаційний форсинг) (В. О. Данилевський). 
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО В 2020 ГОДУ  

В 2020 в Астрономической обсерватории работали 58 сотрудников, из которых 48 штатных и 10 совместителей, из них ученых – 
34 (6 докторов и 17 кандидатов наук). В течение года выполнялись 4 бюджетные и 3 договорные темы. 

Основные научные результаты. Показано, что наблюдаемое гамма-излучение ТэВ-го диапазона в окрестности магнетара  
SGR 1900 + 14 – нейтронной звезды со сверхмощным магнитным полем – может генерироваться двумя связанными с ним 
источниками: еще не выявленным остатком Гиперновой, которая породила SGR 1900 + 14 и / или магнетарно-ветровой 
туманностью, порожденной этим магнетаром. В рамках выполнения совместных международных научных проектов проведены 
наблюдения на 6-метровом БТА (САО РАН), 2-метровом HCT (Индия), 2,6-метровом ЗТШ (КрАО), 2-метровом (Терскол), 1,3-метровом 
(Словакия) и других телескопах, в результате которых получен большой массив фотометрических, поляриметрических и 
спектральных данных 9 комет, 6 астероидов, 8 спутников Юпитера и Сатурна и одного кентавра. 

По результатам исследований опубликовано 2 монографии, 76 научных статей, подготовлено 72 доклада на научных конференциях. 
Ключевые слова: отдел астрофизики, сектор астрометрии и малых тел Солнечной системы, национальное достояние, международная 

научная конференция. 

 
V. Efimenko, PhD 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 

 

АSTRONOMICAL OBSERVATORY OF TARAS SHEVCHENKO  

NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV IN 2020 

In 2020, the Astronomical Observatory had 58 employees, of which 48 full-time and 10 part-time, scientists - 34 (6 doctors of sciences and 17 
candidates of sciences). During the year, 4 budget and 3 contractual topics were implemented. 

The main scientific results. It is shown that the observed gamma radiation of the TeV range around the SGR 1900 + 14 magnetar - a neutron star 
with a superpowerful magnetic field – can be generated by two related sources: the undiscovered Hypernova residue, which generated SGR 1900 + 
14 and / or the magnetar-wind nebula generated by this magnetar. As part of the implementation of joint international research projects, 
observations were made at the 6th BTA (SAO RAS), the 2nd HST (India), the 2.6th ZTSh (KrAO), the 2nd (Terskol), the 1.3th (Slovakia) and others. 
telescopes, which resulted in a large array of photometric, polarimetric and spectral data of 9 comets, 6 asteroids, 8 satellites of Jupiter and Saturn 
and 1 centaur. 

According to the research results, 2 monographs, 76 scientific articles were published, 72 reports were made at scientific conferences. 
Keywords: Department of Astrophysics, Department of Astrometry and Small Bodies of the Solar System, national heritage, international 

scientific conference. 
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23 грудня 2020 р. завершився життєвий шлях Віталія Григоровича 
Кручиненка, доктора фізико-математичних наук, професора. Ця 
сумна подія стала і певним завершенням цілої епохи досліджень 
метеорів в Астрономічній обсерваторії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, адже Віталій Григорович 
залишався останнім із тих, хто розпочинав ці дослідження.   

Віталій Григорович після закінчення Київського державного 
університету 1957 р. прийшов на роботу в університетську 
астрономічну обсерваторію і пропрацював тут 45 років. Саме 1957 р. 
стартував Міжнародний геофізичний рік, коли в багатьох країнах 
світу, зокрема і в СРСР, розпочалися активні дослідження метеорів. В 
обсерваторії був створений відділ метеорної астрономії, куди і 
прийшов працювати Віталій Григорович і де працював до виходу на 
пенсію. З перших днів роботи в обсерваторії Віталій Григорович брав 
участь у налагоджені роботи двох заміських спостережних станцій: у 
с. Лісники Києво-Святошинського р-ну та в с. Трипілля Обухівського  
району. Крім безпосередньо самих спостережень метеорів, він 
спільно з колегами займався розробкою методики базисних 
фотографічних спостережень метеорів, розробкою та впровадженням 
методики кінематичної та фотометричної обробки результатів 
спостережень. Віталій Григорович мав непогану математичну 
підготовку, оскільки у групу студентів-астрономів перейшов після 
другого курсу механіко-математичного факультету. У той час 
астрономічна група формувалася з третього курсу зі студентів 
фізичного та механіко-математичного факультетів. 

Віталій Григорович Кручиненко 

Головним напрямком наукових досліджень Віталій Григорович обрав фізику метеорів. На той час уже існувала так 
звана класична модель метеорного явища. Однак вона потребувала принципових змін і узагальнень, тому що її основні 
співвідношення, які отримано за різних припущень, по своїй суті були несумісними. Віталій Григорович досить 
продуктивно працював над цією темою, і 1967 р. захистив в Інституті математики АН України кандидатську дисертацію на 
тему "Про дроблення метеорних тіл". Варто зазначити, що десятирічний термін від студентської лави до захисту 
кандидатської дисертації для робіт, що потребують отримання й аналізу спостережного матеріалу, є досить невеликим.  

Через кілька років після захисту дисертації (з початку 1973 р.) Віталій Григорович став завідувачем відділу 
метеорної астрономії і перебував на цій посаді 27 років (до кінця 1999 р.) Щоправда з 1987 р. після переходу в 
обсерваторію науковців кафедри астрономії університету, які займались дослідженням комет, відділ став 
називатися відділом малих тіл Сонячної системи. Крім метеорних питань Віталій Григорович спільно з колегами 
займався дослідженнями окремих проблем астероїдів і комет.   

Віталій Григорович вимушений був піти з посади завідувача відділу не тому, що його робота не влаштовувала 
керівництво чи колектив, а через існуючу тоді заборону перебування на керівних посадах після 65 років.  

Після захисту кандидатської дисертації Віталій Григорович продовжив теоретичні дослідження фізики метеорів,  
вивчав питання допливу космічної речовини на Землю у всьому діапазоні мас. За його оцінками, на Землю щодоби 
надходить з космосу біля 100 т космічної речовини. Певним підсумком роботи стала монографія, написана у співавторстві 
з харківськими колегами Б. Л. Кащеєвим та Ю. І. Волощуком, "Метеори і метеорна речовина", яка вийшла 1989 р. 
(російською). 1994 р. за цю монографію  авторський колектив отримав премію НАН України імені М. П. Барабашова.  

1990 р. Віталій Григорович захистив докторську дисертацію на тему "Нагрівання та руйнування метеорних тіл. Теорія, 
модельні розрахунки і результати спостережень". Це був перший докторський ступінь в обсерваторії за чверть століття.  

Залишивши штатну посаду в обсерваторії 2002 р., Віталій Григорович Кручиненко не залишив наукову роботу. Він 
продовжував свої теоретичні дослідження з фізики метеорів. Важливим здобутком Віталія Григоровича в теорії 
метеорного явища є його висновок про те, що тепловий вибух метеорного тіла відбувається в момент максимального 
гальмування. Саме тоді блиск метеора досягає максимуму. Віталій Григорович запропонував формулу для швидкого 
оцінювання початкової маси метеорного тіла за величиною максимального блиску. 2012 р. вийшла друком його 
одноосібна монографія "Математично-фізичний аналіз метеорного явища". У цій книзі систематизовано його головні 
попередні роботи. За висловом самого автора, тут він "визбирав камінці", які "розкидав" протягом довгих років.  

Віталій Григорович поєднував чисто наукову роботу з викладацькою. Тривалий час він читав курс лекцій для 
студентів астрономічної спеціалізації в Київському державному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. 
Крім того, він був науковим керівником чотирьох кандидатських дисертацій. Науково-педагогічну роботу Віталія 
Григоровича відзначено званням професора, яке він отримав 1996 р.  

Крім суто теоретичних розробок, Віталій Григорович продовжував бути членом  редколегії кількох наукових 
видань, зокрема науково-теоретичного журналу "Кінематика й фізика небесних тіл", яке з 1985 р. видає Головна 
астрономічна обсерваторія НАН України. У редколегії він був куратором напрямку малих тіл Сонячної системи.  

Та не лише науковими здобутками запам'ятався Віталій Григорович своїм колегам. Адже саме із приходом в 
обсерваторію випускників-астрономів 1957 р. там невдовзі розпочалися щоденні футбольні матчі, що проходили під 
час обідньої перерви. І Віталій Григорович був не лише ініціатором цієї традиції, яка існувала понад три десятиліття, 
а й активним учасником. Цікаво, що маючи невеликий зріст, він здобув собі славу у спортивному товаристві як 
вправний гравець головою.   

А ще мав Віталій Григорович Кручиненко літературний хист до прози і до поезії. У колективі обсерваторії особливо 
цінували його гуморески, з якими він виступав на різних святкових зустрічах чи розміщував у стінгазеті. Та напевне 
найвагомішим літературним спадком ненаукового змісту Віталія Григоровича є його книга "Спогади астронома", де він у 
деталях описує весь свій життєвий шлях. Цю книгу Віталій  Григорович видав власним коштом і роздавав багатьом своїм 
колегам і знайомим. Надруковано книгу видавництвом "Поліграфсервіс" у м. Глобине Полтавської обл.  
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Саме в с. Глобине на Полтавщині, яке зараз стало районним центром, народився Віталій Григорович 8 жовтня 
1934 р. І на все життя зберіг він не лише характерну полтавську вимову, а й любов до рідної природи. Тому за весь 
час роботи в університеті він жодного разу не пристав на пропозицію профспілки отримати пільгову путівку в 
будинок відпочинку чи в санаторій, і кожну літню відпустку проводив у батьківській хаті на Полтавщині, де, крім 
іншого, вирощував напрочуд гарні огірки, смак яких пам'ятають колеги Віталія Григоровича з обсерваторії. 

Та звісно, що всі, хто знав Кручиненка Віталія Григоровича, насамперед будуть пам'ятати його, як ученого, як 
гарну людину, однаково віддану й обраній професії, і далеким космічним тілам, і своїй рідній землі.  

Віталій Григорович залишив для майбутнього свої наукові роботи, які ще стануть у нагоді наступним дослідникам 
космічних тіл. А ще, як незгасна пам'ять про професора Віталія Григоровича Кручиненка, далеко за орбітою Марса 
мільйони років чи довше кружлятиме орбітою навколо Сонця мала планета № 239307, яка носить його ім'я.  

 
А. М. Казанцев 

 
 
 

 

27 лютого 2020 р. на 88 році життя перестало битися серце 
Олександри Яківни Грегуль, кандидата фізико-математичних наук, 
ветерана Астрономічної обсерваторії.  

Народилася Олександра Яківна Грегуль 29 серпня 1932 р. у 
 Чернігові. Після закінчення середньої школи навчалась у Київському 
державному університеті на кафедрі астрономії фізичного факультету. 
Ще студенткою 1954 р. О. Грегуль брала участь у спостереженнях в 
Україні повного сонячного затемнення. 1955 р., закінчивши університет, 
прийшла працювати в Астрономічну обсерваторію, назавжди пов'язавши 
з нею своє життя. У трудову книжку Олександри Яківни за все її життя 
було внесено лише один запис про місце роботи – Астрономічна 
обсерваторія КДУ. Упродовж 1955–2001 рр. вона працювала у відділі 
астрометрії, на посадах молодшого та старшого наукового співробітника. 
Основною областю її наукових інтересів стала фундаментальна 
астрометрія. Працюючи у відділі астрометрії, О. Грегуль долучилася до 
спостережень на меридіанному колі Репсольда з метою визначення 
точних положень світил за програмами створення різних 
каталогів слабких і яскравих зір, та з інших кооперативних програм, які 
виконувались у вітчизняних і деяких зарубіжних обсерваторіях. 

Упродовж 1956–1961 рр. О. Грегуль виконувала велику програму  
з меридіанних спостережень, результатом якої стало створення каталогу 

Олександра Яківна Грегуль 

прямих сходжень 197 близькополюсних зір. Проведені дослідження й опрацювання спостережень склали основу її  
дисертації "Определение прямих восхождений и собственных движений близкополюсных звезд из наблюдений на 
меридианном круге АО КГУ", успішно захищеної у Пулковській обсерваторії 1966 р. Олександра Яківна є автором і 
співавтором понад 30 наукових праць, зокрема каталогів, які внесено до системи астрономічних даних 
https://ui.adsabs.harvard.edu: Catalogue of the declinations of FKSZ stars in the system of FK4 (1970), Catalogue of the 
positions of 3839 bright stars in the FK4 system (1974), Catalogue of corrections to RA and decl. of 634 FK4 stars (1979), 
Catalogue of positions of 1954 bright stars with declinations from +15d to +90d (1982), Catalogue of positions of 199 stars 
in areas with extragalactic radiosources (1987), Catalogue of positions of 203 high-luminosity stars (1988). Створення 
каталогів – це не тільки роки спостережень цілого колективу науковців, але й довготривала кропітка робота з 
опрацювання отриманих даних. Спочатку О. Грегуль опрацьовувала дані спостережень за допомогою настільних 
арифмометрів та електронних калькуляторів, а із часом, коли з'явились електронно-обчислювальні машини (ЕОМ), 
вона освоїла програмування й успішно проводила обчислення у Головній астрономічній обсерваторії АН України й 
обчислювальних центрах університету – у бібліотечному корпусі та на факультеті кібернетики, а згодом і на 
персональних комп'ютерах. Зазначимо, що всі розрахунки на ЕОМ були можливими лише за "участі" значних об'ємів 
перфокарт і рулонів паперу. З 80-х рр. Олександра Яківна долучилась до виконання робіт із позагалактичної 
астрономії. Вона – співавтор низки наукових праць із дослідження анізотропії в орієнтаціях галактик Uppsala та 
ESO/Uppsala каталогів, Ягеллонського майданчика галактик.  

Олександра Яківна Грегуль упродовж  усього життя брала активну участь у громадському житті обсерваторії – 
була членом профспілкового бюро, організатором і незмінним учасником культурно-масових заходів. О. Грегуль 
була поціновувачем театрів – драматичного й оперного, знала та любила класичну українську літературу, із 
сучасних авторів – творчість Ліни Костенко. Упродовж років вона була активним членом аматорського клубу, на 
щотижневих засіданнях якого проходили зустрічі із цікавими особистостями, обговорювались новини культурного 
життя країни та міста, досліджень у різних галузях науки. Олександра Яківна цікавилась історією Києва та його 
мешканців, багато читала на цю тему, до останніх років життя відвідувала музеї та виставки, брала участь у 
екскурсіях пам'ятними місцями Києва та України і долучала до цього колег з Астрономічної обсерваторії.  

О. Грегуль була хорошим надійним другом і порадником. Перебуваючи на пенсії, вона не залишала поза своєю 
увагою життя Астрономічної обсерваторії, завжди із задоволенням відвідувала її та спілкувалась із колегами, 
приводила на екскурсії членів аматорського клубу. Востаннє в Астрономічній обсерваторії Олександра Яківна була у 
жовтні 2017 р. – її, як одного з перших спостерігачів штучних супутників Землі, співробітники вітали з 60-річчям  
запуску перших ШСЗ. Колеги та друзі надовго збережуть пам'ять про Олександру Яківну Грегуль – 
високопрофесійного науковця, непересічну особистість, доброзичливу, делікатну, надійну та скромну людину. 

 
В. М. Єфіменко, І. Ю. Ізотова  
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