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КОСМОГЕННИЙ БЕРИЛІЙ-7 У ПРИЗЕМНОМУ ПОВІТРІ УКРАЇНИ
Вивчено сезонні й річні варіації об'ємної активності берилію-7 у приземному повітрі в чотирьох областях України.
Використано вже опубліковані дані за 2005–2019 рр. і нові результати вимірювань Головного центру спеціального
контролю в Україні (https://gcsk.gov.ua/), проведені у 2017–2020 рр. Підтверджено виявлені раніше сезонні зміни об'ємної
активності берилію-7 у центральній Європі з максимумом у квітні–серпні і мінімумом у листопаді–лютому.
Середньорічні значення, отримані за вимірюваннями в чорнобильській зоні з 2005 по 2011 рр., корелюють із потоком
нейтронної компоненти космічних променів і з висотою еквіпотенційної поверхні 200 мбар.
Ключові слова: космічні промені, космогенні радіонукліди, сезонні варіації, цикл сонячної активності.

Вступ. Ізотоп 7Be має виключно природне походження. Цей радіонуклід приєднується до субмікронних
аерозолів, тому його можна використовувати як маркер у пошуку закономірностей переміщень повітряних мас.
Радіоактивні домішки у приземному шарі можуть мати стратосферне походження, коли у разі стратосферних
потеплінь повітря проривається у тропосферу разом із накопиченими роками природними і техногенними
радіонуклідами, а можуть бути наслідком аварійних викидів. Дослідження циклічних варіацій і спорадичних
підвищень об’ємної активності 7Be сприяють ототожненню джерел радіоактивних аерозолів і дозволяють оцінити
внесок техногенних домішок у сумарну радіоактивність повітря. Сезонні варіації 7Be достатньо описані, а
характеристики більш тривалих змін відрізняються в різних географічних зонах і не всюди досліджені через
недостатню тривалість спостережень.
Утворення космогенного берилію-7. Протони і нейтрони вторинних космічних променів з енергіями
>10–20 МеВ взаємодіють з ядрами азоту і кисню, унаслідок чого утворюються космогенні радіонукліди, наприклад:
14
7

N  p  74 Be  2 42 He,
,
.

Швидкість утворення 7Be в таких реакціях уповільнюється зі зменшенням висоти. Щосекунди в атмосфері Землі
утворюється 810 атомів 7Be на квадратний метр поверхні, глобальний запас радіоактивного берилію становить 413 ПБк [1].
70–80 % берилію-7 утворюється у стратосфері, решта – у тропосфері. У стратосфері продукція 7Be зростає із
широтою, а у тропосфері вона найбільша в зоні субтропіків [2]. Нещодавно розраховано, що протон-нейтронний
механізм його утворення не єдиний, до 10–15 % 7Be може виникати у фотоядерних реакціях [3]. Протони сонячних
спалахів здатні продукувати 7Be в полярних областях, але в цілому в максимумі сонячної активності швидкість
утворення 7Be в 1,5 рази менша, ніж у мінімумі [4, 5].
Динаміка космогенного берилію-7. Радіоактивний розпад 7Be відбувається з напівперіодом 53,3 доби.
Внаслідок захоплення ядром свого електрона 7Be перетворюється на стабільний 7Li, цей процес можна
зареєструвати за гамма-випромінюванням з енергією 0,47 МеВ [6–8,10].
У стратосфері 7Be може перебувати до року, потрапляючи у тропосферу за весняних змін висоти тропопаузи і
спорадичних швидких стратосферних потеплінь. У тропосфері сухе осадження і вологе вимивання зменшує час
перебування його до 3–7 тижнів [5,10]. Приземне повітря разом із 7Be повністю оновлюється протягом кількох днів.
На поверхню Землі випадає близько 1 % утвореного в атмосфері 7Be [5, 8].
Середня об’ємна активність (ОА) 7Be у тропосфері дорівнює 12,5 мБк·м-3, вона зменшується з висотою і біля
земної поверхні складає лише 3 мБк·м-3, і все ж таки перевищує об’ємну активність усіх інших космогенних
радіонуклідів у приземному повітрі. Річна ефективна доза опромінення від інкорпорованого 7Be в середньому
дорівнює 3 мкбер [1], це область надмалих доз.
Вимірювання природної радіоактивності приземного повітря, яке містить аерозолі субмікронного розміру з
приєднаним 7Be, дозволяє відстежити динаміку аерозолів [6, 11–13]. У роботі [12] знайдено, що на коротких
проміжках часу ОА 7Be у приземному повітрі корелює з висотою тропопаузи, коефіцієнт кореляції додатний і
максимум спостерігається на 3 дні пізніше часу найбільшої висоти тропопаузи. Оскільки 7Be у складі субмікронних
аерозолів проходить шлях із стратосфери до земної поверхні за 1–3 тижні [11], пояснити майже одночасні
максимуми [12] можна тим, що аерозолі з приєднаним 7Be потрапляють із стратосфери на висоти верхньої
тропосфери на кілька тижнів раніше їхньої реєстрації у приземному повітрі, а внаслідок чергування холодного і
теплого фронтів, наступний максимум висоти тропопаузи збігається з максимальною ОА 7Be у приземному повітрі.
Довготривалі варіації ОА 7Be у приземному повітрі вивчені недостатньо, є опубліковані дослідження, які свідчать
про обернену кореляцію із сонячною активністю, яка виявляється не завжди і не на всіх територіях [5, 13]. Протягом
1970–1990-х рр. більшість із 23 спостережних станцій світу, розташованих переважно в Північній Америці,
зафіксувала негативний тренд ОА 7Be. Автори дослідження підкреслюють важливість досліджень довготривалих
варіацій ОА 7Be в інших країнах північної півкулі [13].
Метод визначення об’ємної активності 7Be у приземному повітрі. ОА 7Be вимірюється за допомогою
комплексу приладів, що складається з блоку фільтрації повітря (вентилятор, фільтри з відомим коефіцієнтом
ефективності) і гамма-спектрометра. Повітря фільтрується від трьох до семи днів, для задач одночасного
дослідження космогенного берилію-7 і радіонуклідів із надто малою об’ємною активністю – два тижні. Об’єм
прокачаного повітря складає десятки-сотні тисяч кубічних метрів. Ефективність фільтрів знижується у процесі
роботи залежно від забруднення повітря [8, 10]. Препарований експонований фільтр вимірюється на
спектрометричному комплексі. Активність 7Be у прокачаному повітрі визначається за інтенсивністю гамма© Лозицька Н., 2021
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випромінювання в лінії 477 кеВ. Детектори спектрометричного комплексу відрізняються за розділенням і
спектральним розподілом ефективності реєстрації фотонів. Наприклад, з рис. 2.4 роботи [8] видно, що за заміни
детектора на новий ефективність реєстрації -квантів в області малих енергій удвічі покращилася, а в області
близько 0,5 МеВ знизилася в півтора рази, що може пояснити систематичне заниження виміряних ОА 7Be в
роботі [8] порівняно із [7]. Випадкові похибки звичайно не перевищують 10–25 % [7–10], вони можуть бути
обумовлені якістю захисного екрана, змінами рівня фону.
Дані вимірювань. У роботі використано дані вимірювань ОА 7Ве у приземному повітрі України на станціях
спостережень, розташованих у чотирьох областях України в межах північних широт 48–51° і східних довгот 25–30°.
Хоча радіонуклідний моніторинг здійснюють усі атомні електростанції у 30-кілометрових зонах екологічного
контролю, у звітах Південно-Української і Запорізької АЕС є багаторічні дані про техногенні радіоактивні
забруднювачі, але не вказано рівні космогенного 7Ве, лише зазначається, що його об’ємна активність
використовується як фон для визначення техногенного забруднення. На сьогодні результати моніторингу
космогенного берилію в Україні опубліковано у двох роботах, проведених у чорнобильській зоні [7, 8] і в доповідях
облдержадміністрації Рівненської області [9]. У Рівненській області вимірювання ведуться в 16 пунктах
спостережень з 2011 р. У Київській області три радіонуклідні станції розташовані на межі локальної зони об’єкта
"Укриття", який тепер перекрила нова захисна споруда "Арка". З 2017 р. неперервний контроль ОА 7Ве налагоджено
на двох радіонуклідних станціях у Житомирській області (міста Городок і Малин) і в м. Кам’янець-Подільський
Хмельницької області. Вони підпорядковані Головному центру спеціального контролю (ГЦСК), який здійснює
моніторинг радіоактивних речовин у повітрі, що дозволяє встановити факт аварій на АЕС та підприємствах, які
використовують радіоактивне паливо. Головний центр спеціального контролю виконує функцію Національного
центру даних Міжнародної системи моніторингу Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
У межах цього Договору дані вимірювань є у відкритому доступі https://gcsk.gov.ua/radionuklidnij-monitoring/. Об’ємна
активність берилію-7 визначається щотижня на станціях Житомирської області і 1–3 рази на місяць у Хмельницькій.
Результати вимірювань представлено на сторінці https://gcsk.gov.ua/konczentracziya-radioaktivnix-rechovin-upovitri.html/. Поки що результати на сайті ГЦСК є попередніми. Як зазначено в роботі [14], станом на 2017 р.
фільтрувальні установки були фізично зношені, працювали у ручному режимі та не мали функції визначення
сумарного об'єму прокачаного повітря.
На підприємствах атомної енергетики світу протягом останніх десятиліть також проводиться неперервний
контроль радіонуклідного складу повітря. Найближчі до території України станції найдовше працюють у Польщі,
країнах Балтії і в Росії (м. Ростов-на-Дону) [10]. Результати вимірювань цих станцій за 2003–2011 рр. дозволяють
верифікувати зведений ряд значень ОА 7Ве у приземному повітрі України.
Опрацювання даних. Сезонний хід ОА 7Ве розраховано за 500 даними вимірювань зі станцій радіаційного
контролю "Городок", "Малин" і "Кам’янець-Подільський". Дані приладів, розміщені на зазначеному вище сайті, як
випливає з роботи [14], поки що не стандартизовано через технічні складності становлення спостережень, тому
сезонний розподіл представляємо у відносних одиницях (рис. 1a). Підбір коригуючих коефіцієнтів дозволяє
наближено виправити первинні дані. Для того, щоб дані станцій "Городок", "Малин" і "Кам’янець-Подільський" із
сайту ГЦСК привести до середнього рівня ОА близько 3,0–3,5 мБк·м-3, характерного для суміжних областей України
і Білорусі [7, 8, 9, 16], слід їх помножити на 50, 20 і 100 відповідно. Сезонні зміни, отримані з виправленими таким
чином даними, показано на рис. 1б.

б

a

Рис. 1. Сезонні варіації ОА Ве в Україні, подані в умовних одиницях (а) і в одиницях об’ємної активності (б)
7

З рис. 1 видно, що незалежно від того, в яких одиницях представлено ОА 7Ве, достовірним у нашій географічній
зоні є її підвищення у квітні–серпні відносно осінньо-зимового періоду. Такий самий характер сезонних змін бачимо в
опублікованих виданнях [7, 8, 10], у цих роботах є огляд причин такої сезонної варіації ОА берилію-7 в Європі на
середніх широтах. Різке підвищення ОА у квітні пояснюється весняними змінами висоти тропопаузи, коли
стратосферне повітря потрапляє у тропосферу. Влітку зменшується осадження 7Ве з атмосфери опадами, і тому ОА
у приземному повітрі зростає, а восени–взимку, навпаки, дощі і сніг очищують приземний шар повітря.
Коефіцієнти, штучно підібрані до чотирирічних даних кожної радіонуклідної станції ГЦСК, дозволили відобразити
сезонні зміни, але не можуть бути застосовані для зіставлення окремих середньорічних даних цього масиву, бо
умови вимірювань імовірно суттєво змінювалися вподовж кількох років становлення моніторингу радіонуклідів в
Україні – удосконалювалася апаратура і програма опрацювання. На сьогодні можна лише говорити про широкий
діапазон розкиду окремих відкоректованих значень вимірювань ОА берилію-7 ГЦСК – від 0,06 до 21 мБк·м-3, це
практично такий самий діапазон, що і у вимірювань радіонуклідної станції м. Ростов-на-Дону. Помісячне
усереднення значно зменшує розкид до 0,7–7 мБк·м–3. Таке усереднення зменшує і асиметрію, обумовлену піками
ОА в окремі місяці сезонних максимумів навесні і влітку, до 0,8±0,4 мБк·м-3.
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Зіставлення середньорічних значень ОА 7Ве у приземному повітрі за опублікованими даними. Результати
вимірювань берилію-7 у приземному повітрі України порівняно із сусідніми країнами, де проводився моніторинг,
наведено в таблиці.
Дані об’ємної активності берилію-7 у приземному повітрі (у мБк·м–3), отримані з різних джерел
Дані з України
Рік

1

Т а бл и ця

Дані з країн порівняння

"Укриття"
[7]

"Укриття"
[8]

Збільшені
в 1,5 рази
дані [8]

Середнє між
ст. 2 і ст. 4

Рівненська
АЕС [9]

2

3

4

5

6

2003

Польща
[15]
7

Балтика
[15]

Росія
[10]

8

9

3,0±0,2

3,0±0,2

3,7

3,0±0,2

2,8±0,2

4,2

2,3±0,3

3,1±0,2

3,2±0,2

5,3

3,2±0,3

3,7±0,2

3,8±0,4

6,9

3,0±0,3

3,6±0,2

3,6±0,2

5,9

3,2±0,3

3,2±0,4

3,7±0,3

3,9±0,3

7,9

2,2±0,2

3,3±0,3

3,3±0,4

3,4±0,3

3,5±0,3

8,3

2,4±0,3

3,7±0,4

3,4±0,4

3,3±0,2

3,6±0,3

7,7

2011

2,0±0,2

3,0±0,2

3,0±0,2

3,6±0,1

3,4±0,2

3,3±0,3

7,5

2012

2,7±0,2

4,0±0,3

4,0±0,3

3,7±0,1

2013

3,1±0,2

4,6±0,3

4,6±0,3

3,7±0,1

2004
2005

2,3±0,2

2006

3,2±0,2

2007

3,0±0,2

2,0±0,2

3,0±0,3

2008

3,3±0,2

2,1±0,2

2009

3,3±0,3

2010

3,1±0,3

2014

4,2±0,1

2015

3,8±0,1

2016

3,8±0,1

2017

3,5±0,1

2018

3,7±0,1

2019

3,2±0,1

Найдетальніше в літературі описано процес моніторингу ОА 7Ве навколо об’єкта "Укриття" (нині назва "Арка") у
чорнобильській зоні (стовпчики 2, 3 таблиці). Видно, що середньорічні значення за 2007–2010 рр. в роботах [7] і [8]
суттєво відрізняються. Причиною такого розходження ймовірно є використання нового детектора гаммавипромінювання для вимірювань, зроблених в роботі [8], який має меншу ефективність в області 0,5 МеВ.
Збільшення даних із роботи [8] у півтора рази (стовпчик 4) дозволяє надійно об’єднати ці два ряди (стовпчик 5).
Щорічні дані 15 пунктів спостережень із 30-кілометрової зони навколо Рівненської АЕС (стовпчик 6) у звітах [9]
подано без деталізації по місяцях, тому немає впевненості, що вимірювання проводилися щомісяця. Менший розмір
похибок даних РАЕС може свідчити, що там моніторинг проводився вибірково в окремі місяці.
Усі вимірювання, проведені в Україні, проілюстровано рис. 2, де показано ОА 7Ве за даними трьох публікацій,
яким відповідають дані стовпчиків 2, 4 і 6 таблиці.

Рис. 2. Результати вимірювань об’ємної активності берилію-7 в Україні

Наявність сезонних змін, аналогічних тим, що показані на рис. 1, є верифікацією даних, отриманих у ближніх
країнах. Зібрані й опрацьовані дані з бази Європейського радіаційного моніторингу REM [15] подано у стовпчиках 7 і
8 таблиці. Для 13 міст Польщі в базі REM є лише річні дані, за якими обчислено середньорічні значення в усій країні
(стовпчик 7), тоді як дані вимірювань в Естонії, Латвії та Литві в цій самій базі деталізовані по місяцях (за критерієм
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сезонності не підтверджується тільки єдиний 2006-й рік спостережень у Литві), отже середньорічні значення для
країн Балтики більш надійні (стовпчик 8). Порівняння рядів стовпчиків 5–8 із даними сусідньої з Україною
радіонуклідної станції в Ростові-на-Дону (стовпчик 9) наглядно ілюструє існування систематичних відмінностей у
результатах вимірювань із різною апаратурою. У роботі [10] докладно описано методику вимірювань та їхнє
опрацювання в Ростові-на-Дону, проаналізовано діапазони сезонних варіацій у кожному році, але не досліджено
систематичні відмінності від даних інших пунктів і випадкові похибки. Дійсно, точно знайти похибки – непроста
задача, і варто зазначити, що ті стандартні похибки, які приведені в таблиці, до двох разів завищені, бо при їхньому
обчисленні не виключені сезонні варіації.
Міжрічні відмінності ОА 7Ве на рівні більше трьох стандартних похибок можуть бути обумовлені технічними
причинами. Щоб упевнитися у реальності зведеного у стовпчику 5 ряду значень, порівняємо його з рядами
вимірювань сусідніх країн (стовпчики 7–9). Результати такого порівняння показано на рис. 3.

Рис. 3. Порівняння варіацій об’ємної активності берилію-7 в Україні з наявними результатами із сусідніх країн

З таблиці і з рис. 3 видно, що збільшення ОА 7Ве з 2005 до 2006 р. реальне, воно підтверджується даними трьох
рядів порівняння. Як видно з таблиці, найбільший стрибок виміряної активності з 2011 до 2012 р. не може бути
підтверджений за відсутності даних порівняння після 2011 р., окрім не дуже надійних даних моніторингу навколо
РАЕС. Тому для подальшого аналізу варіацій будемо користуватися лише періодом 2005–2011 рр.
Аналіз міжрічних варіацій. За умови обмеження протяжності досліджуваного ряду найнадійніших вимірювань,
підтверджується відома з літератури додатна кореляція ОА 7Ве з потоком нейтронної компоненти космічних
променів CR, взятим на сайті http://www01.nmdb.eu/station/. Коефіцієнт кореляції r дорівнює 0,85 за достовірності
існування зв’язку більше 95 %. Середньорічні висоти еквіпотенціальної поверхні з тиском 200 мбар (нижньої границі
тропопаузи) над територією з координатами 45–55°N; 25-40°E розраховано за даними Climatic Research Unit,
University of East Anglia https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/ncep/qs_eurasia/daily/pressure/hgt/. Отримано, що
середньорічні ОА 7Ве корелюють із висотою поверхні тиску 200 мбар, коефіцієнт кореляції r дорівнює 0,70. Зв’язок
ОА 7Ве з висотою еквіпотенціальної поверхні з тиском 200 мбар існує з достовірністю вище за 90 % не лише в
Україні, але й у сусідніх країнах, що також підтверджує літературні дані.
Висновки. Середнє значення об’ємної активності космогенного берилію-7 у приземному повітрі України
дорівнює 3,3 мБк·м-3 зі стандартним відхиленням 0,4 мБк·м-3. За даними сайту Головного центру спеціального
контролю https://gcsk.gov.ua/ знайдено сезонні варіації ОА 7Ве з максимумом у квітні–серпні і мінімумом у
листопаді–лютому, що підтверджує результати опублікованих досліджень.
Найнадійнішими є результати вимірювання в чорнобильській зоні навколо об’єкта, який зараз називається
"Арка". Об’єднаний ряд вимірювань у цій зоні з 2005 до 2011 рр. з достовірністю понад 90 % корелює з даними
сусідніх країн, які проводять радіонуклідний моніторинг. На рівні 95 % існує кореляція цього ряду з потоком
нейтронної компоненти космічних променів (r = 0,85). На рівні 90 % існує позитивна кореляція ОА 7Ве у приземному
шарі повітря в Україні з висотою еквіпотенціальної поверхні 200 мбар (r = 0,70).
Подяка. Автор висловлює подяку завідуючому сектором спектрометричних методів аналізу Інституту проблем
безпеки атомних електростанцій НАН України, канд. техн. наук О. К. Калиновському за цінні зауваження, а також
співробітнику кафедри астрономії і фізики космосу, канд. фіз.-мат. наук. А. В. Грицаю за обговорення роботи, усім
виконавцям радіонуклідного моніторингу, організаторам бази даних NMDB і всім учасникам досліджень, котрі її
наповнюють, а також упорядникам бази даних Climatic Research Unit університету Східної Англії.
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КОСМОГЕННЫЙ БЕРИЛЛИЙ-7 В ПРИЗЕМНОМ ВОЗДУХЕ УКРАИНЫ
Изучены сезонные и годовые вариации объемной активности бериллия-7 в приземном воздухе четырех областей Украины.
Использованы опубликованные данные за 2005–2019 гг. и новые результаты измерений, проведенных в 2017–2020 гг. Главным центром
специального контроля в Украине (https://gcsk.gov.ua/). Подтверждены обнаруженные ранее сезонные изменения объемной активности
бериллия-7 с максимумом в апреле–августе и минимумом в ноябре–феврале. Среднегодовые значения, полученные по измерениям в
чернобыльской зоне с 2005 по 2011 гг., коррелируют с потоком нейтронной компоненты космических лучей и с высотой
эквипотенциальной поверхности 200 мбар.
Ключевые слова: космогенные радионуклиды, космические лучи, сезонные колебания.
N. Lozitska, PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

COSMOGENIC BERYLLIUM-7 IN THE NEAR-GROUND AIR OF UKRAINE
The 7Be isotope is of exclusively natural origin. This radionuclide attaches to the submicron aerosols, so 7Be can be used as a marker in the
search for patterns of air mass movements. Studies of natural cyclic variations and sporadic increases in volume activity of 7Be are needed to
identify of various sources of total radioactivity of near-ground air.
Using the measurement data of radionuclide stations located in four regions of Ukraine within 48–51°N and 25–30°E, seasonal and annual
variations in the volume activity of beryllium-7 in surface air were studied. We used both published data for 2005-2019 and new measurement
results of the Main Center for Special Control in Ukraine (https://gcsk.gov.ua/), carried out in 2017–2020. This material confirms the seasonal
changes in the volume activity of beryllium-7, found earlier for latitudes 45–55°N, with a maximum in April-August and a minimum in NovemberFebruary. Comparison of measurements in Ukraine with the data of radionuclide monitoring of neighboring countries made it possible to choose
the most reliable row of average annual values from 2005 to 2011, which was obtained from measurements in the Chernobyl zone. This data
correlates with the flux of the neutron component of cosmic rays and with the height of the equipotential surface of 200 mbar.
Key words: cosmogenic radionuclides, cosmic rays, seasonal fluctuations.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ У СОНЯЧНИХ ФАКЕЛАХ
Обговорено результати спостережень факельної ділянки поблизу центра сонячного диска, які були отримані на
німецькому вакуумному баштовому телескопі VTT (о. Тенерифе, Іспанія). Показано, що контраст факела збільшується не
монотонно зі зростанням напруженості магнітного поля, а веде себе складніше: за напруженості близько 140 мТл він
починає зменшуватись. Це ставить під сумнів загальноприйнятий на сьогодні механізм світіння сонячних факелів –
ефект Вільсона, як єдино можливий. Контраст (яскравість) факела у верхній хромосфері сильно залежить від напрямку
розповсюдження звукових хвиль в атмосфері Сонця. Ділянки факела, де спостерігаються біжучі вгору з фотосфери у
хромосферу хвилі, виглядають більш яскраво, ніж ділянки, в яких хвилі розповсюджуються в протилежному напрямку (з
хромосфери у фотосферу). Різниця в контрастах обумовлена тим, що хвилі, які розповсюджуються вгору, з невідомої
нам причини, віддають перевагу тим місцям сонячної атмосфери, де напруженість магнітного поля вища за середню, а
біжучі вниз – тим місцям, де напруженість нижча за середнє значення.
Ключові слова: Сонце, сонячна активність, спектрально-поляризаційні спостереження, магнітні поля, термодинамічні
умови, сонячні факели.

Вступ. В одній із попередніх робіт [1] ми досліджували поведінку контрасту (яскравості) факельної ділянки в центрі
лінії СаІІ Н 396,8 нм залежно від різних конвективних і хвильових параметрів, а також від величини напруженості
магнітного поля. У тій роботі дійшли висновку, що звукові хвилі, які розповсюджуються з фотосфери у хромосферу,
можуть змінювати контраст факельної ділянки, який, в основному, залежить від величини напруженості магнітного
поля в результаті ефекту Вільсона. Нагадаємо, що ідея цього методу така: у місцях сонячної поверхні з наявним
магнітним полем випромінювання виходить із більш глибоких, а значить, із більш гарячих шарів атмосфери, ніж у
ділянках, де магнітне поле відсутнє, оскільки, чим більше магнітне поле, тим менший газовий тиск і, як наслідок, більша
геометрична глибина, де оптична товщина досягає одиниці. Ми також звернули увагу на той факт, що контраст
© Костик Р., Щукіна Н., 2021
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факельної ділянки зростає немонотонно зі збільшенням напруженості магнітного поля, як можно було чекати із
загальних міркувань. Більш того, починаючи зі значення напруженості магнітного поля В  140 мТл, контраст факела не
тільки не збільшується, але починає зменшуватись (рис. 1а). Це ставить під сумнів загальноприняте нині пояснення
підвищеної яскравості сонячних факелів, згідно з яким їхня яскравість у результаті ефекта Вільсона повинна
неперервно зростати зі збільшенням напруженості магнітного поля. Ми вирішили детальніше дослідити таку незвичну
поведінку яскравості факела на великих (В > 140 мТл) значеннях напруженості магнітного поля.
Спостереження. Ми використали результати спостережень факельної ділянки біля центра сонячного диска, які
були проведені 13 листопада 2007 р. на німецькому вакуумному баштовому телескопі VTT [11, 14] (о. Тенерифе,
Іспанія). Умови спостережень, а також методика їхнього первинного оброблення детально описані в наших
попередніх роботах [1, 5, 6]. Ми зараз наведемо тільки спектральні діапазони, в яких велись спостереження та
перерахуємо ті спостережні дані, які використовуватимемо в цій роботі.

Рис. 1. а – контраст (яскравість) факела в центрі лінії CaIIH 396,8 нм залежно від величини
напруженості B магнітного поля на висоті h ≈ –100 км; б – зсув фаз Ф(V,V) хвилі між коливаннями швидкості на висоті
h ≈ 0 км і коливаннями швидкості на висоті h ≈ 650 км залежно від величини напруженості магнітного поля на висоті
h ≈ –100 км; в – контраст факела в центрі лінії Ca II H 396,8 нм залежно від зсуву фаз Ф(V,V) хвилі. Від’ємні
значення зсувів фаз – рух хвилі вгору, з фотосфери у хромосферу; додатні – вниз, з хромосфери у фотосферу;
г – контраст факела в центрі лінії CaII H 396,8 нм залежно від потужності коливань швидкості хвилі.
Кружки – хвилі, які розповсюджуються вгору; ромбики – ті, які розповсюджуються вниз

Спостереження велись одночасно у трьох діапазонах довжин хвиль:
1. 1564,31565,8 нм, спектрополяриметричні спостереження чотирьох параметрів Стокса I, Q, U, V двох ліній
нейтрального заліза FeI 1564,8 нм та 1565,2 нм із часовою роздільною здатністю 5 хв 50 с, спектральною  1,463 рм/піксель,
просторовою  0,185˝/піксель. Вхідна щілина спектрографа сканувала активну ділянку (факел) біля центра
сонячного диска розмірами 5,5˝  84˝. Ширина щілини  0,35˝.
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2. 455,37455,43 нм, фільтрові спостереження в 37 ділянках контуру лінії Ва ІІ 455,4 нм із часовою роздільною
здатністю  25,6 с, спектральною  1,6 рм/піксель, просторовою  0,089˝/піксель.
3. Фільтрові спостереження в центрі лінії CaII Н 396,8 нм із часовою роздільною здатністю  4,9 с, просторовою 
0,123˝/піксель. Поле зору фільтра 110˝  110˝.
По спектрополяриметричних спостереженнях ліній нейтрального заліза FeI 1564,8 нм та 1565,2 нм ми знайшли
напруженість магнітного поля на висоті утворення неперервного спектра поблизу цих ліній. Розрахунки вели за
допомогою програмного комплексу SIR [10], який нам залюбки надали співробітники Інституту астрофізики на
Канарах. За початкове наближення була використана Гарвард-Смітсонівська модель атмосфери Сонця HRSA [3].
Магнітне поле приймалось однокомпонентним і постійним із висотою. Знайдені величини напруженості магнітного
поля в досліджуваній факельній ділянці виявились у межах 30170 мТл.
Варіації інтенсивності I та швидкості V, які обумовлені конвективними та хвильовими рухами, знайдено по
контурах лінії Ва II із застосуванням "лямбда-метр" методики [12, 13]. Зауважимо, що область формування лінії Ва II
охоплює висоти h від 0 км до 650 км [12]. Використовуючи k – ω діаграму, ми розділили вищезгадувані флуктуації
інтенсивності та швидкості. Методика такого розділення описана в роботі [4]. Згідно з нашим попереднім
дослідженням [2] максимум потужності коливань швидкості й інтенсивності в нижній фотосфері, у перехідній області
та в середній хромосфері припадає на період Р ≈ 5 хв. На висоті формування випромінювання в центрі лінії СаII Н
добре видно ще один період коливань Р ≈ 700 с.

Рис. 2. а – контраст факела в центрі лінії CaII H 396,8 нм залежно від напруженості магнітного поля
в тих місцях сонячної поверхні, де хвилі розповсюджуються тільки вгору, з фотосфери у хромосферу;
б – контраст факела в центрі лінії CaII H 396,8 нм від напруженості магнітного поля в тих місцях сонячної поверхні,
де хвилі розповсюджуються тільки вниз, з хромосфери у фотосферу; в – контраст факела в центрі лінії
CaII H 396,8 нм залежно від напруженості магнітного поля в тих місцях сонячної поверхні,
де хвилі розповсюджуються тільки вгору (кружки) і тільки вниз (ромбики)

Для подальших досліджень ми використали такі результати спостережень:
1. Напруженість магнітного поля на висоті h утворення неперервного спектра біля ліній нейтрального заліза
FeI 1564,8 нм та 1565,2 нм (нижня фотосфера, h ≈ 100 км).
2. Хвильові швидкості на 14 висотах в атмосфері Сонця, де утворюється випромінювання у спектральній лінії
Ba II 455,4 нм (h ≈ 0  650 км) та розраховані на їхній основі зсуви фаз (V,V) між коливаннями швидкості на висоті
h ≈ 0 (фотосфера) і коливаннями швидкості на висоті h ≈ 650 км (нижня хромосфера).
3. Контраст (яскравість) факельної ділянки на висоті формування випромінювання в центрі лінії СаІІ 396,8 нм.
Згідно з даними робіт [8, 9] ця висота коливається в межах h ≈ 1600  2200 км.

ISSN 1728-273х

АСТРОНОМІЯ. 1(63)/2021

~ 13 ~

Підкреслимо, що для біжучих хвиль, які розповсюджуються вгору з фотосфери у хромосферу, зсуви фаз від’ємні
((V,V) < 0), а для біжучих вниз – додатні ((V,V) > 0). Також зазначимо, що контраст (яскравість) факельної
ділянки представляє собою інтенсивність випромінювання І0 в центрі лінії СаІІ Н, яка нормалізована до середньої
інтенсивності випромінювання < І0 > у спокійній атмосфері Сонця.
Результати й обговорення. На рис. 1а зображено залежність контрасту (яскравості) факела в лінії СаII 396,8 нм від
напруженості магнітного поля в нижній фотосфері (h ≈ 100 км). Звертає на себе увагу уповільнення зростання
контрасту, починаючи приблизно з 135 мТл, а потім і його зменшення після 140 мТл. У роботі [1] ми розглянули декілька
можливих причин такої поведінки контрасту і зробили висновок, що найвірогідніше це обумовлено зменшенням (за
абсолютною величиною) зсувів фаз хвилі (V,V), яка розповсюджується знизу вгору, тобто з фотосфери у хромосферу,
зі збільшенням напруженості магнітного поля в діапазоні 135160 мТл, як це видно на рис. 1б. А чим менший за
абсолютною величиною цей зсув фаз (V,V), тим, на основі загальних міркувань, має бути менший контраст факела.
Це підтверджує рис. 1в, де показано залежність контрасту факела від зсуву фаз (V,V) хвилі. Дійсно, чим менший за
абсолютною величиною зсув фаз хвилі, яка розповсюджується з фотосфери у хромосферу (від’ємні значення (V,V)),
тим менший контраст факела. Рис. 1г показує, що контраст факела залежить не тільки від знаку та величини зсуву фаз,
але і від потужності коливань швидкості. Зокрема, у ділянках, де спостерігається біжуча вгору хвиля, контраст факела
тим більший, чим більша потужність коливань цієї хвилі. Одночасно, у ділянках, де хвилі розповсюджуються вниз, має
місце зворотній ефект. Зауважимо, що представлені на рис. 1в та рис. 1г результати добре узгоджуються з висновками,
які зроблено в роботі [7], про те, що підвищена яскравість у факельних магнітних структурах обумовлена не тільки
ефектом Вільсона, але також і реальним нагріванням хвилями.

Рис. 3. а – контраст факела в центрі лінії CaII H 396,8 нм залежно від зсуву фаз (V,V) хвилі. Від’ємні значення
зсувів фаз – рух хвилі вгору; позитивні – вниз. Розміри кружків пропорційні величині напруженості магнітного поля;
б – контраст факела в центрі лінії CaII H 396,8 нм залежно від потужності коливань швидкості хвиль. Суцільна лінія
і кружки – хвилі, що розповсюджуються вгору; пунктирна і ромбики – хвилі, що розповсюджуються вниз.
Розміри кружків і ромбиків пропорційні величині напруженості магнітного поля

Ми перевірили викладені вище міркування про незвичну поведінку яскравості факела для великих значень
напруженості магнітного поля дещо іншим методом. Із цією метою порівняли залежність контрасту факела від
напруженості магнітного поля для ділянок сонячної поверхні, де хвилі розповсюджуються тільки вгору (рис. 2а), з
такою ж залежністю, але отриману для ділянок, де хвилі рухаються тільки вниз (рис. 2б., Якщо наші міркування
справедливі, то показані на рис. 2а та рис. 2б залежності, повинні суттєво відрізнятися. Насправді, як це видно на
рис. 2в, вони практично збігаються, тобто, наше пояснення помилкове: зменшення контрасту факела зі збільшенням
напруженості магнітного поля в межах 140155 мТл (рис. 1а), обумовлено не зменшенням величини зсуву фаз
(V,V) для хвиль, які розповсюджуються вгору з фотосфери у хромосферу, а якимись іншими причинами. Тоді
виникає питання: як пояснити залежності, які показано на рис. 1в і 1г, а саме, чому контраст факела залежить як від
зсуву фаз (V,V), так і від потужності коливань звукових хвиль? На нашу думку, найбільш імовірною причиною такої
поведінки контрасту факела може бути не явна на рис. 1в і рис. 1г залежність зсуву фаз (V,V) та потужності
коливань хвиль від величини напруженості магнітного поля. Рисунок 3 це підтверджує. З рис. 3а видно, що середня
напруженість магнітного поля в нижній фотосфері (h ≈ 100 км) у тих місцях, де хвилі розповсюджуються вгору з
фотосфери у хромосферу (від’ємні значення зсуву фаз) майже в півтора рази більша (В = 113 мТл), ніж у місцях, де
хвилі рухаються у протилежному напрямку (додатні значення зсуву фаз, В = 86 мТл).
Потужність коливань, як це видно з рис. 3б, також залежить від напруженості магнітного поля: чим більша величина
В, тим вища потужність коливань для хвиль, які рухаються вгору (суцільна лінія). Для хвиль, які розповсюджуються у
зворотному напрямку (штрихова лінія), спостерігається протилежна залежність. Таким чином, залежності контрасту
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факела від параметрів звукових хвиль, які показані на рис. 1в та рис. 1г, є наслідком того, що через невідомі нам
причини, по-перше, звукові хвилі розповсюджуються вгору в тих місцях, де напруженість магнітного поля вища за
середнє значення, а вниз  там, де В нижча за середнє значення; по-друге, потужність коливань швидкості
збільшується зі збільшенням напруженості магнітного поля для хвиль, які рухаються вгору. Для хвиль у протилежному
напрямку потужність коливань зі зростанням поля, навпаки, падає.
Висновки. Підсумки нашої роботи коротко зводяться до таких.
1. Ми навели результати вимірювання напруженості магнітного поля факелів у нижній фотосфері та їхнього
контрасту (яскравості) у верхній хромосфері, а також величини зсувів фаз між коливаннями швидкості у фотосфері
(h ≈ 0 км) і коливаннями швидкості в нижній хромосфері (h ≈ 650 км). Із цією метою використано такі спостереження
факельної ділянки: спектрополяриметричні в лініях FeI 1564,8 нм та 1565,2 нм; фільтрові у 37 ділянках профілю лінії
Ва ІІ 455,4 нм; фільтрові в центрі лiнії CaII Н 396,8 нм.
2. Показано, що контраст факела у верхній хромосфері в лінії СаII H збільшується немонотонно зі збільшенням
напруженості магнітного поля, а веде себе складніше: якщо В ≈ 140 мТл, то він починає зменшуватись. Це ставить під
сумнів загальноприйнятий нині механізм світіння сонячних факелів, обумовлений ефектом Вільсона, як єдино можливий.
3. Контраст факела сильно залежить від напрямку розповсюдження звукових хвиль: ділянки факела, де
спостерігаються бігучі вверх з фотосфери в хромосферу хвилі, виглядають більш яскраво, ніж ділянки, в яких хвилі
розповсюджуються в протилежному напрямку.
4. Наші дослідження показали, що такі відмінності в яскравості цих ділянок обумовлено різними середніми
значеннями напруженості магнітного поля в них. Біжучі вгору звукові хвилі через невідомі нам причини віддають
перевагу тим місцям сонячної атмосфери, де напруженість магнітного поля В вища за середню, а біжучі вниз  тим,
де В нижча за середнє значення.
5. Отримані в цій роботі результати не дозволяють нам назвати причину зменшення контрасту факела зі
збільшенням напруженості магнітного поля в діапазоні 140155 мТл, а також відповісти на питання: чи здатні звукові
хвилі нагрівати факельну ділянку? Необхідно провести додаткові дослідження, і в першу чергу, аналіз теоретичних
моделей факельних ділянок.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН В СОЛНЕЧНЫХ ФАКЕЛАХ
Обсуждаются результаты наблюдений факельной области вблизи центра солнечного диска, которые были проведены на
немецком вакуумном башенном телескопе VTT (о. Тенерифе, Испания). Показано, что контраст факела в центре линии CaII Н
увеличивается немонотонно с ростом напряженности B магнитного поля, а, начиная с напряженности 140 мТл, он уменьшается. Это
ставит под сомнение общепринятый на сегодня механизм свечения солнечных факелов – эффект Вильсона, как единственно
возможный. Контраст (яркость) факела в верхней хромосфере сильно зависит от направления распространения звуковых волн.
Области факела, где наблюдаются бегущие вверх из фотосферы в хромосферу волны, выглядят ярче областей, в которых волны
распространяются в противоположном направлении. Различие в контрасте этих областей вызвано тем обстоятельством, что
движущиеся вверх звуковые волны, по какой-то причине, предпочитают распространяться в тех местах солнечной атмосферы, где
напряженность магнитного поля выше среднего значения, а движущиеся вниз – в тех, где она ниже среднего значения.
Kлючевые слова: Солнце, солнечная активность, спектрально-поляризационные наблюдения, магнитные поля, термодинамические
условия, солнечные факелы.
R. Kostik, Active corresponding Member of Ac. Of Sciences, Dr Hab.,
N. Shchukina, Active corresponding Member of Ac. Of Sciences, Dr Hab.
Main astronomical observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PROPERTIES OF SOUND WAVE PROPAGATION IN THE SOLAR FACULAE
The results of observations of the faculae region near the center of the solar disk, which were obtained on the German Vacuum Tower Telescope
VTT (Tenerife, Spain) are discussed. It is shown that the contrast (brightness) of the facula increases non-monotonouslywith an increase of the
magnetic field strength, and, starting from the strength 140 mTl, it decreases.This is contrary to the currently accepted explanation of the increased
brightness of facular regions as a result of the Wilson effect. The facular brightness in the upper chromosphere strongly depends on the propagation
direction of sound waves. The regions of the facula, where the upward propagating waves are observed, look brighter than the regions in which the
waves propagate in the opposite direction from the photosphere to the chromosphere. Dependence of the facular brightness on the wave propagation
direction is caused by the fact that upward sound waves, for some reason, prefer to propagate in those regions of the solar facula where the magnetic
field strength is above the average value. On the contrary, downward waves are observed in areas where the magnetic field is below average.
Key words: Sun, solar activity, spectral-polarization observations, magnetic fields, thermodynamic conditions, solar faculae.
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ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТНИХ ПОЛІВ
У СОНЯЧНИХ СПАЛАХАХ
Наведено порівняння можливостей трьох методів вимірювання магнітних полів по ефекту Зеємана, які
найчастіше використовуються для вивчення сонячних спалахів, а саме, методу "центрів ваги", розщеплення піків
параметра Стокса V й аналізу бісекторів профілів I ± V. Коротко представлено нові дані про магнітні поля у
лімбовому сонячному спалаху 14 липня 2005 р. За даними в лінії Н , усереднене магнітне поле Вeff на момент 12:02 UT
досягало 850 ± 100 Гс на висоті 16 Мм. Для кількох місць спалаху знайдено слабку поляризацію різних знаків на віддалях
1,8–2,2 Å від центра лінії, яка може вказувати на надсильні локальні магнітні поля в діапазоні приблизно 85–100 кГс.
Ключові слова: Сонце, сонячна активність, сонячні спалахи, ефект Зеємана, методи вимірювань, сильні і надсильні
магнітні поля.

Вступ. Магнітні поля на Сонці вимірюються в основному по ефекту Зеємана. Цей ефект дозволяє отримати
найбільш прямі й надійні дані про сильні магнітні поля (103 Гс), які спостерігаються у сонячних плямах, спалахах і
факелах (див. напр., [5, 6, 14]). Слабші магнітні поля (102 Гс) можна виміряти також по ефекту Ханле [16].
Ефект Зеємана проявляється спектрально у розщепленні ліній на ряд компонентів і у відповідній поляризації
компонентів розщеплення [1]. Повне розщеплення компонентів Зеємана спостерігається лише у сонячних плямах,
притому у спектрально вузьких лініях (з півшириною ~0,1 Å) і з великими факторами Ланде (2,5–3). Щодо сонячних
спалахів, то в них, як правило, спостерігаються широкі емісійні лінії на рівні хромосфери та сонячної корони, що
призводить до неповного розщеплення компонентів у ефекті Зеємана. У цьому випадку вимірюється не модуль
магнітного поля (як при повному розділенні зеєманівських компонентів), а величина, близька до поздовжньої
складової магнітного поля. Однак це лише при однорідному магнітному полі. Якщо ж магнітне поле є неоднорідним у
формі дискретних силових трубок із високою напруженістю, занурених у більш слабке фонове поле, то з
безпосередніх вимірювань визначається не модуль магнітного поля, а деяка складна функція багатьох параметрів,
таких як: локальні напруженості в силових трубках, величина фонового поля, нахил силових ліній до променя зору у
силових трубках і "фоні", термодинамічні параметри плазми у цих місцях [12, 15]. У цьому більш складному випадку
можна виміряти лише деякі параметри неоднорідного магнітного поля, і то лише тоді, коли ці параметри
перебувають у певному діапазоні числових значень.
Метою цієї роботи є порівняння можливостей деяких методів вимірювання магнітних полів по ефекту Зеємана,
які найчастіше використовуються для дослідження сонячних спалахів. Також наведено нові дані про магнітні поля у
сонячному спалаху 14.07.2004 р. бала Х1.2, які стосуються вимірювань у лінії Нα в діапазоні висот 2–24 Мм над
рівнем фотосфери.
Метод "центрів ваги". Вимірювання магнітного поля по ефекту Зеємана є найпростішими тоді, коли зеєманівське
розщеплення H (тобто віддаль у спектрі між компонентами розщеплення  і  у цьому ефекті) є значно більшим за
спектральну півширину лінії, яку найчастіше позначають через 1/2 або FWHM (full width on half maximum – повна
ширина на половинному максимумі). Тоді за величиною H можна знайти напруженість магнітного поля за формулою
H = 4,6710−13geff 02 B,

(1)

де H і 0 виражені в ангстремах (Å), geff – ефективний фактор Ландé лінії, В – модуль напруженості магнітного
поля; 0 – довжина хвилі спектральної лінії при В = 0.
Якщо розщеплення лінії є неповним, зеєманівські компоненти  і  перекриваються у спектрі, утворюючи
об’єднаний і дещо розширений профіль лінії. Визначити величину магнітного поля по такому профілю досить
складно, особливо тоді, коли аналізуються дані у неполяризованому світлі (стоксовий профіль І) і лише в одній
спектральній лінії. Однак ця задача спрощується, якщо використовувати аналізатори поляризації, у найпростішому
випадку – аналізатори циркулярної поляризації. Для цього перед вхідною щілиною спектрографа ставиться
пластинка у чверть хвилі (/4) і аналізатор лінійної поляризації – ніколь або призма Волластона. Якщо звичайна і
незвичайна осі пластинки /4 орієнтовані під кутом 45 до площини поляризації аналізатора, то у процесі
проходження світла через цю оптичну систему інтенсивність світла буде 0,5(I + V), а у разі повороту пластинки /4
на 90 відносно вихідного положення – 0,5(I – V), де I та V – відповідні параметри Стокса [17]. Якщо замість ніколя
використовується призма Волластона або ж призма-моноліт з ісландського шпату, то інтенсивності 0,5(I + V) та
0,5(I – V) будуть спостерігатися одночасно у двох променях з ортогональною лінійною поляризацією, на які
розщеплюється вхідний промінь світла.
Зокрема, як аналізатор циркулярної поляризації на горизонтальному сонячному телескопі Астрономічної
обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (скорочено – ГСТ АО КНУ)
використовується саме пластинка /4 і призма-моноліт з ісладського шпату, виготовлені Валерієм Йосиповичем
Скоморовським, доктором фізико-математичних наук, головним науковим співробітником Інстититу сонячно-земної
фізики РАН (https://www.researchgate.net/profile/Valery-Skomorovsky-2). Причому пластинка /4 встановлюється
безпосередньо перед вхідною щілиною ешельного спектрографа ГСТ, а призма-моноліт з ісландського шпату – за
вхідною щілиною спектрографа. Після проходження променя світла через призму, він розщеплюється на два
паралельні промені з ортогональною поляризацією, які рознесені просторово на 3 мм. Це створює у фокальній
© Лозицький В., Яковкін І., Кравченко Є., Таращук В., 2021
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площині камери спектрографа два зображення спектра, які також рознесені просторово приблизно на ту ж величину
(фокусні віддалі коліматорного і камерного дзеркал спектрографа дорівнюють 600 см і 650 см, відповідно).
Дія аналізатора колової поляризації на картину ефекту Зеємана спектрально проявляється у тому, що для
заданої орієнтації осей пластинки /4 відносно площини поляризації аналізатора лінійної поляризації у спектрі буде
видно зеєманівську  компоненту (тобто центральну) і лише одну  компоненту (або "червону", або "синю") – тобто
бічну. Об’єднуючись у спектрі, ці дві компоненти утворюють більш чи менш розширений профіль лінії, "центр ваги"
якого буде дещо зміщений відносно незбуреної довжини хвилі лінії 0. Саме зміщення "центра ваги" такого
об’єднаного профілю і вказує на приховане зеєманівське розщеплення спектральної лінії [13].
Якщо зеєманівське розщеплення H значно менше за ширину спектральної лінії 1/2, то тоді згідно з теорією
формування лінії в однорідному магнітному полі [17], спостереження з аналізатором циркулярної поляризації дають
змогу визначити не модуль магнітного поля, а його поздовжню компоненту B ║  BLOS = Bcos, де  – кут між силовою
лінією магнітного поля і променем зору. Важливо також, що такі спостереження дозволяють визначити полярність
магнітного поля: під час зміни полярності магнітного поля у спектрі з’являється (при фіксованій орієнтації осей
аналізатора) протилежне зміщення "центра ваги" сумарного зображення лінії – замість, наприклад, "червоного"
зміщення "центра ваги" – "синє", або ж навпаки. Під "синім" зміщенням тут розуміють зміщення у сторону коротших
довжин хвиль, а під "червоним" – у сторону більших довжин хвиль.
На основі спостережених профілів (I + V) та (I – V) можна знайти параметр Стокса V (тобто інтенсивність циркулярно
поляризованого світла у сфері лінії), а по ньому – величину поздовжньої компоненти B║  BLOS за формулою [2]
λ2

BLOS =



λVdλ / (4,67×1013 gλ02

λ1

λ2

 Idλ,

(2)

λ1

де ВLOS виражено у гаусах (Гс),  – в ангстремах (Å); 1 і 2 – межі інтегрування параметрів Стокса I та V, які
вибирають так, щоб виокремити у спектрі лише досліджену магніточутливу лінію, без ліній-сусідів (тобто бленд).
Важливо відмітити, що фактично відбувається інтегрування параметрів Стокса I та V не лише по довжині хвилі ,
але й по площі зображення вибраного об’єкта на Сонці. Оскільки в різних місцях на Сонці можуть бути магнітні поля
не лише різної величини, але й магнітної полярності, це суттєво впливає на величину параметрів I та V, особливо
параметра V. Цей параметр у разі зміни полярності магнітного поля змінює свій знак на протилежний (параметр I
знаку не змінює), і в результаті проінтегрована величина добутку V може бути дуже зменшена, причому в окремих
випадках – до нуля. У підсумку, безпосередньо знайдена зі спостережень величина В LOS відображає не лише
величину локальних магнітних полів, але також алгебраїчну суму магнітних полярностей, різні кути  в межах
ефективної площі вхідної щілини інструмента (його апертури), різні швидкості по променю зору і термодинамічні
умови в цих місцях (які також впливають на профілі I та V ).
Це призводить до того, що величина ВLOS відображає не локальні магнітні поля на Сонці, а деяке ефективне
магнітне поле Вeff, яке дає, у кращому випадку, лише нижню межу локальних магнітних полів. Тим не менше,
інформація навіть про нижню межу локальних магнітних полів може бути важливою, наприклад, для наближених
оцінок густини магнітної енергії на різних рівнях активних областей і для вдосконалення теоретичних моделей
сонячних спалахів.
В ядрах (тінях) сонячних плям спостерігаються великі ділянки сильного магнітного поля регулярної (тобто
однакової) полярності. Це дозволяє впевнено визначити в них модуль напруженості магнітного поля, який для
розвинутих плям, що мають тінь і півтінь, дорівнює переважно 2000–3000 Гс, хоча зрідка спостерігаються сонячні
плями з магнітним полем у 5000–6000 Гс [3, 19]. У спектрах сонячних плям виявлено також слабкі поляризовані
особливості, які вказують на магнітні поля наруженістю 7000–8000 Гс [7, 18].
За межами сонячних плям завжди визначається величина ВLOS, яка по суті, є ефективним магнітним полем Вeff.
Його величина у сонячних спалахах також доходить до "кілогаусових" значень, типових для сонячних плям (див.
напр. [11], а також посилання у цій роботі). Крім того, у спектрах потужних спалахів виявлено розщеплення емісійних
піків в ядрах спектральних ліній із дуже малими факторами Ланде (близько 0,01), яке вказує на ще сильніші магнітні
рівня 104 Гс [9]. Таким чином, локальні магнітні поля у сонячних спалахах можуть бути значно сильнішими, ніж
виміряне ефективне поле Вeff. Це вимагає застосування інших методів аналізу для інтерпретації спостережень, які
дозволяють оцінити саме локальні магнітні поля, а не ефективне поле Вeff.
Метод розщеплення піків параметра Стокса V. Ще одним недоліком методу "центрів ваги" є те, що інтенсивність у
спектрі центральної  компоненти може бути спотворена розсіяним світлом і внаслідок цього не відповідати ефекту
Зеємана, за якого інтенсивності  і  компонент описуються формулами Сірса [17]. Вплив світла, розсіяного в атмосфері
Землі і всередині телескопа, призводить до того, що центральна  компонента додатково підсилюється і це зменшує
виміряну величину Вeff. Можна наблизитись до більш реальної величини виміряного магнітного поля, якщо аналізувати у
спектрі лише циркулярну (колову) поляризацію, без її змішування з лінійною поляризацією і з неполяризованим світлом.
Це можливо завдяки тому, що в загальному випадку зеєманівські  компоненти поляризовані еліптично, тоді як 
компонента поляризована завжди лінійно, а розсіяне світло, як правило, є неполяризованим. Якщо реєструвати у спектрі
лише параметр Стокса V, то відповідний розподіл інтенсивності відповідатиме лише  компонентам, без їхнього
змішування з  компонентою. Однак при цьому є також свої специфічні особливості.
При ΔH << Δ1/2 параметр Стокса V можна представити виразом
V = (I/) ΔλH cos,

(3)

де I/ є градієнтом інтенсивності у профілі Стокса I спектральної лінії. Цей параметр зліва від центра лінії (у
"синьому" крилі лінії) є від’ємним, рівним нулю по центру лінії і додатним у правому ("червоному") крилі лінії.
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Максимальні значення цього параметра (за абсолютною величиною) приблизно відповідають півширині лінії Δλ1/2.
Точніше, у випадку ΔλH << Δλ1/2, спектральна віддаль ΔλV між від’ємним і додатним максимумами (піками) параметра
V є незмінною при рості магнітного поля і приблизно рівною Δλ1/2 , тобто ΔλV  Δλ1/2.
Це так званий режим слабкого поля. У цьому режимі, у процесі зростання магнітного поля росте тільки амплітуда
піків параметра Стокса V, але не їхнє розщеплення ΔλV. Подальші зміни ΔλV при ще більшому зростанні магнітного
поля показано на рис. 1 згідно з розрахунками, виконаними в межах теорії Унно [17] для однорідного магнітного поля
при відносному коефіцієнті поглинання в центрі лінії η0 = 0,5. Ці зміни показано для відносних величин ΔλV/ΔλD та
vH = ΔλH /ΔλD, де ΔλD – доплерівська ширина спектральної лінії. Штрихова лінія на рис. 1, проведена під кутом 45 до
обох осей, відповідає випадку ΔλV/ΔλD = 2 vH . З рисунка видно, що при vH < 0,5 маємо ΔλV/ΔλD ≈ const, тоді як при
vH > 1,5 отримаємо ΔλV/ΔλD ≈ 2 vH .
Останній режим називають режимом сильного поля. Це саме той зручний для вимірювань режим, коли по віддалі
між піками параметра Стокса V можна досить просто знайти зеєманівське розщеплення (а по ньому – модуль
напруженості магнітного поля), притому незалежно від положення й інтенсивності у спектрі центральної  компоненти
зеєманівського розщеплення, а отже – і незалежно від впливу розсіяного світла. З рисунка видно також, що відповідні
вимірювання слабо залежать від кута нахилу силових ліній  до променя зору. Точніше, за великих кутів нахилу, коли
  90, вимірювання величини ΔλV дають дещо завищені (на кілька відсотків) значення фактичних напруженостей.
Якщо 0,5 < vH < 1,5, відношення ΔλV/ΔλD є нелінійною функцією параметра vH . Це проміжний режим між
випадками слабкого і сильного поля, який не дозволяє напряму вимірювати дійсне магнітне поле, але який
використовується у методі "відношення ліній" [12, 18, 20] для оцінювання дійсних напруженостей на основі
порівняння амплітуд параметра Стокса V або розщеплення піків ΔλV цього параметра [4] у двох або більше
спектральних лініях, що мають близькі глибини формування в атмосфері Сонця і температурні чутливості, але різні
фактори Ланде. У межах цього методу, дійсна величина магнітного поля визначається на основі модельних
розрахунків відношення вказаних параметрів і порівняння їх із спостереженнями.
Метод "відношення ліній" незастосовний для вимірювань магнітних полів по широких спектральних емісіях у
місцях інтенсивного енерговиділення сонячних спалахів. Цьому є дві причини: (а) відповідні дані стосуються режиму
слабкого поля і (б) ті емісійні спектральні лінії хромосфери і корони Сонця, які найчастіше світяться у сонячних
спалахах (передусім це бальмерівські серії водню а також лінія D3 HeI) мають майже однакові фактори Ланде,
близькі до одиниці. Однак цей метод можна використовувати для діагностики магнітних полів на фотосферному
рівні, зокрема і в місцях сонячних спалахів [4].

Рис. 1. Теоретична зміна згідно з теорією Унно [17] відносного розщеплення ΔλV/ΔλD піків V-параметра
залежно від відносного зеєманівського розщеплення vH = ΔλH /ΔλD для двох кутів (0° і 75°)
між променем зору і силовою лінією магнітного поля при η0 = 0,5 [4]

Метод аналізу бісекторів профілів I ± V. З теорії переносу випромінювання в однорідному магнітному полі [17]
випливає ще один важливий у методичному відношенні висновок. Якщо розглянути бісектори профілів I ± V при
дійсно слабких магнітних полях, коли ΔλH << Δλ1/2, то тоді ці бісектори для профілів I + V та I – V мають бути
паралельні один одному, тобто показувати однакове їхнє відносне зміщення у всьому діапазоні інтенсивностей
спектральної лінії – від її ядра до далеких крил. Водночас, неодноразово відмічалося у ході аналізу спостережних
даних, що ці бісектори іноді непаралельні один одному за малих розщеплень, зокрема у сонячних спалахах [2, 10]. У
роботі [2] на основі моделювання профілів ліній для випадку двокомпонентної моделі (силові трубки магнітного поля
з високою напруженістю + слабке фонове магнітне поле) показано, що місця локальних максимумів розщеплення
задовільно відповідають величинам зеєманівських розщеплень у просторово нероздільних магнітних структурах.
Точніше, віддаль такого максимуму розщеплення бісекторів від центра лінії Δλmax приблизно відповідає
зеєманівському розщепленню ΔλH, тобто Δλmax  ΔλH. Це дозволяє досить просто виміряти магнітне поле у
просторово нероздільних магнітних структурах, які своїми спектральними вкладами у профіль лінії "збурюють"
бісектори у певних місцях, призводячи до явних відхилень від випадків однорідного магнітного поля. У роботі [10]
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показано, що таким методом можна оцінити величину магнітного поля навіть тоді, коли магнітні полярності у
відповідних субтелескопічних структурах є різними.
Важливим моментом у застосуванні цього методу є оцінювання шумових ефектів у профілях ліній. Адже локальні
максимуми розщеплення бісекторів можуть бути інструментальними, тобто бути обумовленими, наприклад,
флуктуаціями виміряної інтенсивності внаслідок зернистості фотоемульсії на спектрограмі. У роботі [10]
запропоновано оцінювати рівень "шумів" у різних частинах профілю лінії відповідно до критерію

  (dI/d)–1 0,

(4)

де  – рівень "шуму" у досліджуваному місці магніточутливої лінії, 0 – цей рівень у профілі телуричної лінії, де такі
ефекти мають явно немагнітне походження.
Ще однією вказівкою на те, що спостережені екстремуми у розщепленні бісекторів є реальними, може бути
повторюваність виявлених ефектів у сусідніх місцях на Сонці. Адже "шумові" ефекти мають бути безладними,
іррегулярними, і не повторюватись у близьких місцях на спектрограмі, тоді як сонячні ефекти повинні повторюватись на
певному геометричному масштабі або ж у певній вибірці сонячних подій того ж типу – наприклад, у сонячних спалахах.
Для прикладу на рис. 2 показано зіставлення усередненого розщеплення бісекторів у лінії FeI 5233 (geff = 1,26) для
12 сонячних спалахів згідно з роботою [10]. По осі ординат тут подано стандартне відхилення від лінійного тренда
(SDFLT) на графіку залежності "розщеплення бісекторів – віддаль від центра лінії". Цей параметр дозволяє виявляти
збурені частини профілю лінії навіть у тому випадку, коли магнітні полярності у відповідних субтелескопічних
структурах є протилежними. З рис. 2 видно, що якщо взяти лише три сонячні спалахи, то маємо безладні шумоподібні
флуктуації, які в цілому ненабагато перевищують очікуваний рівень шуму, який подано штриховою лінією. Однак, якщо
додавати кількість сонячних спалахів у послідовності 6, 9 і 12, то чим більше спалахів добавляти, тим більше картина
прояснюється – залишаються вище "шумового" рівня лише максимуми, які відповідають віддалям від центра
Δλmax  80–120 і 170–210 мǺ, тоді як за межами цих інтервалів загальний хід параметра SDFLT добре відповідає
шумовим ефектам. У роботі [10] аргументовано висновок, що ці максимуми свідчать про просторово нероздільні
магнітні поля з напруженістю близько 6 і 12 кГс, які виявляються у всіх 12 досліджених спалахах.

Рис. 2. Усереднене середньоквадратичне відхилення від лінійного тренда (SDFLT) для розщеплення бісекторів
у лінії FeI 5233 Ǻ, яке спостерігалось у сонячних спалахах [10]. Залежності для 6, 9 та 12 спалахів зміщені вгору на 200, 400
та 600 Гс відповідно для зручнішого порівняння даних. Штриховими лініями показано очікуваний рівень інструментальних ефектів

Нові дані про магнітні поля у сонячному спалаху 14 липня 2005 р. Сонячний спалах 14.07.2005 р.
спостерігався на ГСТ АО КНУ і попередньо вже вивчався в роботі [6]; там досліджено його момент 12:07 UT. У цій
роботі представлено результати дослідження іншого моменту спалаху, а саме 12:02 UT. Цей спалах виник у групі
NOAA 10786, мав бал X1,2 і координати 11N і 84W. Він почався о 10:16 UT і досягнув максимуму о 10:55 UT. Тобто
знімок спектра о 12:02 UT зроблено через 67 хв після його максимуму.
За методикою, докладно описаною у згаданій роботі, отримано I ± V профілі лінії Н для 12 фотометричних
розрізів, які відповідають висотам над фотосферою від 2 до 24 Мм. Ширина кожного фотометричного розрізу
відповідала 2 Мм, межі сусідніх розрізів упритул прилягали один до одного. Висота в атмосфері Сонця визначалася
на основі відомого масштабу зображення спектра в касетній частині ГСТ АО КНУ і виміряній віддалі від того місця у
спектрі, яке відповідає краю диска Сонця. Точність такого вимірювання близько 1 Мм, однак, враховуючи, що край
диска Сонця (тобто фотосфера) на спектрограмі не була зафіксована, наведені в тексті значення є нижньою межею
дійсних висот в атмосфері. Тобто, наприклад, у випадку рис. 3 щодо фотометричного розрізу № 13, указана висота
16 Мм над фотосферою відповідає фактичній висоті 16 Мм + х, де х ≤ 5 Мм згідно із замальовкою у журналі
спостережень краю сонячного диска відносно вхідної щілини спектрографа. У цьому випадку вказана невизначеність
не має принципового значення – важливо те, що вимірювання стосуються нижньої корони і притому таких висот, які
не менші, ніж указані у тексті.
У короткому викладі отримано такі результати. Розщеплення бісекторів лінії Н  в усіх розрізах було відносно
невеликим, до 35 мǺ (рис. 3 і 4) і відповідало напруженостям у декілька сотень гаусів, до 850 Гс. Похибки таких
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вимірювань, у середньому, близько ± 100 Гс; ці похибки залежать в основному від взаємної точності "прив’язки"
спектрів I + V та I – V по телуричних лініях, від фактора Ланде лінії Н (geff = 1,05) і від того інтервалу бісекторів по
висоті лінії, для якого усереднювались дані. Інтервал усереднення бісекторів вибирався за межами телуричних ліній
і охоплював значну частину профілю лінії (рис. 3 і 4). У такому випадку отримані значення напруженостей близькі за
фізичним смислом до Вeff. На рис. 3, 4, 5 параметр Δλ представляє спектральну віддаль у мǺ від деякого умовного
нуль-пункту, який не відповідає центру спектральної лінії.
У ході зіставленя всіх спостережених профілів виявилася цікава деталь, яка досить чітко повторюється
принаймні у 5 фотометричних розрізах із 12: у далеких крилах лінії, на віддалі 1,8–2,2 Ǻ від її центра, існує слабка
циркулярна поляризація, яка змінює свій знак на протилежний при переході через центр лінії. Ці місця у спектрі
показано стрілочками на рис. 3 і 4. Про вказану вище поляризацію свідчить те, що у "червоному" крилі лінії профіль I
+ V йде в цілому вище, ніж профіль I – V, тоді як у "фіолетовому" крилі – навпаки. У цьому випадку точність
вимірювань інтенсивностей в окремих точках спектра близько 1–2 %, однак у разі усереднення даних відповідна
точність підвищується до рівня < 1 %. З рис. 3 і 4 видно, що якщо усереднити коливання інтенсивностей в околі
400–500 мǺ відносно тих місць, які показані стрілочками, то маємо достовірну відмінність ходу інтенсивностей у
профілях I ± V саме того характеру, що вказано вище.

Рис. 3. Фотометричні профілі I ± V лінії Н у сонячному спалаху 14 липня 2005 р.
для моменту12:02 UT і фотометричного розрізу № 13, який відповідає висоті близько 16 Мм над фотосферою.
Майже вертикальними лініями показано бісектори профілів, а стрілками – фотометричні особливості з протилежною
коловою поляризацією у далеких крилах лінії, які можуть вказувати на надсильні магнітні поля у спалаху

Рис. 4. Те саме, що й на рис. 3, але для фотометричного розрізу № 23, який відповідає висоті близько 6 Мм

Слід зауважити, що подібний ефект не повинен виникати в однорідному полі у разі слабких розщеплень профілю
лінії, коли ΔλH << Δλ1/2. Адже тоді різниця інтенсивностей між профілями I + V та I – V має бути пропорційною величині
dI/d, яка в далеких крилах лінії близька до нуля. Альтернативний висновок полягає в тому, що магнітне поле є
неоднорідним, воно як мінімум двокомпонентне: містить одну компоненту з напруженістю  102 Гс (що видно з
розщеплення бісекторів), і ще другу компоненту з дуже високими напруженостями, яка дає настільки сильно розщеплені
зеєманівські  компоненти, що вони потрапляють аж у далекі крила лінії – на віддаль 1,8–2,2 Ǻ від її центра.
Величину відповідного магнітного поля можна оцінити за калібровочною формулою для лінії Н, яка є такою:
H = 2,1110−5 B,

(5)

де H виражено в ангстремах, а В – у гаусах. При H = 1,8–2,2 Å маємо В  85–104 кГс. Спостережні вказівки на
такі надсильні магнітні поля раніше виявлено у сонячних спалахах [8, 9], але там вони стосувались значно менших
висот в атмосфері, близько 0,5 Мм. По фізичному смислу такі надсильні поля близькі до локальних магнітних полів у
спалаху, оскільки показані стрілками особливості (рис. 3 і 4) можна вважати повністю розщепленими  компонентами.
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Дійсно, з розгляду збільшеного зображення картини розщеплення бісекторів для фотометричного розрізу № 23
видно (рис. 5), що це розщеплення є найбільшим у крилах лінії, але стає практично нульовим ближче до ядра лінії.
Тобто це може означати, що внутрішня межа відповідних дуже слабких  компонент є чітко окресленою – вона не
простягається аж до центра лінії. У такому разі, наведені вище значення напруженостей (В  85–104 кГс)
відповідають модулю напруженості магнітного поля.

Рис. 5. Збільшене зображення бісекторів лінії Н у лімбовому сонячному спалаху 14 липня 2005 р.
для моменту 12:02 UT і фотометричного розрізу № 23, який відповідає висоті 6 Мм над лімбом

Висновки. Розглянуто особливості основних методів вимірювання магнітних полів у сонячних спалахах, зокрема
методу "центрів ваги", розщеплення піків параметра Стокса V і методу аналізу бісекторів профілів I ± V. Наголошено,
що метод "центрів ваги" дає дуже усереднені дані про сонячні магнітні поля, які можна розглядати як нижню оцінку
локальних магнітних полів. Точніші значення напруженостей локальних магнітних полів можуть дати методи аналізу
розщеплення піків параметра Стокса V і метод аналізу бісекторів профілів I ± V. Найбільш тонким є останній метод,
однак він вимагає у разі застосування ретельного вивчення і врахування можливих інструментальних ефектів.
Продовжено дослідження потужного сонячного спалаху 14 липня 2005 р., який виник у групі NOAA 10786 і мав бал
X1.2. Вивчено магнітні поля у цьому спалаху для ще одного моменту, а саме 12:02 UT (раніше досліджувався момент
12:07 UT), для ділянки протяжністю  22 Мм по висоті. Виявилось, що у дослідженому спалаху напруженість магнітного
поля, виміряна по лінії Н, була на рівні кількох сотень гаусів, досягаючи в одному місці значення 850 ± 100 Гс.
Отримано спостережні свідчення існування у цьому спалаху надсильних магнітних полів рівня  85–100 кГс на
висотах 6–24 Мм над рівнем фотосфери. На це вказують відповідним чином поляризовані особливості в далеких
крилах лінії Н – на віддалі 1,8–2,2 Å. Спостережні вказівки на існування магнітних полів такого діапазону
відмічались раніше в роботах [8, 9], але не в лінії Н і не в лімбових спалахах, тобто для менших висот у сонячній
атмосфері (близько 0,5 Мм).
Подякa. Автори статті вдячні невідомому рецензенту і редактору за слушні зауваження, які ми врахували,
доопрацьовуючи статтю. Це дослідження профінансовано Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка, держбюджетна тема № 19БФ023-03.
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СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШКАХ
Приведено сравнение возможностей трех методов измерений магнитных полей по эффекту Зеемана, которые чаще всего
используются при изучении солнечных вспышек, а именно, метода "центров тяжести", расщепления пиков параметра Стокса V и
анализа бисекторов профилей I ± V. Кратко представлены новые данные о магнитном поле в лимбовой солнечной вспышке 14 июля
2005 г. По данным в линии Н, усредненное магнитное поле Вeff на момент 12:02 UT достигало 850 ± 100 Гс на высоте 16 Мм. Для
нескольких мест вспышки найдена слабая поляризация разных знаков на расстояниях 1,8–2,2 Å от центра линии, которая может
указывать на сверхсильные локальные магнитные поля в диапазоне приблизительно 85–100 кГс.
Ключевые слова: Солнце, солнечная активность, солнечные вспышки, эффект Зеемана, методы измерений, сильные и
сверхсильные магнитные поля.
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COMPARISON OF DIFFERENT METHODS FOR MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS IN SOLAR FLARES
We present a comparison of possibilities of three methods of magnetic field measurements using the Zeeman effect, namely, method of ”center
of gravity”, splitting of Stokes V peaks and analysis of bisectors of I ± V profiles. We note that first method gives very averaged data in form of
effective magnetic field Beff which presents the lower limit of local magnetic field in spatially unresolved structures. Splitting of Stokes V peaks V
can present local magnetic field B, but only in a case when this splitting exceeds considerably the splitting of peaks of the Stokes I gradient dI/d.
Analysis of bisectors of I ± V profiles presents simple method for rapid diagnostics of magnetic field inhomogeneity. In particular, in case of really
weak and homogeneous magnetic field, bisectors of I + V and I – V profiles should be parallel to each other. If these bisectors are non-parallel
having some extrema, this could be an evidence of hidden presence of strong spatially unresolved magnetic field. Last method is very subtle but
needs careful accounting of instrumental effects in line profiles. In this paper, we present also new data related to magnetic fields in limb solar flare
of 14 July 2005. Spectral observations of this flare were carried out with the Echelle spectrograph of the Horizontal Solar Telescope of the
Astronomical Observatory of Taras Shevchenko National University of Kyiv. In order to measure the magnetic fields in this flare, I ± V profiles of Н
line were studied. It was found that effective magnetic field Вeff in the flare reached 850 ± 100 G on height 16 Mm. However, the spectral evidences to
yet stronger local fields of 104 - 105 G range were found. In particular, for several places of the flare, a weak circular polarization of opposite signs
was found in line wings on distances of 1.8-2.2 Å from line center. If this polarization to interpret as manifestations of the Zeeman effect, the
corresponding magnetic field is  85–100 kG.
Key words: Sun, solar activity, solar flares, Zeeman effect, methods of measurements, strong and superstrong magnetic fields.

УДК 524.7
О. Александров, канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

КОМПЛЕКСНИЙ ФОРМАЛІЗМ
У ТЕОРІЇ ГРАВІТАЦІЙНОГО ЛІНЗУВАННЯ І ГЕОМЕТРІЯ КАУСТИК
У комплексному формулюванні теорії гравітаційного лінзування із застосуванням параметризації критичних
кривих (Witt, 1990) розроблено загальний метод переходу від локальних координат, пристосованих до точки на
каустиці, до глобальних вихідних координат. Метод дозволяє виразити локальні характеристики лінзи через похідні
від лінзового потенціалу у вихідних координатах. У цій роботі проаналізовано формулу для кривини каустики,
знайдено умову існування точок перегину й умови існування критичних зображень для точок з опуклого або вгнутого
боку каустики. Розглянуто умови того, що критична точка є касповою, а також додатності і від’ємності каспів.
Властивості каустик проілюстровано на прикладах лінзи Чанг – Рефсдала і спрощеній моделі клампа темної матерії.
Ключові слова: гравітаційне лінзування, комплексне формулювання, критичні криві і каустики.

1. Вступ. Найяскравіші прояви гравітаційного лінзування, такі як, кратність зображень і значне збільшення
блиску, спостерігаємо, коли джерело міститься поблизу каустики гравітаційно-лінзової системи (ГЛС) [1]. Каустики –
це образи критичних точок (особливостей) лінзового відображення (lens mapping), яке встановлює зв'язок між
координатами зображення, що лежить у площині лінзи, і координатами більш віддаленого джерела. Згідно з добре
знаною теоремою Уітні диференційоване відображення однієї площини на іншу може мати лише два типи стійких
особливостей – складки і зборки (напр. [1, п. 6.2.3; 2, с. 328]). Складкам відповідають регулярні точки каустичної
кривої, а зборкам – так звані каспи (вістря або роги) каустик. Складніші особливості можуть стійко існувати, коли
розглядається не одне відображення, а сім'я відображень, що параметризована кількома параметрами. Але
зрозуміло, що складки і зборки становлять головний інтерес для теорії гравітаційного лінзування.
Каустики розділяють області площини джерел, які мають різну кількість зображень. Коли точкове джерело
наближається до каустики з того боку, якому відповідає більше зображень (так званий додатний бік), деякі
зображення прямують до відповідної критичної точки. Причому їхня яскравість необмежено зростає. Ці зображення
ми називаємо критичними. Після того як джерело перетне каустику два критичні зображення зникають.
У першому наближенні каустику локально розглядають як пряму лінію. Але розгляд більших областей, або більш
тонких деталей процесу лінзування, потребує врахування кривини каустики. Зокрема, кривина каустики необмежено
© Александров О., 2021
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зростає у разі наближення до каспа. Що ж ми називаємо геометрією каустики? Це насамперед кривина як функція
на каустиці, точки перегину, точки повернення (каспи) і їхні типи, умови існування критичних зображень точок із того
чи іншого боку каустики.
Коли джерело міститься поблизу каустики, взаємні положення, інтенсивність, полярність і часова затримка
найяскравіших (критичних) зображень визначаються властивостями каустики. Тому, використовуючи ті чи інші
моделі лінз, доцільно добре розуміти структуру відповідних каустик і поведінку зображень. Зрозуміло, що важливість
тонких деталей ГЛС значно зросте, якщо стане можливим спостерігати за динамікою окремих зображень.
Зауважимо, що більшість питань геометрії каустик так чи інакше розглядалися у літературі, зокрема у монографіях
[1, 2]. Головна відмінність нашої роботи – розроблення підходу, який дозволяє визначати геометричні властивості у
довільній точці каустики у вихідних координатах, в яких задано лінзове відображення.
Наш розгляд спирається на комплексне формулювання теорії гравітаційного лінзування. Крім параметризації
критичних кривих і каустик, яка у цьому підході виникає цілком природно [3], наведемо переваги комплексного
формулювання. Дослідження локальних властивостей лінзового відображення в околі критичної точки спирається на
його тейлорівський розклад у спеціальній системі координат, пристосованій до напрямку каустики. Коефіцієнти
однорідних членів такого розкладу у сукупності утворюють тензор стосовно обертання системи координат. Саме
комплексифікація площини дозволяє виконувати її повороти і відповідні перетворення цих тензорів у
найекономніший спосіб.
У другому розділі викладено основи комплексного підходу до теорії
лінзування, у третьому розглядається
зв'язок локальних координат, пристосованих до точки на каустиці, з глобальними вихідними координатами.
Четвертий і п’ятий розділи присвячено власне геометрії каустики. Нарешті у шостому розділі застосування
знайдених формул ілюструються на прикладах лінзи Чанг – Рефсдала і моделі клампа темної матерії.
2. Комплексний формалізм у теорії гравітаційного лінзування. Багато питань теорії гравітаційного лінзування
зручніше розглядати у комплексному формулюванні [1–3], при якому положення джерела характеризується
комплексною координатою ζ  Y1  iY2 , а положення зображення – координатою z  X1  iX 2 . Досить докладно
комплексний підхід до теорії гравлінзування подано в [4]. Тут ми нагадуємо ті співвідношення, які необхідні для
повноти викладення.
Модель гравітаційної лінзи задається лінзовим потенціалом – дійсною функцією   z, z  . Рівняння лінзи, або
лінзове відображення, має вигляд

ζ  z  2, z .

(1)

Тут і далі індексами після коми ми позначаємо частинні похідні за відповідними змінними. Зауважимо, що при
диференціюванні змінні z і z розглядаються як незалежні, і це ніяк не суперечить тому, що вони є комплексноспряженими. Це так звані похідні Віртінгера, хоча більш слушно їх пов’язувати з ім’ям А. Пуанкаре
(https://en.wikipedia.org/wiki/Wirtinger_derivatives). Також слід відмітити, що точніше кажучи, рівняння (1) стосується
гравітаційно-лінзової системи, яка містить на певних відстанях лінзу і джерело. Коли враховують можливість
розташування джерел на суттєво різних відстанях, то лінзове відображення визначається трохи інакше [5].
Потенціал задовольняє рівняння

2, zz  κ  z, z  ,

(2)

де κ  z, z  – нормована поверхнева густина маси в лінзі. Функцію   z, z   2, zz називають комплексним зсувом, а
її модуль γ   – зсувом.
Як було зазначено, найяскравіші прояви гравітаційного лінзування пов’язані з існуванням критичних точок, які
визначаються з умови рівності нулю якобіана

J  z, z   1  κ   γ 2
2

(3)

лінзового відображення ζ  z, z  . У загальному випадку критичні точки утворюють одну або кілька кривих, що є
розв’язками рівняння J  z, z   0 . Образи критичних кривих при відображенні (1) – це каустики. Для скорочення
введемо позначення σ  1  κ . Коли κ  1 , критичні точки визначаються рівнянням σ  γ , а при κ  1 у критичних
точках σ  γ . Надалі покладемо, що

  εγe2iφ ,

1, κ<1
ε
.
1, κ>1

(4)

Таким чином при κ  1 кут 2φ дорівнює arg    , а при κ  1 відрізняється від нього на π . Тепер координати
критичних точок задовольняють рівняння σ  εγ . З рівняння (4) отримуємо (неявну) параметризацію критичних
кривих параметром φ . А саме:

  z, z   σ  z, z  e2iφ .

(5)
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Завдяки лінзовому відображенню ця параметризація переноситься також на каустики. Зокрема, знайдемо вектор
дотичний до каустики. Маємо

dζ
dz
dz
dz
dz
.
 ζ, z
 ζ, z
σ

dφ
dφ
dφ
dφ
dφ

(6)

Далі внаслідок (5) на каустиці

 dz
dζ
dz iφ 
 σeiφ  eiφ 
e .
dφ
dφ 
 dφ

(7)

Тут у дужках маємо дійсну величину і бачимо, що кут φ з точністю до π збігається з полярним кутом дотичної до
каустики. Таким чином у межах комплексного підходу параметризація каустик відбувається цілком природно.
Уперше вона була запропонована в роботі [3].
3. Розкладання лінзового відображення в ряд Тейлора в дійсних і комплексних змінних. Якщо деякі маси,
що входять до складу гравітаційної лінзи, моделюються точковими тілами, то в цих точках потенціал  стає
сингулярним. В інших точках, де він є гладкою функцією, для вивчення локальних властивостей лінзи та поведінки
зображень можна застосовувати наближення поліномами Тейлора. Зокрема такий підхід використовується для
дослідження координат зображень, їх підсилення та часової затримки в околах критичних точок. Знайти координати
зображень за координатами джерела означає те саме, що певним чином обернути лінзове відображення. Проте у
критичній точці вироджується його диференціал, тому така задача стає досить нетривіальною. У базовому наближенні
відповідні формули отримано в роботах, які вже давно стали класичними (див. [1]). Вони носять асимптотичний
характер, тобто справджуються тим точніше, чим ближче джерело до каустики. Але ці формули не дають уяви про
їхню точність. У подальшому були розроблені підходи, які дозволили будувати послідовні наближення за степенями
допоміжного параметра. Виявилося, що в обох випадках (складка або касп) можна таким чином увести параметр t
близькості джерела до каустики, що задача пошуку координат зображень може бути розв’язана у формі рядів по
степенях цього параметра [6–10]. Причому базові (асимптотичні) формули виконують роль нульового наближення.
На цьому шляху у випадку точкового джерела в околі складки були знайдені координати, коефіцієнти підсилення і
часові затримки критичних зображень у першому і другому наближеннях [6–14]. У випадку каспа ці ж величини були
отримані у першому наближенні для загального лінзового відображення і у другому – для так званого симетричного
каспа [10, 11, 14–17]. Також на базі цих розкладів у другому наближенні отримано криві підсилення блиску для
протяжних джерел із різним розподілом поверхневої яскравості у випадку перетину ними каустики-складки [8–12,
18]. Вихідною ланкою цих побудов є розклад лінзового потенціалу в ряд Тейлора в околі критичної точки, через
коефіцієнти якого алгебраїчно виражаються коефіцієнти розкладів по степенях t . Наслідком виродженості
диференціала є те, що для коректного розгляду другого наближення за параметром t у певних випадках необхідно
враховувати деякі доданки п’ятого і навіть шостого порядку в розкладі потенціалу.
Одна з проблем, що потребувала врахування поправок до коефіцієнта підсилення і часу затримки критичних
зображень – це проблема аномальних відношень потоків, яка пов’язана з дослідженнями структури галактик-лінз на
малих масштабах [19–21]. Роль поправок першого та другого порядків у формулі для підсилення критичних
зображень джерела, що міститься біля каустики-складки, досліджувалася також у [22].
Як зазначено вище, в основі цих робіт лежить розклад лінзового відображення в ряд Тейлора по степенях
локальних координат, початок яких розташовано у критичній точці zcr . Причому напрямок координатних осей
певним чином прив’язується до напрямку каустики у відповідній точці ζ  zcr  . Тому, якщо ми хочемо вивчати зміну

розглядуваних величин уздовж критичної кривої або каустики, необхідно навчитися переходити від вихідних
координат, в яких задано відображення (1), до локальних координат, пристосованих до критичної точки. Саме у
цьому моменті стає у пригоді комплексне формулювання.
Розглянемо зв'язок між дійсним і комплексним розкладами Тейлора. Далі функції типу f  z, z  будемо позначати
заради скорочення як f  z  . Коефіцієнти розкладу по степенях z і z звичним чином виражаються через послідовні
похідні Віртінгера. З формули (1) знаходимо, що розклад лінзового відображення біля точки z  u з точністю,
скажімо, до третього порядку має вигляд

1

ζ  u  z   ζ  u   z  2  , zz z  , zz z   , zzz z 2  2, zzz zz  , zzz z 2  
2

1

  , zzzz z 3  3, zzzz z 2 z  3, zzzz zz 2  , zzzz z 3   ... .
6


(8)

Похідні потенціалу в цій формулі обчислюють звичайно при z  0 . Зауважимо, що перехід до комплексних
координат дозволяє зокрема виокремити члени, що обумовлені густиною маси κ  0 на промені зору від тих, що
спричинені іншими масами. Усі змішані похідні від потенціалу зводяться до похідних від κ .
У лінійному наближенні з урахуванням формул (2) і (4) маємо

ζ  1  κ  z  z  σz  εγe2iφ z .
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Далі доцільно зробити одночасний поворот площин джерел і зображень: ζeiφ  ω  y1  iy2 і zeiφ  w  x1  ix2 .
У нових координатах

ω  σw  εγw,
інші доданки з формули (8) збережуть свій вигляд уже в нових координатах:

ω  u  weiφ   ω  u   σw  εγw   , www w2  2, www ww  , www w2  


1
 ,wwww w3  3,wwww w2 w  3,wwww ww2  ,wwww w3   ... .
3

(9)

Якщо точка, біля якої виконується розклад, є критичною, то ω  2σx1 . Відсутність у цьому виразі залежності від
однієї з координат наглядно свідчить про критичність опорної точки – уявна частина приросту w не дає внеску до
диференціала dω . У цих координатах вектор (6), дотичний до каустики, має дійсне значення, тобто є паралельним
до осі y1 .
Саме в координатах, початок яких на площині зображень міститься у критичній точці і на площині джерел у
відповідній точці на каустиці, та повернутих таким чином, що перша вісь є дотичною до каустики, досліджується
поведінка зображень в околі критичних точок. У цьому разі застосовують розклад лінзового відображення в дійсних
змінних і для частинних похідних вводять скорочені позначення. З точністю, що є достатньою для розгляду всіх
перерахованих величин, цей розклад подано в [16, 17]. Тут ми його наводимо з точністю до членів третього порядку:

y1  2σx1  a1 x12  a2 x2 2  2b2 x1 x2  c3 x13  3c1 x1 x2 2  d1 x23  3d 2 x12 x2  ...
y2 

b2 x12  b1 x2 2  2a2 x1 x2  d 2 x13  3d1 x1 x2 2  c2 x23  3c1 x2 x12  ...

(10)

Коефіцієнти мають такий сенс:

a1   ,111 2; a2  ,122 2; b1  ,222 2; b2   ,112 2; c1  ,1122 6;
c2   ,2222 6; c3   ,1111 6; d1  ,1222 6; d2   ,1112 6; ...

(11)

Індексами після коми позначено частинні похідні по координатах  x1 , x2  . Позначення введено так, що при κ = 0
маємо a1  a2 , b1  b2 , c1  c2  c3 , d1  d 2 .
Установимо зв’язок коефіцієнтів такого розкладу з похідними Віртінгера від потенціалу. Для цього потрібно
замінити похідні таким чином:






,
x1 w w


 
 
 i

.
x2
 w w 

Наприклад, наведемо вирази величин, що є суттєвими у подальшому:

1 
 
a1   

    Re  ,www 3, www  ,
2  w w 
3

1 
  
 
a2   



    Re   ,www  , www  ,
2  w w  w w 
2

i 
 
b1   

   Im   , www 3 , www  ,
2  w w 
3

i 
   
 
b2   


 
   Im   ,www  ,www  ,
2  w w   w w 
2

(12)

1 
 
1
c2   

    Re   ,wwww 4 , wwww 3 , wwww  .
6  w w 
3
4

Підсумуємо алгоритм, запропонований для того, щоб виразити коефіцієнти розкладу (10) лінзового відображення
у локальних (адаптованих до точки на каустиці) координатах через вихідні координати.
Похідні (11) від потенціалу  виражаємо через похідні Віртінгера аналогічно (12):
m n
   
 
m !n !
n 1
 
n
,11...122..2  i n 


,ww...www...w .
 
   i   1

w

w

w

w
k
!
m

k !l ! n  l !


 

m
n
k 0 l 0
k  l n  m  k l
m

n
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Похідні по комплексних координатах w і z зв’язані простими співвідношеннями:

 w  ei  z ,  w  ei  z .
Звідки маємо

,ww...www...w  , zz... z zz ... z e 

i M  N 

M

M

N

.

N

Для експоненційного множника з рівняння (5) знаходимо, що на критичній кривій

e

  z 
  

 σz 

i  M  N φ

M N
2

.

dς
 ρeiχ , тут  і  відповідно
dt
модуль и аргумент  . Елемент довжини вздовж кривої ds  d d  . Будемо вважати, що параметр s зростає
4. Кривина каустики. Нехай

разом із

ς  t  – комплексна параметризована крива і ς 

t , тоді одиничний дотичний вектор  

Кривина

k кривої за визначенням k 

d


ds


 ei ,
  , одиничний вектор нормалі – n  i .
ds

dt
  

d
. Маємо
ds
k


.


(13)

Застосуємо цю формулу до каустики, параметризованої кутом



 . У цьому випадку з формули (7)

 dz i dz i 
d
 
e 
e ,
d
d 
 d

 C ,

(14)

C може дорівнювати нулю або  залежно від знаків  і z  . Таким чином знаходимо, що модуль похідної
d  d  дорівнює радіусу кривини каустики у відповідній точці.
Щоб виразити dz d через лінзове відображення продиференціюємо рівняння критичної кривої (5) і перейдемо
до змінної w . Знаходимо
де

 ,www ,www  zei   ,www ,www  zei  i .
Далі для скорочення формул доцільно похідні по
скориставшись такими співвідношеннями

w і w виразити через коефіцієнти розкладу (10),

 1 
 
 1 
 
 
i
 
i
,
.
w 2  x1 x2  w 2  x1
x2 
Маємо

1
,www   a2  a1  i  b2  b1  ,
4

,www  

Підставимо ці вирази в (15) і покладемо

Знаходимо

a2
R,
b1

(16)

1
 a1  3a2  i  b1  3b2  .
4

zei  R  iI .
I 

(15)

R

b1
b1b2  a22

(17)

.

Тепер для вектора, що є дотичним до критичної кривої, отримуємо

z 

  b1  ia2 
b1b2  a2

2

ei .

(18)
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Зауважимо, що градієнт якобіана (3) на критичній кривій (який є ортогональним до неї) має такий вираз:

J  4  a2  ib1  ei .
Нарешті з формул (14, 13) знаходимо, що кривина каустики дається виразом

k

b1b2  a2 2
22b1

.

(19)

Іншим методом аналогічну формулу отримано в роботі [24], також вона узгоджується з параболічним
наближенням рівняння каустики ([1], с. 188).
Додатність кривини (19) свідчить, що при зростанні параметра  дотичний вектор повертається проти
годинникової стрілки, тобто вліво. З формул (7) і (18) знаходимо

 dz i dz i 
22b1
d  i
.
e  
e 
e 
d
d   b1b2  a22
 d

(20)

  на вісь y1 , що паралельна до нього. Отже знак цієї величини визначає, чи
збігається напрямок осі y1 із напрямком зростання  . Як відомо (див. наприклад [12, 14]) з рівнянь (10) випливає,
що критичні зображення відповідають точкам з того боку каустики, де виконується умова b1 y2  0 (додатний бік).
Це проєкція дотичного вектора

Разом із формулою (20) (враховуючи, що система координат є правою) це приводить до висновку: коли величина





D  b1b2  a22 є додатною, критичні зображення відповідають точкам з опуклого боку каустики, якщо ж від’ємною – то
з увігнутого, при D  0 маємо точку перегину. Тобто існує три види особливостей типу складки залежно від знаку
величини D . Це узгоджується з визначенням додатного і від’ємного боків каустики [1, с. 189]. Сформульований там
критерій додатності є умовою на координати точок в околі каустики, тоді як ми пов’язуємо цей критерій із
властивостями каустики. Зауважимо, що у деяких широко застосовуваних моделях гравітаційних лінз-галактик
говорять про тангенціальну і радіальну каустику. Причому перша з них є додатною, а друга – від’ємною.
Враховуючи формули (11), а також співвідношення (2), яке можна подати у вигляді ,11 ,22  2 , знаходимо,
що D  b1  a2  b1,2 . Коли   0 (або   const. ), наприклад, у моделях із точковими масами, D  0 , і критичні
зображення завжди відповідають точкам з опуклого боку каустики (див. також [1, с. 192]). Також у цьому випадку
кривина каустики ніколи не обертається на нуль, отже, не існує точок перегину каустик. Нижче на прикладі буде
показано, що в загальному випадку при   const. можуть існувати такі точки.
5. Каспи. У теорії кривих каспи (точки повернення) – це ті точки, в яких дотичний вектор обертається на нуль.
Очевидно, що ця умова не залежить від вибору параметра. Треба зробити деяке застереження. Множина точок
повернення, крім зборок, може містити особливості вищого порядку. Але, як уже зазначено вище, серед них стійкими
є лише зборки. Тому ми не завжди будемо явно відрізняти точки повернення і зборки.
З формули (13) видно, що умова   0 еквівалентна умові k   . З іншого боку, з теорії особливостей
диференційованих відображень відомо, що розклад (10) у загальному випадку відповідає околу складки, а при
b1  0 – зборки. З рівняння (19) випливає, що остання умова еквівалентна тому, що в таких точках кривина каустики
стає нескінченною. З формули (18) отримуємо ще одну ознаку, що характеризує критичні точки, які відповідають
каспам. Спрямовуючи b1 до нуля, знаходимо, що вектор, дотичний до критичної кривої у касповій точці, є
ортогональним до вектора, дотичного до каустики, а саме
2

2

z   i

 i
e .
a2

Тепер з другого рівняння (12) отримуємо умову касповості у такому вигляді:





Im , zzz e3i  3, zzz ei  0 .

(21)

Звичайно, має виконуватися рівняння (5).
Зауважимо, що при наближенні точки вздовж каустики до каспа b1  0, і рано чи пізно величина D  b1b2  a2
стає додатною, оскільки разом обертатися на нуль параметри b1 і a2 можуть лише в нестійких особливих точках
вищого порядку. Таким чином, у безпосередній близькості до каспа точки, яким відповідають критичні зображення,
завжди перебувають усередині вістря. Утім, цього треба було очікувати з наочних ілюстрацій зборки.
Зупинимося ще на визначенні додатних і від’ємних каспів. У точці каспа пряма y2  0 (яку ми також називаємо
2

віссю каспа) збігається зі спільною напівдотичною до двох гілок каустики, але та чи інша орієнтація осі y1
визначається співвідношенням параметрів розкладу (10). В основі розрахунків координат (а також підсилення і часу
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затримки) критичних зображень точок поблизу каспа лежать розв’язки

 x10 , x20 

нульового (базового) наближення,

що визначаються із системи рівнянь
2
,
2x10  y1  a 2 x20

c   a  x
2
2

2

перш за все з кубічного рівняння для

збігається зі знаком виразу
осі



 a2 y1 x20  y2  0 ,

(22)

1
x20 [14–17]. Кожна точка на прямій y2  0 має одне зображення з x20  0 ,

 2,3
x20


крім того, існують два зображення з

3
20



a2 y1
c2   a22

, що визначені на тій півпрямій, на якій знак координати

y1

A  a2 c2  a22 . Саме ця півпряма лежить усередині вістря і це визначає напрямок

y1 . Два види каспів – додатний і від’ємний – відрізняються парністю критичних зображень [24, 1, 2]. У базовому

наближенні якобіан лінзового відображення в околі каспа дорівнює
розглянутих розв’язків маємо
визначається знаком виразу





2
J 0  2 3 c2  a22 x20
 a2 y1  . Для трьох



1
2,3
J 0   2a2 y1 , J 0   4a2 y1 . Знаходимо, що додатність чи від’ємність каспа

C  c2  a22 [24]. Зауважимо, що для додатного каспа всередині вістря J 0   0 ,
1

2,3
J 0   0 , для від’ємного – знаки протилежні.
Зазначимо, що внаслідок (22) величина C суттєво впливає на точність наближених формул в околі каспа.

6. Приклади.
Лінза Чанг – Рефсдала. При

  0 , наприклад для n-точкової лінзи, умова (21) спрощується і набуває вигляду





Im , zzz e3i  0 .

(22)

Проілюструємо застосування цього рівняння на прикладі моделі Чанг – Рефсдала точкової лінзи із зовнішнім
полем [25]. Потенціал цієї моделі дається таким виразом [4]:


1
  z   ln  zz   ex z 2  z 2 .
2
4



Тут



(23)

 ex – параметр зовнішнього зсуву, який ми вважаємо додатним.
Лінзове відображення (1) має вигляд

  z   ex z 
Далі маємо

1
.
z

(24)

  2, zz  0 ,   1 і   1 ,
1 

  2, zz    ex  2  .
z 


(25)

Рівняння критичної кривої (5) виглядатиме так:

1 

2 i
  ex  2   e .
z 

Це рідкісний випадок, коли вдається отримати аналітичну параметризацію критичних кривих у явному вигляді. З
попереднього рівняння локально маємо



z   ex  e2i



1 2

.

(26)

Тут треба зробити таке зауваження. Якщо нас цікавить залежність z від параметра  на всьому інтервалі
[, ) , то слід ураховувати існування двох гілок квадратного кореня. Коли  ex  1 , то при зміні  підкореневий
вираз описує криву, що не охоплює точку розгалуження. Тоді замість (26) матимемо дві незв’язані критичні криві

z  1

 ex  e2i .
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 ex  1 перепишемо рівняння критичної кривої таким чином [26]:

z  ei

 ex e2i  1 .

Тут знову точка розгалуження міститься поза областю, що охоплюється підкореневою кривою. У цьому випадку
заміна загального знаку еквівалентна зсуву параметра на  . Формула (26) замість цього описує половину критичної
кривої, а після заміни знаку – другу половину.
З рівнянь (21) і (26) отримуємо умову касповості



3i

Im e

z

3

  Im  

ex e

2i



1

Далі елементарний геометричний розгляд показує таке [26]. При

3
2

0.

(27)

 ex  1 рівняння (27) виконується лише при

2  0 або 2   . Тепер із (26) отримуємо координати чотирьох критичних точок, що відповідають каспам:
z1  

1
,
1   ex

z2   

i
.
1   ex

 ex  0,2 і
 0,8 . Праворуч угорі показано відповідні критичні криві. Також видно, як змінюються вздовж координати Y1

На рис. 1 показано каустики лінзи Чанг – Рефсдала, що відповідають значенням параметра

 ex

величини

b1 і C . Функція b1  z  дорівнює нулю в точках, що відповідають каспам. Функція C  z  має від’ємні

значення в точках

 

z1 і додатні в точках z2  (уточнимо, що при  ex  0,8 , C z2  0,032 ), тобто додатні й

від’ємні каспи чергуються між собою.

γex  0, 2

γex  0,8

Рис. 1. Критичні криві й каустики лінзи Чанг – Рефсдала для двох значень параметра
та відповідні значення величин b1 і

У роботі [16] для цього прикладу отримано явні вирази

 ex  1

C залежно від Y1

 

 

C z1   1    і C z2   1    . Підкреслимо,
2

2

що параметр C входить як множник у знаменники поправкових доданків у формулах для коефіцієнта підсилення і часу
затримки [14–17]. І оскільки його модуль може набувати малих значень, то врахування цих поправок є вельми суттєвим.
При



 ex  1



рівняння (27) справджується лише, коли

1  

arg 1   ex e2i  2n 3 . Звідси кут 2 може мати три значення:

ex e



2i 3

є додатним дійсним числом. Тобто,
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2  0 , 2 

 3
2
 arcsin 
3
 2 ex

 2
 3

 , 2     arcsin 
 3
 2 ex



  .
 

У цьому випадку множина критичних точок являє собою дві замкнені криві, які відповідають двом гілкам кореня у
формулі (26). Знайдені значення  відповідають трьом касповим точкам на кожній із критичних кривих [26]. У
такому випадку всі каспи від’ємні.
У таблиці подано значення

C  z  , що відповідають каспам лінзи Чанг – Рефсдала за різних значень  ex .

Застосовано такі позначення: С1 – значення в каспових точках на осі абсцис, С2 – в інших каспах.
Значення функції C  z  у каспових точках лінзи Чанг – Рефсдала для різних значень зовнішнього зсуву

Т а бл и ця

ex

С1

С2

ex

С1

С2

0,2

–0,288

0,128

0,95

–3,612

0,0024

0,5

–1,125

0,125

1,1

–4,851

–0,022

0,8

–2,592

0,032

2

–18

–3,060

Модель клампа. Тепер розглянемо приклад лінзової моделі, що містить неперервну матерію. Скористаємося
спрощеною моделлю клампа темної матерії, яку введено в роботі [28]. Лінзовий потенціал дається таким виразом:


1
  z   ln R 2  zz  ex z 2  z 2 ,
2
4









(28)

 ex – зовнішній зсув, R – параметр, що характеризує розмір клампа. Ця модель є певним узагальненням лінзи
Чанг – Рефсдала, яка відповідає значенню R  0 . Як і в попередньому прикладі, структура критичних кривих і
каустик цієї моделі залежить від співвідношень параметрів. Тут ми обмежуємося випадком  ex  1 . Структура
де

каустик виявляється різною залежно від знаку

Q  1   ex  R  1.

Рис. 2. Критичні криві (верхня панель ліворуч) і каустики (верхня панель праворуч)

 ex  0, 4; R  0,6 та відповідні характеристики
b1 , C і D залежно від полярного кута  на критичній кривій (нижня панель)

лінзи-моделі клампа з параметрами
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На рис. 2 показано характеристики цієї моделі з параметрами  ex  0,4; R  0,6 . На верхній панелі ліворуч
подано критичні криві, що позначені як А і Б, а праворуч відповідні каустики. На нижній панелі для кожної каустики

 zcr  , C  zcr  , D  zcr  залежно від полярного кута на критичній кривій. На кривій А
існує чотири каспові точки, в яких b1  zcr   0 ; усі ці каспи від’ємні, C  0 ; функція D на всій критичній кривій є
зображено графіки функцій b1

додатною, тобто додатна сторона міститься з боку опуклості каустики. На кривій Б відсутні каспи, усюди

b1  zcr   0 ; C  0 ; D  0 – додатний бік відповідає вгнутості каустики.
На рис. 3 те саме показано для моделі з параметрами

 ex  0,4; R  0,8 . У цьому випадку на кожній із

критичних кривих є по дві каспові точки, усі каспи є від’ємними. На кожній із каустик існує по чотири точки перегину, в
яких D  0 ; у безпосередньому околі каспових точок D  0 . Форми каустик на рис. 2 і 3 значно відрізняються, але в
обох випадках з аналізу функції D випливає, що всередині кожної із замкнених каустик А і Б кількість зображень на
два більше ніж іззовні.

Рис. 3. Критичні криві і каустики лінзи-моделі клампа з параметрами
та відповідні характеристики

γex  0, 4; R  0,8

b1 , C і D залежно від полярного кута θ

Рис. 4. Критичні криві і каустики лінзи-моделі клампа з параметрами

γex  0, 4; R  1 1  γex 
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Виникає питання, яким чином відбувається зміна кількості каспів на каустиці за зміни параметрів, і як це
узгоджується з теоремою Уітні. На рис. 4 показано критичні криві і каустики для випадку
Очевидно, що при

Q  R  1 1   ex   0 .

Q  0 перетворення каспових точок, що лежать на уявній осі, відбуваються через особливості

вищого порядку. У цьому випадку це так звана гіперболічна омбіліка (гаманець) [5]. Зауважимо, що за малих
значень

Q без дослідження функції b1 неможливо визначити, якій саме каустиці належать ці каспи.

Наведені приклади демонструють, що запропонований алгоритм дозволяє визначити коефіцієнти розкладу (10)
для будь-якої критичної точки і розрахувати всі властивості лінзового відображення в її околі.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ФОРМАЛИЗМ В ТЕОРИИ
ГРАВИТАЦИОННОГО ЛИНЗИРОВАНИЯ И ГЕОМЕТРИЯ КАУСТИК
В комплексной формулировке теории гравитационного линзирования с применением параметризации критических кривых (Witt,
1990) разработан общий метод перехода от локальных координат, приспособленных к точке на каустике, к глобальным исходным
координатам. Метод позволяет выразить локальные характеристики линзы через производные от линзового потенциала в
исходных координатах. В данной работе проанализирована формула для кривизны каустики, найдено условие существования точек
перегиба и условия существования критических изображений для точек с выпуклой или вогнутой стороны каустики. Рассмотрены
условия того, что критическая точка является касповой, а также положительности и отрицательности каспов. Свойства каустик
проиллюстрированы на примерах линзы Чанг – Рефсдала и упрощенной модели клампа темной материи.
Ключевые слова: гравитационное линзирование, комплексная формулировка, критические кривые и каустики.
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COMPLEX FORMALISM IN THE THEORY
OF GRAVITATIONAL LENSING AND THE GEOMETRY OF CAUSTICS
In the theory of gravitational lensing, the critical curves and caustics of the lens mapping are of particular interest. The most striking features of
this phenomenon take place just when the source is in the vicinity of the caustic of the gravitational lens system. The main method for studying the
properties of a lens mapping in the vicinity of a critical point is its approximation by a segment of a Taylor series in a special local coordinate
system; this allows one to describe all the necessary properties with sufficient accuracy by means of a certain number of Taylor coefficients. In this
article, we propose a general algorithm for calculating the mentioned coefficients directly in the original coordinates. The algorithm essentially uses
the complex formulation of the lensing equations and the parameterization of critical curves, which was first proposed by Witt (1990).
We analyzed the formula for the curvature of the caustic and introduced a closely related function D . For D  0 , the so-called positive side of the
caustic neighborhood, whose points have two more images, corresponds to the convexity of the caustic, and for D  0 , to its concavity. The critical points,
at which D  0 , correspond to the inflection points of the caustic. The conditions for the critical point to be a cusp, as well as the positivity and negativity of
the cusps are considered. The properties of caustics are illustrated with examples of the Chang-Refsdal lens and a simplified dark matter clump model.
Key words: gravitational lensing, complex formulation, critical curves and caustics.
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КОМПАКТНІ ГАЛАКТИКИ З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ:
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНТЕГРАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СПАЛАХУ ЗОРЕУТВОРЕННЯ
Для вибірки компактних галактик з активним зореутворенням, створеної на основі цифрового огляду неба SDSS
DR14, проведено дослідження зв’язку між інтегральними характеристиками процесу зореутворення – темпом SFR(Hβ)
і питомим темпом зореутворення sSFR(Hβ), та аналогічними характеристиками SFR0(Hβ) та sSFR0(Hβ), приведеними
до нульового віку спалаху зореутворення, а також масою молодого населення зір із віком < 10 млн років, віком спалаху
зореутворення та вмістом кисню 12+logO/H у міжзоряному середовищі цих галактик. Отримано тісну та майже
лінійну залежність між темпом зореутворення та масою молодого зоряного населення, а також слабку кореляцію між
темпом зореутворення та вмістом кисню. Показано, що питомі темпи зореутворення, середні значення яких
sSFR(Hβ) = 8,8·10–9 рік–1 та sSFR0(Hβ) = 2,8·10–8 рік–1, не залежать від маси молодого зоряного населення та вмісту
кисню і тому є універсальною характеристикою компактних галактик з активним зореутворенням.
Ключові слова: галактики з активним зореутворенням, темп зореутворення, питомий темп зореутворення.

Вступ. Робота є продовженням мультихвильових досліджень галактик з активним зореутворенням. Серед
різноманіття типів галактик особливо цікавими є компактні карликові галактики, які вирізняються наявністю сильних
емісійних ліній водню в їхніх спектрах, що свідчить про активні процеси зореутворення, причому еквівалентна
ширина ліній часто вказує на відносно молодий спалах зореутворення. Для галактик цього типу є можливість з
великою точністю визначити вміст важких елементів, зокрема кисню, та екстинкцію внаслідок поглинання
випромінювання пиловою компонентою. Вміст важких елементів Z у карликових галактиках нижче від вмісту Zʘ на
Сонці, і в окремих об’єктів він сягає низьких значень Zʘ/12, а відношення маси газу до маси зоряного населення
високе, що свідчить про їхню еволюційну молодість. Це переважно близькі галактики (червоне зміщення z < 1,0), але
фізичні умови (світність, темп зореутворення, питомий темп зореутворення, хімічний склад) у деяких із них подібні
до умов у галактиках на великих червоних зміщеннях (z = 2–3, Lyman-break, Ly-alpha галактики), спостерігати які
складніше. Тому компактні карликові галактики є перспективними локальними об’єктами для дослідження фізичних
умов у молодих галактиках на великих червоних зміщеннях.
Дослідженням галактик із зореутворенням присвячено значну кількість робіт, див. наприклад, [1–8] та посилання
в них щодо визначення темпу зореутворення. Результати спектральних досліджень різних вибірок компактних
галактик з активним зореутворенням із цифрового огляду неба SDSS (випуски 2007–2020 рр.) викладено у низці
робіт, зокрема [9–18]. У роботах [19–28], виконаних в Астрономічній обсерваторії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, для різних вибірок галактик з активним зореутворенням із різних випусків SDSS
проведено статистичні дослідження випромінювання у різних діапазонах спектра – близькому та далекому
ультрафіолетовому (за даними космічної місії GALEX) і близькому інфрачервоному (за даними космічної місії WISE)
діапазонах, емісійних лініях H та Hβ (дані SDSS), радіоконтинуумі на 1,4 ГГц (дані NVSS і FIRST); за різними
чинниками (мультихвильовими монохроматичними світностями та їхніми комбінаціями) визначено швидкості
зореутворення та функції світності, зокрема і для нульового віку спалаху зореутворення.
У цій роботі для компактних галактик з активним зореутворенням з SDSS DR14 проведено дослідження зв’язку
темпу зореутворення з характеристиками спалаху зореутворення.
Вибірка галактик та їхні інтегральні характеристики. Досліджується вибірка понад 30 тис. компактних галактик
з активним зореутворенням (CSFGs) із цифрового спектрального огляду неба SDSS DR14 [29]. Критерії відбору
об’єктів вибірки детально описано в [13]. Для повноти та цільності викладу нагадаємо, що до вибірки включено
компактні об’єкти (переважно з кутовими діаметрами 6''–10''), у спектрах яких присутні емісійні лінії Нβ з
еквівалентною шириною EW(Нβ) ≥ 10 Å та лінії [O III] λ4363 Å, для яких похибка у визначенні потоку у лінії < 50 %
величини, останнє важливо для надійного визначення вмісту важких елементів. У спектрах відібраних галактик
також відсутні спектральні ознаки наявності активних галактичних ядер. Галактики вибірки на діагностичній діаграмі
для потоків випромінювання у лініях [OIII]λ5007Å/ Hβ λ4861Å – [NII]λ6583/ H λ6563Å розміщуються в областях,
притаманних галактикам з активним зореутворенням, а не активних галактичних ядер.
© Ізотова І., 2021

ISSN 1728-273х

АСТРОНОМІЯ. 1(63)/2021

~ 33 ~

Спектральні дані SDSS про спостережні потоки випромінювання в емісійних лініях Нα та Нβ скореговано через
екстинкцію (прийнято криву почервоніння Cardelli та ін. (1989) [30] і відношення повної екстинкції до селективної
екстинкції R(V) = A(V)/E(B−V) = 3,1). Корекцію через екстинкцію проведено у два кроки. Спочатку спостережні
спектри, невиправлені за червоне зміщення, скореговано через екстинкцію Молочного Шляху A(V)MW з
використанням даних NED. Після цього спектр, приведений до системи спокою, скореговано через екстинкцію
всередині галактики A(V)int, яку отримано з бальмерівського декременту після його корекції через екстинкцію
Молочного Шляху (див. деталі у [13]). На додаток до екстинкції, потоки в Hβ скореговано через апертуру з
використанням коефіцієнта 2,5r(ap)-r, де r і r(ap) – відповідно повна SDSS r зоряна величина і r(ap) – зоряна величина
всередині круглої спектральної апертури з діаметром 2'' чи 3'' залежно від того, у якому випуску SDSS наведено
спостережні дані. Скореговані через екстинкцію та апертуру потоки в емісійній лінії Hβ трансформовано у світності,
причому відстані розраховувалися з використанням космологічного калькулятора NED [31] для космологічних
параметрів H0 = 67,1 км·с–1·Mпк–1, ΩΛ = 0,682, Ωм = 0,318 [32].
Для дослідження використано інтегральні характеристики галактик вибірки, які було визначено за спектральними
даними SDSS в роботі [28]: вміст кисню 12+log(O/H) та маси зоряного компонента Mstar і маси молодого населення
зір Myoung. Для визначення вмісту кисню використано прямий Те- та частково напівемпіричний методи (див. [9–10] і
посилання в них). Маси зоряного компонента Mstar та Myoung було визначено з моделювання спектрального розподілу
енергії (SED) SDSS в спектрах CSFGs вибірки. Метод включає врахування як зоряного так і небулярного
континууму. Історію зореутворення апроксимовано коротким спалахом (для молодого зоряного компонента з віком
tyoung < 10 млн років) і неперервним зореутворенням із постійним темпом SFR (для більш старого зоряного
компонента). Внесок кожного зоряного населення в розподіл енергії SED є параметром відношення b = Myoung/Mold, а
повна маса є Mstar = Myoung + Mold (метод детально описано в [16]).
Темп зореутворення SFR(Hβ) і питомий темп зореутворення sSFR(Нβ) = SFR(Hβ)/Mstar галактик розраховано з
урахуванням [33] за світністю в емісійній лінії Hβ, скорегованою через екстинкцію і апертуру, також для розрахунків
прийнято відношення потоків F(Hα)/F(Hβ) = 2,8:

SFR(H)  2,21 1041L(H) .

(1)

У виразі (1) і далі всі світності наведено в одиницях ерг·с–1, темп зореутворення – Мʘ·рік–1. Вираз для SFR у роботі
[33] отримано для темпу зореутворення, сталого впродовж довгого часу (100 млн років), сонячного вмісту кисню та
початкової функції мас Солпітера [34]. Але галактикам вибірки CSFGs притаманний спалаховий характер процесу
зореутворення, який яскраво себе проявляє у світності галактики, що швидко спадає на короткій шкалі часу
≤ 10 млн років. Так, згідно з моделлю Starburst99 [35], розрахованою для різних значень вмісту кисню, світність L(Hβ) в
емісійній лінії Hβ, яка є результатом дії іонізуючого випромінювання наймасивніших зір, та еквівалентна ширина
EW(Hβ) для моди миттєвого спалаху спадає на 2 порядки величини впродовж 10 млн років. Це переконливо
проілюстровано на рис. 2 роботи [25]. Тому, крім сталого у часі темпу зореутворення, нами було розраховано темп
зореутворення за світністю L(Hβ), зведеною до нульового віку спалаху. Мірою віку у моделі миттєвого спалаху
зореутворення є еквівалентна ширина EW(Hβ) в емісійній лінії Hβ, і величина EW(Hβ) тим більша, чим менший вік
спалаху. Тому для зведення світності до нульового віку спалаху використано поправку згідно із [16], яку отримано для
металічності (вмісту кисню) 1/5 від сонячної, що є типовим для галактик вибірки:
ΔlogL(H)  2,7  logEW(H) ,

(2)

для logEW(H)  2,7, інакше ΔlogL(H ) = 0. З урахуванням (1) темп зореутворення, що відповідає нульовому віку
спалаху, представимо у вигляді

logSFR0 (Hβ) = logL0 (H )  40,655,

(3)

де logL0 (H) = logL(Hβ) + ΔlogL(Hβ).
Співвідношення між темпами зореутворення (спостережним і зведеним до нульового віку спалаху) й
інтегральними характеристиками. У подальшому для стислості введемо такі умовні позначення: SFR(Hβ) –
"спостережний" темп зореутворення, визначений за спостережною світністю L(Hβ) (з належними корекціями) згідно з
(1); SFR0(Hβ) – "початковий (нульовий)" темп зореутворення, визначений за світністю L(Hβ), зведеною до нульового
віку спалаху з урахуванням (2) і (3).
На рис. 1 наведено залежності темпів зореутворення ("спостережного" та "початкового") від маси молодого
зоряного населення галактик Муoung. Галактики з високими значеннями еквівалентної ширини EW(Hβ)  50 Å
позначено сірими кружками, з низькими значеннями EW(Hβ)  50 Å – незаповненими кружками. Оскільки, як уже
зазначалось, еквівалентна ширина EW(Hβ) в емісійній лінії Hβ у моделі миттєвого спалаху є мірою віку
зореутворення, таке розбиття за значеннями EW(Hβ) віддзеркалює різний вік спалаху.
На рис. 1а видно зміщення положень галактик із високими та низькими значеннями EW(Hβ), що підтверджує
необхідність корекції за вік спалаху. На рис. 1b показано ту саму залежність, що і на рис. 1а, але для SFR0(Нβ) –
темпу зореутворення, зведеного до нульового віку спалаху зореутворення з урахуванням (2) і (3). Видно, що
зміщення положень галактик із високими та низькими значеннями EW(Hβ) відсутнє, а розкид даних зменшився
порівняно з рис. 1а. Розподіл на рис. 1b апроксимується рівнянням

SFR0 (H)=2,22×10-7 ×M1,06
young,

(4)

де маса молодого зоряного населення Муoung наведена в Мʘ, темп зореутворення SFR0(Нβ) – в Mʘ·рік–1. Отримана
кореляційна залежність є тісною (коефіцієнт лінійної кореляції r = 0,96, кількість точок N = 3327) і згідно з критерієм
Фішера [36] статистично значущою (імовірність – понад 99 %).

~ 34 ~

В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ISSN 1728-3817

Рис. 1. Зв’язок темпів зореутворення: а) SFR(Нβ) ("спостережного") та b) SFR0(Нβ)
(для нульового віку спалаху) з масою молодого зоряного населення галактик Муoung.
Галактики зі значеннями еквівалентної ширини EW(Hβ)  50 Å позначено сірими кружками,
з EW(Hβ)  50 Å – незаповненими кружками. Темп зореутворення – в одиницях Мʘ·рік–1 , Муoung – в Мʘ

Ця залежність дуже близька до лінійної. Таким чином, "початковий (нульовий)" темп зореутворення SFR0(Нβ)
приблизно пропорційний масі молодого населення, що і очікувалось, оскільки світність в емісійній лінії Hβ
визначається кількістю іонізуючих квантів, що залежить від маси "народжених" масивних зір і віку спалаху
зореутворення. Останнє чітко проявляється у моделюванні розподілу світності в емісійній лінії Hβ та практично
збігається з оцінками, наведеними у [25]. У нашому випадку врахування віку спалаху зореутворення позначилось на
розкиді точок на графіках.

Рис. 2. Зв’язок питомих темпів зореутворення: а) sSFR(Hβ) ("спостережного") та b) sSFR0(Hβ)
(для нульового віку спалаху) з масою молодого зоряного населення галактик Муoung. Позначення як на рис. 1.
Питомий темп зореутворення — в одиницях 10–9 рік–1, Муoung – в Мʘ

На рис. 2 показано залежності питомих темпів зоре утворення: а) sSFR(Hβ) ("спостережного") та b) sSFR0(Hβ)
(для нульового віку спалаху) від маси молодого зоряного населення галактик Муoung. Позначення галактик із різними
EW(Hβ) ті самі. З рисунків видно, що sSFR(Hβ) не залежить від Myoung, це випливає з майже лінійної залежності між
SFR(Hβ) і Myoung (рис. 1a і 1b). Як і у випадку SFR(Hβ), дисперсія sSFR 0(Hβ), скорегованих за вік, менша, ніж
нескорегованих sSFR(Hβ). Відсутність залежностей на рис. 2a і 2b приводить до висновку, що зореутворення в
компактних галактиках із зореутворенням має універсальний характер і визначається середньою величиною
питомих темпів зореутворення sSFR(Hβ) = 8,8·10–9 рік–1 та sSFR0(Hβ) = 2,8·10–8 рік–1.
Залежність "спостережних" темпів зореутворення від вмісту кисню показано на рис. 3a. Спостерігається незначне
зростання SFR(Hβ) зі збільшенням 12 + log(O/H). Для кореляційної залежності отримано коефіцієнт лінійної
кореляції r = 0,25 (N = 3297), вона згідно з критерієм Фішера є статистично значущою з великою імовірністю.
Отримана залежність є відображенням відомих залежностей зростання металічності (вмісту кисню) і темпу
зореутворення з ростом маси зоряного населення галактики. А ще у процесі моделювання з використанням
Stаrburst99 вміст кисню опосередковано позначається на значеннях світності L(Hβ), а відтак і SFR(Hβ). Залежність,
подібна до залежності на рис. 3а, спостерігається і для темпів зореутворення SFR0(Hβ), зведених до нульового віку
спалаху зореутворення, від вмісту кисню (рис. 3b), але з дещо меншою дисперсією.
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Рис. 3. Залежність темпів зореутворення: а) SFR(Hβ) ("спостережного") та b) SFR0 (Hβ)
(для нульового віку спалаху) від вмісту кисню. Позначення такі, як на рис. 1. Темп зореутворення – в Мʘ·рік–1

Рис. 4. Залежність питомих темпів зореутворення: а) sSFR(Hβ) ("спостережного") та b) sSFR0(Hβ) (для нульового віку спалаху)
від вмісту кисню. Позначення, як на рис. 1. Питомий темп зореутворення – в одиницях 10–9 рік–1

На відміну від темпів зореутворення, питомі темпи зореутворення sSFR(Hβ) та sSFR0(Hβ) не показують залежності від
вмісту кисню (рис. 4a і 4b), підкреслюючи їхній універсальний характер для компактних галактик із зореутворенням, з
малою дисперсією (1 dex) порівняно з дисперсією у 2–3 dex для темпів зореутворення (рис. 3a і 3b).
На рис. 5 зображено розподіл "спостережних" темпів зореутворення SFR(Hβ) від віку спалаху зореутворення
tyoung, який не виявляє будь-якої залежності. Вік спалахів зореутворення міститься в діапазоні < 10 млн років, але для
значної кількості галактик вік становить 4–5 млн років. Зазначимо, що у вибірці є значна кількість галактик із
низькими значеннями еквівалентної ширини EW(Hβ) < 50 Å, у яких вік спалаху становить 5–10 млн років. Зауважимо,
що для будь-якого віку спалаху темп зореутворення може змінюватись у широкому діапазоні від 0,1 M ʘ·рік–1 до
100 Mʘ·рік–1. Точно така сама картина спостерігається і для темпу зореутворення SFR0(Hβ), зведеного до нульового
віку спалаху, тільки дисперсія менша.

Рис. 5. Залежність "спостережних" темпів зореутворення SFR(Hβ) від віку спалаху зореутворення tyoung.
Позначення, як на рис. 1. Темп зореутворення SFR(Hβ) – в одиницях Мʘ·рік–1, tyoung – у роках
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На відміну від SFR(Hβ), питомий темп зореутворення sSFR(Hβ) зменшується, починаючи з віку 3 млн років, що
відповідає віку еволюції наймасивніших зір (рис. 6a). З іншого боку, це зменшення майже зникає для sSFR 0(Hβ)
питомих темпів зореутворення, зведених до нульового віку зореутворення (рис. 6b), що може свідчити про
коректність поправок, уведених за вік спалаху зореутворення.

Рис. 6. Залежність питомих темпів зореутворення: а) sSFR(Hβ) ("спостережного") та b) sSFR0(Hβ)
(для нульового віку спалаху) від віку спалаху зореутворення tyoung. Позначення, як на рис. 1.
Питомий темп зореутворення sSFR(Hβ) — в одиницях 10–9 рік–1, tyoung – у роках

Висновки. Для вибірки компактних галактик з активним зореутворенням, створеної на основі цифрового огляду
неба SDSS DR14, проведено дослідження зв’язку між інтегральними характеристиками процесу зореутворення –
темпом SFR(Hβ) і питомим темпом зореутворення sSFR(Hβ), а також аналогічними характеристиками SFR 0(Hβ) та
sSFR0(Hβ), зведеними до нульового віку спалаху зореутворення, та масою молодого населення зір Myoung з віком
< 10 млн років, віком спалаху зореутворення та вмістом кисню 12+logO/H у міжзоряному середовищі цих галактик.
Отримано такі результати:
 установлено майже лінійну залежність між темпом зореутворення SFR(Hβ) та масою молодого зоряного
населення Myoung, що загалом очікувалось, оскільки темп виробництва іонізуючих фотонів, а тим самим світність у
лінії Hβ і темп зореутворення визначаються кількістю масивних зір, а також віком спалаху зореутворення.
Відповідно, питомий темп зореутворення не залежить від маси молодого зоряного населення і є універсальною
величиною для компактних галактик з активним зореутворенням із середніми значеннями sSFR(Hβ) = 8,8·10–9 рік–1
та sSFR0(Hβ) = 2,8·10–8 рік–1.
 виявлено слабку кореляцію між SFR(Hβ) і SFR0(Hβ) та вмістом кисню 12+logO/H. З іншого боку показано, що
питомий темп зореутворення не залежить від вмісту кисню, а це підтверджує висновок, що питомий темп
зореутворення є універсальною характеристикою.
Подяка. Автор вдячна рецензентові за корисні конструктивні зауваження. Роботу виконано в межах теми
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КОМПАКТНЫЕ ГАЛАКТИКИ С АКТИВНЫМ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЕМ:
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ВСПЫШКИ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЯ
Для большой выборки компактных галактик с активным звездообразованием из SDSS DR14 исследовано связь между темпом
SFR(Hβ) и удельным темпом звездообразования sSFR(Hβ) и аналогичными величинами SFR0(Hβ) и sSFR0(Hβ), приведенными к нулевому
возрасту вспышки звездообразования, а также массой молодого звездного населения с возрастом < 10 млн лет, возрастом вспышки
звездообразования и содержанием кислорода 12+logO/H в межзвездной среде этих галактик. Показано, что темп звездообразования
почти линейно зависит от массы молодого звездного населения и слабо зависит от содержания кислорода. Удельные темпы
звездообразования имеют средние значения  sSFR(Hβ) = 8,8 ·10–9 год–1 и  sSFR0(Hβ) = 2,8 ·10–8 год–1, не зависят от массы молодого
звездного населения и содержания кислорода и поэтому являются универсальными характеристиками компактных галактик с
активным звездообразованием.
Ключевые слова: галактики с активным звездообразованием, темп звездообразования, удельный темп звездообразования.
I. Izotova, PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

COMPACT STAR-FORMING GALAXIES:
RELATIONS BETWEEN INTEGRATED CHАRACTERISTICS OF A STARBURST
We study a large sample of compact star-forming galaxies (CSFGs) from the Data Release 14 of the Sloan Digital Sky Survey. The sample
includes about 30000 compact isolated galaxies with angular diameters about 6''–10'' in the redshift range z = 0–1. The H emission lines with
equivalent widths EW(Hβ)  10 Å are observed in the spectra of all selected galaxies. Only star-forming galaxies without obvious signatures of an
AGN and with well-detected [OIII]4363 Å were included in the sample.
We consider the relations between the extinction- and aperture-corrected star formation rate SFR(Hβ), specific star formation rate sSFR(Hβ)
and their respective values, SFR0(Hβ) and sSFR0(Hβ), reduced to a zero starburst age, on the one hand, and the mass of young stellar population
with the age  10 Myr, the age of a starburst, and the oxygen abundance 12+logO/H in the interstellar medium of these galaxies, on the other hand.
A tight and almost linear correlation is found between the star formation rate and the mass of the young stellar population, but a weak correlation is
revealed between the star formation rate and oxygen abundance. It is shown that the specific star formation rates, with average values
 sSFR(Hβ) = 8.8 Gyr-1 and  sSFR0(Hβ) = 28 Gyr-1, do not depend on the mass of the young stellar population and oxygen abundance and therefore
are the universal characteristics of compact galaxies with active star formation.
Key words: star-forming galaxies, star formation rate, specific star formation rate.
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МАГНІТОГРАФІЧНІ ТА CПЕКТРАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОНЯЧНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ
В АСТРОНОМІЧНІЙ ОБСЕРВАТОРІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В 1975–1980 рр.
1975 р. в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка встановлений
і почав діяти магнітограф повного вектора конструкції СибІЗМІР, і це ініціювало створення в обсерваторії нового
перспективного наукового напряму – вимірювання сонячних магнітних полів як магнітографічним, так і спектральнополяризаційним методом. У цій статті наведено короткий огляд хронології подій у перші 5 років існування нового
напряму, а також найважливіших наукових результатів у цей період. Зокрема, тоді отримано нові дані про існування
магнітних полів напруженістю  10 кГс в активних областях на Сонці, про дискретність напруженостей у
субтелескопічних структурах із дуже сильними полями, а також дані про суттєве пригнічення в них турбулентних
рухів. Відповідні висновки підтверджено і деталізовано новими подальшими дослідженнями.
Ключові слова: Сонце, сонячна активність, спектральні дослідження, ефект Зеємана, магнітні поля, сонячний
магнітограф.

Вступ. 2020 р. минуло 45 років із того часу, як в Астрономічній обсерваторії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (далі – АО КНУ) розпочалися вимірювання і дослідження сонячних магнітних
полів спектральними методами. Цей новий напрям досліджень Сонця з’явився в АО КНУ завдяки Павлу Родіоновичу
Романчуку, тодішньому директору обсерваторії. Керуючи тоді відділом прогнозування сонячної активності, він як
учений і директор обсерваторії розумів гостру потребу в отриманні оперативних даних про сонячні магнітні поля,
починаючи з напруженостей і полярностей магнітних полів у сонячних плямах, горизонтальних градієнтів магнітного
поля тощо. Тоді уявлялося, що особливо цінними можуть бути магнітограми активних областей, з детальними
панорамними даними про структуру й еволюцію магнітних полів як у сонячних плямах, так і за їхніми межами. У ті
роки, такі дані отримували лише деякі обсерваторії, зокрема – Кримська астрофізична обсерваторія (нижче – КрАО),
Сибірський інститут земного магнетизму, іоносфери і розповсюдження радіохвиль у м. Іркутську (СибІЗМІР),
Пулковська астрономічна обсерваторія, обсерваторія Кітт Пік у США. Тоді ще не було інтернету і не було можливості
швидкого обміну відповідними даними. Тому П. Р. Романчук поставив завдання розпочати вимірювання сонячних
магнітних полів в АО КНУ, придбавши і встановивши в обсерваторії магнітограф повного вектора магнітного поля,
який би давав відповідні дані у вигляді карт магнітного поля. Оскільки сонячний магнітограф – досить складний
пристрій для астрономічних спостережень, виникла потреба підготовки кваліфікованих фахівців із співробітників
обсерваторії, які могли б обслуговувати магнітограф, отримувати й аналізувати спостережні дані.
Метою цієї статті є короткий виклад хронології тих подій в АО КНУ, а також наукових результатів у цьому
напрямку, отриманих у 1975–1980 рр.
Установлення магнітографа і початок вимірювань магнітних полів на Сонці. АО КНУ придбала сонячний
магнітограф конструкції СибІЗМІР [9] 1975 р. за 66 тис. руб. Сонячний магнітограф цього типу не є самостійним
астрономічним інструментом – він монтується як оптико-електронна приставка до сонячного телескопа, оснащеного
спектрографом високої роздільної здатності. Ширина інструментального профілю такого спектрографа має бути
меншою за 0,1 Å, тобто за ширину вузьких ліній нейтрального заліза Fe I у сонячному спектрі, подібних до FeI 5250,2 Å.
У ті роки, для магнітографічних вимірювань найчастіше використовувалась саме ця спектральна лінія з досить
великим фактором Ланде (g = 3,0), що забезпечувало високу чутливість вимірювань.
Сонячний магнітограф був встановлений на ешельному спектрографі горизонтального сонячного телескопа
(нижче – ГСТ) обсерваторії [7]. Спершу ГСТ був оснащений звичайним (неешельним) дифракційним спектрографом
[18], однак пізніше (на початку 1970-х рр.) цей спектрограф замінено на ешельний. Очевидною перевагою
ешельного спектрографа є те, що він дозволяє за одну експозицію тривалістю у кілька секунд зафіксувати на
фотопластинці спектр Сонця у дуже широкому діапазоні довжин хвиль – від 3800 до 6600 Å. Це дуже важливо для
досліджень активних процесів на Сонці, зокрема сонячних спалахів, оскільки для визначення фізичних умов у них
необхідно мати спостережені профілі багатьох спектральних ліній, зафіксовані одночасно – наприклад, профілі ліній
бальмерівської серії водню.
Сонячний телескоп і спектрограф створено співробітниками обсерваторії у 1953–54 рр. і потім неодноразово
модернізовано [8,13,18]. Спершу ці роботи проводились під керівництвом Миколи Авеніровича Яковкіна, завідувача
відділом фізики Сонця, а потім Лева Миколайовича Курочки, завідувача відділом фізики і прогнозів хромосферних
спалахів. У роботах із проєктування і побудови інструмента безпосередню участь брали старші наукові
співробітники П. М. Полупан і М. В. Стешенко, а також завідувач механічною майстернею П. Д. Рубан і механік
О. С. Бенюх. Роботи з модернізації інструмента виконувались за участі В. О. Остапенка, Ю. А. Чеснока,
Л. М. Кожевнікова та ін. До 1975 р. на спектральному матеріалі з ГСТ АО КНУ отримано важливі наукові результати,
які стосуються дослідження фізичних умов у сонячних протуберанцях, спалахах і плямах. Їх авторами є
М. А. Яковкін, П. М. Полупан, Є. М. Земанек (рис. 1), а також М. В. Братійчук, Л. М. Курочка та ін. [1].
Для встановлення магнітографа на ГСТ АО КНУ, із СибІЗМІР (м. Іркутськ) приїхали два співробітники цього
інституту, Микола Ілларіонович Кобанов і Сергій Володимирович Александрович (рис. 2). Їм довелося оригінально
вирішити ситуацію з установленням плити фотометра магнітографа, враховуючи те, що напрямок спектральної
дисперсії на ешельному спектрографі ГСТ відповідає вертикальній площині, а не горизонтальній, як на звичайному
(неешельному) дифракційному спектрографі. Цю плиту довелося встановити вертикально, щоб правильно
використати зафіксовану орієнтацію пари вхідних щілин фотометра магнітографа, на які проєктуються крила
магніточутливої лінії.
© Лозицький В., 2021

ISSN 1728-273х

АСТРОНОМІЯ. 1(63)/2021

~ 39 ~

Рис. 1. Спектроскопісти-сонячники, які започаткували київську школу дослідження активних утворень
на Сонці, вивели її на світовий рівень і залишили нам у спадок ГСТ з ешельним спектрографом (зліва направо):
Прокіп Миколайович Полупан, Євгенія Миколаївна Земанек і Микола Авенірович Яковкін (фото 1960-х рр.).
Це вчителі автора статті, яким він глибоко вдячний за науку

Оскільки сонячний магнітограф конструкції СибІЗМІР є досить складною оптико-електронною системою, для його
підтримання в робочому стані, тестування і проведення наукових досліджень потрібні були (як нам було
рекомендовано названими співробітниками СибІЗМІР) мінімум двоє інженерів-електронщиків. Це виявилось певною
проблемою – спочатку вдалося зарахувати для цих робіт лише одного інженера на пів ставки, Віктора Павловича
Полянко. Саме він кілька років обслуговував магнітограф, а пізніше цим почав займатися вже на повну ставку Юрій
Андрійович Чеснок. Вимірювання на магнітографі освоювали тоді наукові співробітники Всеволод Григорович
Лозицький, Володимир Михайлович Россада, Наталія Йосипівна Лозицька й Ольга Анатоліївна Добродій.
У процесі запису сонячних магнітних полів на магнітографі виявилось, що чутливість вимірювань є досить високою,
на рівні 5 Гс, у каналі поздовжнього магнітного поля B║ і 75 Гс у каналі поперечного поля В . Такі параметри
досягалися з фотопомножувачами ФЭУ-79 при сталій інтегрування сигналу 3 с. Пізніше Кримська астрофізична
обсерваторія люб’язно надала АО КНУ англійські фотопомножувачі EMI 6256S із кращим відношенням сигнал/шум, ніж
у ФЭУ-79. Глибина модуляції сигналу магнітографа була  90 % при напрузі на кристалі KDP у 3,2 кВ.
Однак у каналі променевих швидкостей шумові ефекти доходили до 0,3 км/с, що приблизно на порядок більше, ніж на
магнітографі КрАО. Ці значні шумові ефекти були пов’язані з неусувними коливаннями ґрунту під цегляними опорами
(тумбами), на які встановлено металеві кріплення дзеркал ешельного спектрографа ГСТ. Такі коливання ґрунту були
особливо помітними під час руху трамваїв по колії, прокладеній по вул. Воровського (нині – Бульварно-Кудрявській), яка
розміщувалася від інструмента всього за  200 м. Саме тоді стало зрозумілим, що використання магнітографа в умовах
міського астроклімату може бути не таким успішним як в обсерваторіях, віддалених від великих міст.

Рис. 2. Співробітники СибІЗМІР С. В. Александрович (ліворуч) і М. І. Кобанов, які 1975 р. встановили
на ГСТ сонячний магнітограф повного вектора. На цьому фото – також Галина Кобанова (ліворуч) і Наталія Лозицька
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Ще однією причиною стриманого відношення до можливостей магнітографа стало те, що відповідні вимірювання
були неоднозначними в області сонячних плям. Магнітограф СибІЗМІР, як і магнітограф Бебкока [3], має пару
вихідних щілин фотометра, установлених у найбільш крутих ділянках профілю магніточутливої лінії. Величина
магнітного поля визначається у цьому інструменті не безпосередньо по зеєманівському розщепленню H, а
непрямим чином – по амплітуді колової поляризації, тобто по параметру Стокса V. Але цей параметр залежить не
тільки від магнітного поля, але й немагнітних умов, які в межах теорії переносу випромінювання [25] описуються
селективним коефіцієнтом поглинання 0 і доплерівською шириною D. Параметр 0 для лінії FeI 5250,2 дуже
суттєво змінюється при переході від фотосфери до сонячної плями – до двох разів. Це призводить до того, що
калібровка вимірювань магнітографа, здійснена по спектрах за межами сонячних плям, стає помилковою для самих
сонячних плям. Щоб усунути цю помилковість, акад. А. Б. Сєверний здійснив у КрАО лабораторну калібровку [19],
порівнявши магнітографічні сигнали у плямах із безпосередніми вимірюваннями магнітного поля на основі прямих
спектральних спостережень. Проте відповідне порівняння привело до неоднозначних висновків: виявилось, що
лабораторна калібровочна крива дуже відрізняється від теоретичної і є досить розсіяною, неоднаковою для різних
сонячних плям. Унаслідок цього, відповідні похибки вимірювань досягали 200–300 %.
Про незрозумілі питання калібровки магнітографічних вимірювань свідчило також порівняння спостережних
даних, отриманих у різних спектральних лініях. Виявлено, що лінія FeI 5250,2 показує у 2–3 рази менші виміряні
напруженості [5], ніж лінія FeI 5232,9, хоч обидві лінії є фотосферними, тобто вони формуються, у середньому,
приблизно на однаковій висоті у сонячній атмосфері. Цей результат підтверджено також вимірюваннями,
виконаними на магнітографі СибІЗМІР, установленому на ГСТ АО КНУ. Автори роботи [5] пояснювали цей ефект
вищою температурною чутливістю лінії FeI 5250,2, внаслідок якої вона суттєво ослаблюється у магнітних ділянках за
межами сонячних плям і тим самим фіктивно зменшує сигнал магнітографа. Однак на магнітографі КрАО було
виявлено ще один загадковий ефект – залежність поздовжнього магнітного поля B║ від фактора g2 магніточутливої
лінії [4]. Ця залежність має такий вигляд, що у певному інтервалі g2 вимірювання по різних спектральних лініях
задовільно узгоджуються між собою, але для ліній із найменшою магнітною чутливістю існує така тенденція:
виміряне магнітне поле B║ тим більше, чим менший фактор g2. Ця тенденція не мала тоді задовільного пояснення і
наводила на думку, що для з’ясування цих незрозумілих питань слід аналізувати не магнітографічні дані, а
спектрально-поляризаційні вимірювання, тобто безпосередньо ті спектральні спостереження з ешельним
спектрографом, які дозволяють одночасно зіставляти магнітні розщеплення дуже багатьох спектральних ліній.

Рис. 3. В. Е. Степанов (ліворуч) і В. Й. Скоморовський на великому Саянському коронографі. Автор статті дуже вдячний
Валерію Йосиповичу за виготовлення високоякісної поляризаційної оптики для вимірювань магнітних полів на ГСТ АО КНУ

Для спектрально-поляризаційних спостережень необхідно було придбати і встановити на ГСТ АО КНУ відповідну
поляризаційну оптику. Така оптика була виготовлена також у СибІЗМІР Валерієм Йосиповичем Скоморовським (рис. 3),
доктором фізико-математичних наук, головним науковим співробітником Інстититу сонячно-земної фізики РАН
(https://www.researchgate.net/profile/Valery-Skomorovsky-2). Вона виготовлена у двох варіантах: (1) – пластинка /4 +
поляризаційна мозаїка Скоморовського [21], (2) – пластинка /4 + призма-розщеплювач з ісландського шпату
(аналог призми Волластона, однак із паралельним ходом двох променів з ортогональною лінійною поляризацією на
виході з призми). В обох варіантах вказані оптичні елементи утворюють аналізатор колової (циркулярної)
поляризації, однак із такими суттєвими відмінностями. У першому варіанті весь аналізатор установлюється перед
вхідною щілиною спектрографа і, таким чином, не впливає на фокусування і юстування спектрографа. Оскільки
ширина смужок мозаїки дорівнює 0,4 мм (що у випадку ГСТ АО КНУ відповідає 6˝ на Сонці), відповідні вимірювання
магнітних розщеплень і визначення полярностей магнітного поля можна робити з дискретністю також 6˝, що цілком
прийнятно для великих сонячних плям із діаметром півтіні більше 30˝. Однак із таким аналізатором менш зручно
вивчати магнітні поля у менших масштабах, наприклад, 2–3˝. У цьому випадку більш придатний аналізатор другого
типу, який допускає магнітні вимірювання зі значно меншою (формально – нульовою) дискретністю. У такому
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варіанті, пластинка /4 ставиться перед вхідною щілиною спектрографа, а призма-розщеплювач – за вхідною
щілиною. Це змінює положення кращих фокусів у системі спектрографа і самі ці фокуси доводиться тоді підбирати
емпірично (з точністю 1 мм), фотографуючи спектри за різних положень дзеркал спектрографа. Оскільки товщина
призми-розщеплювача по ходу променів дорівнює 3 см, то на виході з призми отримують два промені з
ортогональною лінійною поляризацією, які просторово рознесені на 3 мм. Це створює у фокальній площині камери
спектрографа два зображення спектра, які також рознесені просторово приблизно на ту саму величину, оскільки
фокусні віддалі коліматорного і камерного дзеркал спектрографа є близькими – вони дорівнюють 600 см і 650 см,
відповідно. Ці два спектри відповідають комбінаціям стоксових параметрів I + V та I – V.
Починаючи з 1975 р., на ГСТ проводились регулярні візуальні вимірювання магнітних полів сонячних плям і
визначення їхніх полярностей із використанням аналізатора поляризації першого типу. Для більш зручного
вимірювання зеєманівського розщеплення спектральних ліній, інженером Леонідом Михайловичем Кожевніковим
виготовлено спеціальний лайншіфтер на основі плоско-паралельної скляної пластинки, кут повороту якої був
проградуйований у напруженостях для випадку лінії FeI 5250,2. До візуальних вимірювань магнітного поля на ГСТ АО
КНУ залучалися такі співробітники: Марія Юдківна Зельдіна, Катерина Григорівна Руднікова, Тамара Іванівна Редюк,
Євгенія Василівна Курочка та ін.
Починаючи з 1975 р., на ГСТ проводилося фотографування ешельних спектрів сонячних плям із використанням
пластинки /4 і мозаїки Скоморовського [21]. Причому використовувались в основному фотопластинки WP1 ORWO
при експозиціях у 5–20 с, які проявлялись у проявнику Д-76. Пізніше для цього почали використовувати простіший
проявник Д-23. Отримані зеєман-спектрограми фотометрувались на мікрофотометрі МФ-4 й оброблялися вручну
для підвищення точності опрацювання даних. Зазначимо, що аналогічне опрацювання можна було робити за
допомогою оригінального пристрою – інтенсиграфа, придуманого і створеного М. А. Яковкіним. Інтенсиграф
забезпечував швидше опрацювання даних фотометрії (з переведенням почорнінь в інтенсивності відповідно до
певної характеристичної кривої фотоматеріалу), однак він був більш придатний для вивчення широких та
інтенсивних спалахових емісій, передусім у лініях бальмерівської серії водню і лініях іонізованого кальцію. Щодо
вузьких лінії заліза типу Fe I 5250,2 Å, то максимальна точність у переведенні почорнінь в інтенсивності досягалася
саме ручним способом, при якому відліки почорнінь не записувалися на фотопластинку, а знімалися (з точністю до
1 поділки) безпосередньо зі шкали цифрового вольтметра. Зрозуміло, це робило опрацювання спостережних даних
дуже трудомістким і тривалим. Однак на це доводилося йти, щоб із максимальною точністю дослідити дуже тонкі
спектральні ефекти у профілях магніточутливих ліній.
Наукові результати. У 1975–1976 рр. на магнітографі АО КНУ були розпочаті роботи з вивчення впливу
температурної чутливості лінії Fe I 5250,2 Å на величину напруженості магнітного поля, виміряну за межами
сонячних плям. Як уже сказано вище, згідно з дослідженнями Гарві і Лівінгстона [5], унаслідок температурної
чутливості цієї лінії можлива значна (у 2–5 разів) недооцінка справжніх напруженостей.
Розрахунки, виконані в межах теорії Унно [25], показали, що якщо спостерігати лінію Fe I 5250,2 Å у
неполяризованому світлі, то при відносно слабких полях 0 < B  250 Гс і незмінному коефіцієнті поглинання 0
маємо досить незначні ( 5 %) зміни параметра I/ її крил, якому пропорційний параметр Стокса V (а отже, і
сигнал магнітографа в каналі поздовжнього поля):
V = (I/)ΔλHcos,

(1)

де H – зеєманівське розщеплення,  – кут між силовою лінією магнітного поля і променем зору. Це значить, що і
запис сигналів магнітного поля з напруженістю < 250 Гс, і їхню калібровку, можна робити в одних і тих самих місцях
на Сонці. Відповідна калібровка повинна бути вільною від впливу ефекту температури у профілі вказаної
спектральної лінії. Оцінити ефект температури можна тоді, коли порівняти вказані вимірювання зі звичайними (які
стосуються тих самих магнітних ділянок за межами сонячних плям), при яких калібровочний запис робиться у
незбурених областях на східному і західному краях диска Сонця або ж у його центрі.
Згідно з попередніми даними (усього виконано близько 10 вимірювань), температурний ефект у профілі лінії Fe I
5250,2 Å виявився відносно слабким: він міг призвести до заниження вимірювань B║ на 20–30 %. Ці попередні
результати не були опубліковані у науковій статті, однак описані у кандидатській дисертації В. Г. Лозицького [14].
Перші опубліковані наукові результати щодо вимірювань сонячних магнітних полів отримано в обсерваторії
спектральним методом на основі аналізу спостережних даних КрАО, люб’язно наданих для опрацювання старшим
науковим співробітником цієї обсерваторії Теодором Теодоровичем Цапом із дозволу дирекції цієї обсерваторії.
Досліджувались ешельні спектри трьох сонячних спалахів балів 1 і 3, отримані без поляризаційної оптики на
баштовому сонячному телескопі КрАО у такі дати: 17.08.1959 р. (група № 403 по нумерації бюлетеня "Солнечные
данные"), 30.08.1960 р. (група № 346) і 11.10.1960 р. (група № 216). У групах № 403 і 216 вхідна щілина
спектрографа перетинала зображення не лише вузлів емісії сонячних спалахів, але і невеликих сонячних плям, де
лінія Fe I 5250,2 Å була помітно розширена. У цьому випадку градієнт інтенсивності I/ в її крилах суттєво
зменшувався. Т. Т. Цап, керуючи тоді науковою роботою В. Г. Лозицького, поставив таке завдання: з’ясувати, як ця
зміна параметра I/ може вплинути на сигнали магнітографа?
Оскільки спостережні дані охоплювали ділянки сонячних плям, наближення слабкого поля вже було незастосовне,
а наведена вище формула (1) – не могла бути використана. Тому знайдено інший підхід – були розраховані величини
параметра I/ за теорією Унно [25] для однорідного поля і теоретичні значення зіставлялись зі спостереженими для
8 спектральних ліній із різними факторами g2. У цьому разі розглядалися різні пари спектральних ліній; теоретичні
залежності підбиралися так, щоб вони найближче відповідали спостереженим [15,16].
Це виявило цікаву закономірність: для спектральних ліній із високою магнітною чутливістю, для яких g2 = 55100,
відносні напруженості Ri = В║(λi)/В║(610,3) було отримано практично однаковими, тоді як для ліній із g2 < 50 – тим
більшими, чим менший фактор g2. Указаний результат показано на рис. 4, на якому кружками зображено магнітографічні
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дані [4] для слабких (В║ ≤ 100 Гс) магнітних полів, а трикутниками – фотографічні дані [15, 16] для більш сильних полів
(В ≤ 1000 Гс). З рисунка видно, що незважаючи на те, що перші дані отримано з аналізу параметра Стокса V, а другі –
параметра I, загальний вигляд обох залежностей Ri = f (g2) є дуже подібним. Враховуючи цю обставину, таку залежність
не можна пояснити чисто поляризаційними ефектами (наприклад, інструментальною поляризацією). Значно ймовірніше,
що це все-таки сонячний ефект, який чомусь виникає у ліній із найменшою магнітною чутливістю.
Найвірогідніше пояснення отриманої залежності полягає у тому, що це результат присутності просторово
нероздільних магнітних полів із високою напруженістю (ніби невидимих у разі прямого розділення "маленьких
сонячних плям"), які давали ефект, подібний до ефекту "насичення" сигналу магнітографа [19]. Суть його полягає у
тому, що за фіксованих щілин фотометра магнітографа частина сигналу зеєманівської поляризації у профілі лінії
втрачається у разі підвищення напруженості магнітного поля, притому тим більша його частина, чим сильніше
магнітне поле. Причина дуже проста: у випадку збільшення магнітного розщеплення зеєманівські -компоненти
розщеплюються настільки сильно, що виходять за межі щілин фотометра магнітографа або за межі тих ділянок
профілю, для яких аналізувався параметр I/. На основі цієї ідеї Стенфло [24] запропонував метод "відношення
ліній" для аналізу магнітографічних спостережень у лініях FeI 5247,1 і 5250,2 з дуже різними факторами Ланде (2,0 і
3,0, відповідно), але з майже однаковими глибинами формування в атмосфері Сонця і температурними
чутливостями. Стенфло дійшов висновку про те, що напруженість магнітного поля у просторово нероздільних
силових трубках досягає 1100–2300 Гс навіть у ділянках "спокійного" Сонця, де не було сонячних плям.

Рис 4. Спостережені залежності відносних напруженостей Ri = В║(λi)/В║(6102,7) від фактора магнітної чутливості g2
спектральних ліній, який для зручності у порівнюваних даних подано без множника 106 [12]

Розрахунки методом "відношення ліній" показали, що показану на рис. 4 залежність можна пояснити у разі
значно сильніших магнітних полів, близько 10 кГс [12]. Результати відповідних модельних розрахунків представлено
на цьому рисунку плавною кривою, яка отримана при двокомпонентній структурі магнітного поля, яка включала
більш слабку фонову компоненту з напруженостями Bb < 1 кГс і сильну компоненту з фактором заповнення f і
напруженістю Bs  10 кГс. У цій моделі, величина фонового поля і фактора заповнення пов’язані між собою простим
співвідношенням: Bb / f  1 кГс, з якого випливає, що фонове поле є тим сильнішим, чим більший фактор заповнення
силових трубок. Останнє може вказувати на те, що фактично це фонове не є істинно фоновим полем, в яке
"вкраплені" силові трубки з високою напруженістю, а являє собою периферійні частини самих силових трубок, які
при їхньому змиканні (за збільшення фактора заповнення) утворюють усе сильніше поле у проміжку між центрами
силових трубок. Незважаючи на те, що це питання було поставлено ще 40 років тому, проте ще й сьогодні воно не
має зрозумілої відповіді.
Слід зауважити, що напруженості  10 кГс є дуже високими – вони значно перевищують добре відомі магнітні
поля у сонячних плямах. Згідно з прямими вимірюваннями у разі великих факторів заповнення (f  1), напруженості
магнітного поля у розвинутих сонячних плямах (з тінню і півтінню) типово дорівнюють 2–3 кГс, і дуже зрідка
складають 5–6 кГс [10, 22]. У спектрах сонячних плям знайдено слабкі спектральні особливості, які відповідають
магнітному полю  8 кГс і фактору заповнення f  0,2–0,3 [13, 17].
Також слід зазначити, що припущення про магнітні поля в діапазоні 4–10 кГс раніше вже висловлювались іншими
авторами і вони стосувались сонячних спалахів [2], а також протуберанців типу "штрихів"[20]. Однак на той час були
й інші значно скромніші оцінки магнітного поля у сонячних спалахах (1 кГс) [6], і тому це питання, у цілому,
залишалося дискусійним.
У 1977–1980 рр. отримано нові аргументи на користь надсильних магнітних полів в активних областях на Сонці,
притому за спостережними даними з ГСТ АО КНУ. Зокрема, детально проаналізовано зеєман-спектрограму ділянки
активної області між двома невеликими плямами однакової полярності, яка спостерігалась 12.10.1977 р. поблизу
центра диска Сонця [12,14]. Згідно з прямими вимірюваннями зеєманівського розщеплення в лінії Fe I 5250,2,
напруженість магнітного поля у сонячних плямах була 1000–1100 Гс, тоді як у дослідженій ділянці фотосфери між
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плямами – не більше 600 Гс. В останньому випадку визначалось ефективне магнітне поле Beff, виміряне по
зміщенню "центрів ваги" профілів I + V та I – V.
Оскільки за даними роботи [24] величина виміряного магнітного поля залежала також від віддалі  від центра
лінії, було досліджено цю залежність за спостережними даними, які включали I ± V профілі восьми фотосферних
ліній. Для зменшення шумових ефектів унаслідок зернистості фотоемульсії WP1 ORWO, виміряні розщеплення
профілів усереднювались по ділянці  35 с дуги на Сонці. Завдяки цьому похибки вимірювань було знижено до рівня
± 25 Гс для лінії FeI 5250,2.
Отримані результати представлено на рис. 5, де по осі ординат зображено розщеплення бісекторів B. Цей
параметр, фактично, є середнім розщепленням профілів I ± V ліворуч і праворуч від їхніх центрів на вибраній віддалі
. Таке усереднення робилося також для зменшення впливу "шумів" на отримані результати.
З рисунка видно, що зіставлення залежностей "B – " для всіх ліній дає в цілому хаотичну картину. Хоча всі
вивчені лінії є фотосферними, одні з них показують зростання B від центра до крил (тобто до більших значень ),
інші – зворотний ефект. Це не можна пояснити висотними змінами магнітного поля, враховуючи те, що ядро
фраунгоферової лінії формується в атмосфері вище, а крила – нижче. Адже тоді доведеться припустити різний знак
висотного градієнта магнітного поля, що фізично нереально.
Однак картина значно прояснюється, якщо розглянути залежність B не від , а від /geff 02 (рис. 6).
Видно, що дані по різних лініях значно краще корелюють між собою, утворюючи деяку немонотонну залежність із
двома максимумами.

Рис 5. Зіставлення виміряних розщеплень бісекторів B профілів I ± V на графіку залежності від віддалі 
від їхніх центрів магніточутливих ліній для фотосфери активної області 12.10.1977 р.

Щоб зрозуміти, чому це так сталось, слід нагадати, що зеєманівське розщеплення H описується формулою
H = 4,6710−13geff 02 B,

(2)

де H і 0 виражені в ангстремах, geff – ефективний фактор Ландé лінії, В – модуль напруженості магнітного поля;
0 – довжина хвилі спектральної лінії.
З формули випливає, що B  H /(geff 02). Отже, якщо на рис. 6 розглядається величина B залежно від
параметра /(geff 02), то тим самим, фактично, розглядається залежність від величини магнітного поля В.
Максимуми на рис. 6, таким чином, відповідають певним напруженостям магнітного поля, приблизно однаковим
для всіх спектральних ліній і таким, для яких зеєманівське розщеплення лінії FeI 5250,2 чисельно рівне
горизонтальній координаті відповідного максимуму, тобто max(5250,2) = H(5250,2). Оскільки з рис. 6 випливає,
що max(5250,2)  150 і 470 мÅ, то відповідні напруженості, згідно з (2), дорівнюють 3900 і 12100 Гс. Пізніше вибірка
спектральних ліній була розширена до 16 спектральних ліній і виявилось, що на цій залежності існує ще один
максимум, який відповідає напруженостям у 7000–8000 Гс. Статистична достовірність цих максимумів на рівні не
менше 2–3 середньоквадратичних похибок.
На основі цих результатів уперше висловлено припущення, що в просторово нероздільних структурах магнітних
полів активних областей на Сонці існує дискретність (своєрідна "квантованість") напруженостей магнітного поля.
Пізніше цей ефект пояснено в межах теоретичної МГД моделі безсилового екранованого магнітного джгута [ 23 ]. Ще
один висновок випливав із розгляду отриманих даних: у просторово нероздільних структурах із такими дуже
сильними магнітними полями мають бути дуже вузькі спектральні лінії – на 30–50 % вужчі, ніж ті, які звичайно
фіксуються за прямих спостережень. Це вказує на значне пригнічення турбулентних рухів у місцях особливо
сильних магнітних полів. Аналогічний ефект помічено і у спектрах сонячних спалахів [11]. Детальніше це питання
заплановано висвітлити у наступній статті.
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Рис. 6. Зіставлення виміряних розщеплень бісекторів B профілів I ± V на графіку залежності від 82,7/geff 2.
Коефіцієнт 82,7 узято для того, щоб звести всі дані до лінії FeI 5250,2, у якої geff 2 = 82,7106 (див. текст)

Висновки. На основі отриманого в АО КНУ досвіду спостережень сонячних магнітних полів у 1975–1980 рр. із
магнітографом конструкції СибІЗМІР дійшли висновку, що цей магнітограф в умовах астроклімату Києва не може
давати такі цінні у науковому відношенні дані, як ті магнітографи, які використовуються в інших обсерваторіях
далеко за межами великих міст. Зокрема, хоч у Києві чутливість вимірювань у каналі поздовжнього магнітного поля
була досить високою – близько 5 Гс в каналі поздовжнього поля і 75 Гс в каналі поперечного поля, "шуми" в каналі
променевих швидкостей сягали 0,3 км/с, що приблизно на порядок більше, ніж у магнітографі КрАО. Ще однією
причиною обмеженого використання магнітографа в АО КНУ було те, що в кінці 1970-х рр. стали очевидними суттєві
проблеми калібровки магнітографічних вимірювань, унаслідок чого такі вимірювання в областях сонячних плям
могли мати похибки по 200–300 %. Однак придбання магнітографа було правильним рішенням дирекції обсерваторії
і передусім тому, що ініціювало створення нового перспективного наукового напряму – вимірювання сонячних
магнітних полів як магнітографічним, так і спектрально-поляризаційним методом. Уже в перші 5 років досліджень у
цьому науковому напрямі отримано важливі результати, які стосуються проблеми особливо сильних магнітних полів
у сонячній атмосфері, причому ці результати отримані як на спостережному матеріалі КрАО [15, 16], так і АО КНУ
[ 12, 14 ]. Зокрема, отримано нові дані про існування магнітних полів напруженістю  10 кГс, про дискретність
напруженостей у субтелескопічних структурах із дуже сильними полями, а також дані про суттєве пригнічення в них
турбулентних рухів. Відповідні висновки підтверджено і деталізовано новими подальшими дослідженнями.
Подякa. Автори вдячні невідомому рецензенту за слушні зауваження, які були враховані у процесі
доопрацювання статті. Це дослідження профінансовано Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка, держбюджетна тема № 19БФ023-03.
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МАГНИТОГРАФИЧЕСКИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЛНЕЧНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО В 1975–1980 гг.
В 1975 г. в Астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко был установлен и
начал действовать магнитограф полного вектора конструкции СибИЗМИР, и это инициировало создание в обсерватории нового
перспективного научного направления – измерение солнечных магнитных полей как магнитографическим, так и спектральнополяризационным методом. В этой статье приведен краткий обзор хронологии событий в первые 5 лет существования нового
направления, а также важнейших научных результатов в этот период. В частности, тогда были получены новые данные о
существовании магнитных полей напряженностью  10 кГс в активных областях на Солнце, о дискретности напряженностей в
субтелескопичных структурах с очень сильными полями, а также данные о существенном подавлении в них турбулентных
движений. Соответствующие выводы были подтверждены и детализированы новыми исследованиями в последующие годы.
Ключевые слова: Солнце, солнечная активность, спектральные исследования, еффект Зеемана, магнитные поля, солнечный
магнитограф.
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MAGNETOGRAPHIC AND SPECTRAL INVESTIGATIONS
OF SOLAR MAGNETIC FIELDS IN ASTRONOMICAL OBSERVATORY
OF TARAS SHEVVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV IN 1975–1980
In 1975, at the Astronomical Observatory of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, a magnetograph of the full vector of the
SIBIZMIR design was installed and began to operate, and this initiated the creation of a new promising scientific direction at the observatory - the
measurement of solar magnetic fields by both magnetographic and spectral-polarization methods. This article provides a brief chronology of the
events in the first 5 years of the existence of the new direction, as well as the most important scientific results during this period. Вased on the
experience of observations obtained at the Kyiv observatory, it was concluded that this magnetograph in the Kyiv’s astroclimate can not provide
such scientifically valuable data as those magnetographs used in other observatories far outside large cities. In particular, although in Kyiv the
sensitivity of measurements in the longitudinal magnetic field channel was quite high – about 5 G in the longitudinal field channel and 75 G in the
transverse field channel, "noise" in the radial velocity channel reached 0.3 km/sec, which is about an order of magnitude higher than in the Crimea
magnetograph. Another reason for the limited use of the magnetograph in the Kyiv observatory was that in the late 1970s significant problems with
the calibration of magnetographic measurements became apparent, as a result of which such measurements in the areas of sunspots could have
errors of 200–300%. However, in parallel with magnetographic research, spectral-polarization studies were also developed, and they allowed to
obtain the most important results. In particular, the new data were obtained on the existence of magnetic fields with a strength of  10 kG in active
regions on the Sun, on the discreteness of the strengths in subtelescopic structures with very strong fields, as well as data on the significant
suppression of turbulent motions in them. The corresponding conclusions were confirmed and detailed by new research in the following years.
Key words: Sun, solar activity, spectral investigations, the Zeeman effect, magnetic fields, solar magnetograph.
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LOSS OF ANGULAR MOMENTUM
WHEN THE PLANET'S ATMOSPHERE LEAKS INTO SPACE
In the case of a rotating planet the well-known Jeans mechanism of atmospheric leakage into space leads to a decrease not only in
its mass, but also in the angular momentum. We found a constrain linking these losses. On its basis, it is shown that this mechanism
could not significantly affect the duration of the Earth's day and its accounting cannot smooth out the problems associated with the
theory of the formation of the Moon during the so-called Giant impact, i.e. collision of the protoplanet Theia with the Earth.
Key words: angular momentum, atmospheric leakage, Giant impact.

Introduction. Accurate measurements have shown that the angular velocity of the Earth's rotation is decreasing. The
length of a day increases by 23 μs per year. This is due to the transfer of angular momentum from the Earth to the Moon,
which for this reason is slowly moving away from the Earth. The distance to the Moon averaged over the period of
revolution increases by 38 mm per year. These phenomena were predicted at the end of the 19th century by the English
astronomer Sir George Howard Darwin [1]. He also pointed out the reason: the moment of forces arising from the
gravitational interaction of tidal waves on the surface of the Earth with the Moon. The fact that in the distant past days were
shorter was confirmed by paleontologists when studying fossil corals.
© Parnovsky S., 2021
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Darwin hypothesized that the Moon was torn away from the Earth by centrifugal forces. However, a simple calculation
based on the use of the law of conservation of angular momentum gives an estimate according to which the angular
velocity of the Earth's rotation at the moment of the Moon's separation would exceed the existing one five times. It is easy to
understand that the speed of rotation of the planet's surface in this case would be significantly lower than the first cosmic
(orbital) speed and the Moon could not come off.
Currently, the main hypothesis of the formation of the Moon is the so-called Giant impact hypothesis , according to which the
Moon was knocked out of the Earth during a tangential collision with the protoplanet Theia, which was occurred more than 4 billion
years ago [2, 3]. It explains the close isotopic composition of the Moon and the Earth, but cannot answer many questions.
When calculating the Giant impact, it is very important to know the speed of rotation of the Earth at the moment of
collision. Therefore, the question naturally arises, how constant is the angular momentum of the Earth-Moon system.
Naturally, we are not talking about violation of fundamental conservation laws. Is there a mechanism leading to a very slow
loss of angular momentum? Over a period of 4 billion years, the influence of any even very weak effect can lead to
significant consequences.
Let's try to look for a possible mechanism. The Earth-Moon system is not closed because matter falls from space onto the
Earth and atmospheric gases slowly flow into space. The first phenomenon should not lead to a change in the angular
momentum. The second is able to reduce it. A rather simple description of the mechanisms of atmospheric loss can be found
in the articles [4, 5]. Of these, we are interested in the mechanism considered by James Jeans a hundred years ago [6].
Some molecules of atmospheric gases are capable of leaving the atmosphere and leaking into space. They need for this the
speed not less than the escape velocity. In addition, they should not collide with other molecules on its way. The latter can be
expressed more simply: the molecule must fly out of the exosphere, where the air density is so low that the molecules are
essentially collisionless, i.e. start from a height greater than the height of exosphere lower bound, called exobase. The altitude of
the Earth exobase ranges from about 500 to 1000 kilometres above the surface depending on solar activity.
At a height of exobase a length of free path of molecules of the atmospheric gases is comparable with the thickness of the
atmosphere. Therefore, molecules with velocities higher than the escape velocity can fly into space. Since the average velocities
of thermal motion are significantly less than the escape velocity, then we are talking about the fastest of them, corresponding to
the high tail of the Maxwell distribution. The lighter the gas, the greater is the speed of its thermal movement at the same
temperature. Therefore, only lighter molecules can have the high speeds required for escape from the atmosphere. In 1 s, the
Earth's atmosphere loses about 3 kg of hydrogen and 50 g of helium. They leaks in space at very high altitudes.
It is easy to understand that with a fast rotation of the Earth (as in the period of the Giant impact), much more of fast
molecules escape out in the direction of rotation than in the opposite direction. The loss of the atmosphere is accompanied
by the loss of the Earth's angular momentum.
In the popular science article [4], some other mechanisms of atmospheric loss are mentioned and explained. Another
form of thermal escape is so-called hydrodynamic escape or the planetary wind. The upper atmosphere can absorb solar
ultraviolet emission, warm up and expand, pushing air upward. As the air rises, it accelerates smoothly through the speed of
sound and then attains the escape velocity. There are also some processes of non-thermal escape.
Some estimation. Let's try to estimate how significant the effect can be over t = 4.5 billion years. I'll start with the
simplest estimates. The loss of mass of the atmosphere can be estimated by multiplying its current velocity by t. The
resulting estimate 4·1017 kg is many orders of magnitude less than the mass of the Earth. The angular momentum loss can
be estimated by multiplying this value by the escape velocity at the exobase altitude and by the distance from exobase to
the centre of Earth. The resulting estimate 3.5·10 28 kg·m2/s is significantly less than the current angular momentum of the
Earth 7·1033 kg·m2/s. The angular momentum of the Moon relative to the centre of the Earth is about four times this value.
However, this assessment is too primitive. Note that during 4.5 billion years the composition of the atmosphere, its
density and temperature changed. We know little about the parameters of the early Earth's atmosphere, in particular the
content of hydrogen and helium in it. Even the angular velocity of rotation changed due to the abovementioned interaction
with the Moon. And its increase causes a growth of the rate of leakage of gases with the same parameters.
More accurate estimates can be obtained from the Maxwell distribution, but they still require knowledge of atmospheric
parameters in the distant past. However, you can get restrictions that do not require this information. Increasing the
temperature, the hydrogen content, or the Earth's rotation speed increases loss rates of both the mass m, and the angular
momentum L. Therefore, let's try to link them together. Consider the case of rapid rotation of the Earth, when almost all
gases are emitted in only one direction. Let the mass dm flew out of the atmosphere in the direction of planet rotation. In
estimation it is possible to accept the speed of emission gases equal to escape velocity V. The maximum possible distance
to the axis corresponds to the emission of molecules in the equatorial plane. We assume it equals the radius of the Earth R,
neglecting the height of the exobase. The inequality turns out

dL  dmVR .

(1)

L  L  L0  VR m  VR (m  m0 ) .

(2)

Integration gives

Here Δm and ΔL – changes in the mass and angular momentum of the Earth (or the Earth-Moon system, if we take the
Moon into account). Let us denote by the letter ω the angular speed of rotation of the Earth, v = ωR - the linear speed of
rotation at the equatorial plane, and I is the moment of inertia of the Earth. Although the Earth is not homogeneous, one can
use the formula for a homogeneous ball to estimate

L  I 

2
2
mR 2  mRv .
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From here

v  2.5V

m
.
m

(4)
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Conclusion. Even if the Earth evaporates by the Jeans mechanism the entire atmosphere weighing about 5 · 10 18 kg,
consisting mainly of nitrogen and oxygen, i.e. gases are much heavier than hydrogen and helium, it can be seen from (4)
that the change in the linear rotation velocity at the equator will not exceed 2.5 cm/s. And this is the upper limit, not an
estimate. As we can see, a comparison of two integral characteristics, namely the loss of mass and angular momentum,
allows one to obtain more reliable constraints than a simple estimate of the rates of these losses.
It can be concluded that the leakage of the atmosphere by the Jeans mechanism cannot lead to a significant change in
the angular velocity of the Earth's rotation simply because of the insignificance of the mass of the atmosphere. Although it is
possible to consider a very exotic assumption that the Earth at the time of formation had a large percentage of chemically
bound hydrogen, which was then released into the atmosphere, ensuring a presence of the hydrogen for a long time. The
atmosphere constantly flew into space according to the Jeans mechanism, reducing the angular momentum of the Earth.
However, this looks like pure speculation.
When considering the Giant impact, one can not assume the possibility of a faster rotation of the Earth. Therefore, the
problems inherent in explaining the appearance of the Moon in a collision with the protoplanet Theia cannot be solved due
to the loss of angular momentum during the escape of the atmosphere. There are articles that look at other mechanisms.
For example, the paper [7] considered how a faster-spinning early Earth-Moon system can lose angular momentum and
reach the present state through an orbital resonance between the Sun and Moon.
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ВТРАТА КУТОВОГО МОМЕНТУ У РАЗІ ВИТІКАННЯ АТМОСФЕРИ ПЛАНЕТИ У КОСМОС
Відомий механізм Джинса витоку атмосфери в космос призводить до зменшення не тільки її маси, але і моменту імпульсу у
випадку, коли планета обертається. Знайдено обмеження, що пов'язує ці втрати. На його основі показано, що механізм, який
розглядається, не міг істотно вплинути на тривалість земної доби і його внесок не може згладити проблеми, пов'язані з теорією
утворення Місяця при зіткненні протопланети Тейя із Землею.
Ключові слова: кутовий момент, виток атмосфери, Гігантське зіткнення.
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ПОТЕРЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА ПРИ УТЕЧКЕ АТМОСФЕРЫ ПЛАНЕТЫ В КОСМОС
Известный механизм Джинса утечки атмосферы в космос в случае вращающейся планеты приводит к уменьшению не только ее
массы, но и момента импульса. Найдено ограничение, связывающее эти потери. На его основе показано, что этот механизм не мог
существенно повлиять на продолжительность земных суток и его вклад не может сгладить проблемы, связанные с теорией
образования Луны при столкновении протопланеты Тейя с Землей.
Ключевые слова: момент импульса, утечка атмосферы, Гигантское столкновение.
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