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Wst¦p

wiczenie polegaªo na rozwijaniu programu do automatycznej analizy danych z
pomiarów fotometrycznych cefeid wykonanych w eksperymencie Pi of the Sky.
Analiza polega na znalezieniu okresu zmienno±ci gwiazdy i dopasowaniu szeregu Fouriera do jej krzywej blasku, co pozwala okre±li¢ jej klas¦ zmienno±ci.
Stworzono program, który umo»liwia szybkie wykonanie tych czynno±ci oraz
zastosowano go do przykªadowych danych zebranych dla 4 gwiazd zmiennych.
1.1

Cefeidy

Cefeidy s¡ to gwiazdy zmienne, których jasno±¢ ulega zmianom na skutek pulsacji, które polegaj¡ na zmianach g¦sto±ci materii gwiazdy i powoduj¡ wahania
ci±nienia i temperatury [1]. Cefeidy dziel¡ si¦ na kilka podtypów, w±ród których
mo»na wyró»ni¢:
 Cefeidy II populacji (typ W Virginis) - oznaczane CW
 Typ δ Cephei - oznaczane DCEP
 Cefeidy owertonowe - oznaczane DCEPS

Typ zmienno±ci gwiazdy mo»na okre±li¢ na podstawie wspóªczynników szeregu
Fouriera.
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Program

Program CepheidsQt2 zostaª napisany w j¦zyku C++ z u»yciem biblioteki Qt.
Jego interfejs wygl¡da nast¦puj¡co:

Rys. 1: Interfejs programu

2.1

Funkcje

Program posiada nast¦puj¡ce funkcje:
 Konwertowanie plików z danymi z katalogów Pi i ASASa na format czy-

telny dla programu.

 Wczytywanie danych z pliku lub bezpo±rednio z bazy danych.
 Znajdowanie najlepszego dopasowania okresu w zadanym przedziale.
 Dopasowywanie szeregu Fouriera do danych.
 Zapisywanie parametrów szeregu Fouriera do pliku lub do bazy danych.
 Rysowanie wykresów krzywych blasku, sfazowanych krzywych blasku oraz

parametrów szeregu Fouriera w zale»no±ci od logarytmu okresu zmienno±ci.

 Ocenianie prawdopodobie«stwa przynale»no±ci gwiazdy do ró»nych typów

zmienno±ci za pomoc¡ sieci neuronowej na podstawie wspóªczynników szeregu Fouriera.

Poni»ej opisane s¡ szczegóªy niektórych funkcji.
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2.1.1

Konwertowanie danych

Dane w katalogach Pi oraz ASAS zawieraj¡ du»o danych, które s¡ zb¦dne przy
wykre±laniu krzywych blasku oraz znajdowaniu parametrów Fouriera. Funkcja
konwersji wybiera z nich wyª¡cznie potrzebne dane i zapisuje je do oddzielnego
pliku.
2.1.2

Dopasowywanie okresu

Okres jest dopasowywany metod¡ tzw. "dªugo±ci sznurka"[2]. Jest to szybka i
prosta metoda, daj¡ca jednocze±nie bardzo dobre wyniki. Dla ka»dego okresu z
zadanego przedziaªu obliczana jest "dªugo±¢ sznurka", wyra»aj¡ca si¦ wzorem:
L=

N
−1 p
X

(φi+1 − φi )2 + (mi+1 − mi )2

i=1

gdzie N - liczba punktów pomiarowych, (φi , mi ) - wspóªrz¦dne i-tego punktu,
przy czym φi jest faz¡ obliczon¡ przy aktualnie zaªo»onym okresie oraz punkty
s¡ posortowane tak, »e φi < φi+1 , natomiast mi oznacza jasno±¢ gwiazdy.
Okres, dla którego L jest minimalne jest uznawany za najlepsze dopasowanie.
2.1.3

Dopasowywanie szeregu Fouriera

Szereg Fouriera rz¦du wybranego przez u»ytkownika dopasowywany jest metod¡
najmniejszych kwadratów. Algorytm przebiega nast¦puj¡co:
1. Do danych dopasowywana jest funkcja:
f (x) =

n
X

Ci fi (x)

i=0

gdzie Ci to pewne staªe rzeczywiste, natomiast fi (x) = cos( 2i x) dla parzystych i oraz fi (x) = sin( i+1
2 x) dla nieparzystych i.
2. Generowana jest macierz Zij dana wzorem:
Zij = fi (xj )

gdzie xj to wspóªrz¦dne x punktów z danych wej±ciowych.
3. Szukany wektor wspóªczynników C wyra»a si¦ równaniem:
C = (ZZ T )−1 Zy

gdzie y - wektor wspóªrz¦dnych y punktów z danych wej±ciowych. Macierz
ZZ T odwracana jest metod¡ Gaussa-Jordana.
2.1.4

Wykresy parametrów Fouriera

Program umo»liwia naniesienie na wykresy parametrów wi¦cej ni» jednej gwiazdy
naraz. Aby tego dokona¢, nale»y otworzy¢ dane gwiazd, które maj¡ by¢ naniesione na wykresy, w zakªadkach, dopasowa¢ do nich szeregi Fouriera a nast¦pnie
uruchomi¢ opcj¦ rysowania wykresów. Na ka»dym wykresie znajd¡ si¦ dane z
wszystkich otwartych zakªadek na tle gwiazd wzorcowych (gwiazdy wzorcowe
mog¡ by¢ wczytane z plików CW.txt, DCEP.txt, DCEPS.txt lub z bazy danych
- ¹ródªo gwiazd wzorcowych mo»na wybra¢ w menu Tools - Congure).
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2.1.5

Rozpoznawanie typu zmienno±ci gwiazdy

Rozpoznawanie typu zmienno±ci gwiazdy jest realizowane przy pomocy sieci
neuronowej.
Sie¢ przyjmuje na wej±ciu 9 parametrów szeregu Fouriera: logarytm okresu
log P , amplitud¦ A1 , amplitudy wzgl¦dne R21 , R31 , R41 , fazy wzgl¦dne φ21 ,
φ31 , φ41 oraz ró»nic¦ faz mi¦dzy maksimum i minimum M − m. Na wyj±ciu
pojawiaj¡ si¦ 3 warto±ci odpowiadaj¡ce typom CW, DCEP i DCEPS, które po
znormalizowaniu mog¡ by¢ interpretowane jako oszacowanie prawdopodobie«stwa przynale»no±ci do danej klasy.
Sie¢ skªada si¦ z 3 warstw neuronów. Ka»dy neuron posiada k wej±¢ o wagach
wi , i = 1, ..., k oraz jedno wyj±cie. Gdy na wej±cia zostan¡ podane warto±ci xi ,
i = 1, ..., k , warto±¢ wyj±cia b¦dzie wynosi¢:
y=

1
1 + exp(−aȳ)

gdzie a - pewna dodatnia staªa dobierana zale»nie od potrzeb, natomiast:
ȳ =

k
X

wi xi

i=1

Ka»dy z neuronów n-tej warstwy posiada tyle wej±¢, ile jest neuronów w warstwie n−1, dzi¦ki czemu ka»dy z nich mo»e otrzyma¢ na wej±cie warto±ci wszystkich wyj±¢ poprzedniej warstwy. W pierwszej warstwie ka»dy neuron posiada
tyle wej±¢, ile wej±¢ ma caªa sie¢. Ostatnia warstwa skªada si¦ z liczby neuronów
odpowiadaj¡cej liczbie wyj±¢ sieci.
Uczenie sieci polega na dopasowywaniu wag wej±¢ poszczególnych neuronów tak,
aby sie¢ dawaªa poprawne wyniki dla pewnego wzorcowego zestawu danych.
Jest to wykonywane metod¡ wstecznej propagacji bª¦dów [3]. W przypadku
programu opisywanego w niniejszym sprawozdaniu, zestawem wzorcowym byªy
3 pliki tekstowe zawieraj¡ce dane dla 42 gwiazd wzorcowych typu CW, 178 typu
DCEP oraz 18 typu DCEPS z katalogu ASAS. Dzi¦ki zdolno±ci sieci neuronowej
do uogólniania, sie¢ po dopasowaniu si¦ do danych wzorcowych potra podawa¢
dobre wyniki tak»e dla innych danych.
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3

Analiza

W celu przetestowania programu, zastosowano go do analizy 4 gwiazd. Ich
numery identykacyjne w bazie danych Pi to 456849, 4936054, 5912203 oraz
9066932.
3.1

Gwiazda 456849

Gwiazda niezidentykowana ani w katalogu ASAS, ani w katalogu GCVS.
Okres dopasowany przez program: 7.28671 dnia.
Sfazowana krzywa blasku:

Prawdopodobie«stwa przynale»no±ci do poszczególnych klas zmienno±ci:
 CW - 4.24%
 DCEP - 93.83%
 DCEPS - 1.93%
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3.2

Gwiazda 4936054

Gwiazda niezidentykowana ani w katalogu ASAS, ani w katalogu GCVS.
Okres dopasowany przez program: 7.00654 dnia.
Sfazowana krzywa blasku:

Prawdopodobie«stwa przynale»no±ci do poszczególnych klas zmienno±ci:
 CW - 1.15%
 DCEP - 93.1%
 DCEPS - 5.75%
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3.3

Gwiazda 5912203

Gwiazda niezidentykowana ani w katalogu ASAS, ani w katalogu GCVS.
Okres dopasowany przez program: 9.84154 dnia.
Sfazowana krzywa blasku:

Prawdopodobie«stwa przynale»no±ci do poszczególnych klas zmienno±ci:
 CW - 0.41%
 DCEP - 94.21%
 DCEPS - 5.38%

7

3.4

Gwiazda 9066932

Gwiazda niezidentykowana ani w katalogu ASAS, ani w katalogu GCVS.
Okres dopasowany przez program: 5.72849 dnia.
Sfazowana krzywa blasku:

Prawdopodobie«stwa przynale»no±ci do poszczególnych klas zmienno±ci:
 CW - 4.36%
 DCEP - 92.08%
 DCEPS - 3.56%
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3.5

Parametry Fouriera

Wykresy parametrów szeregów Fouriera poszczególnych gwiazd w zale»no±ci od
logarytmu okresu zmienno±ci przedstawiaj¡ si¦ nast¦puj¡co:
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Do wszystkich gwiazd dopasowywany byª szereg obci¦ty na maksymalnie trzeciej
harmonicznej, gdy» szeregi z uwzgl¦dnionymi wy»szymi harmonicznymi gorzej
oddawaªy zmienno±¢ blasku, st¡d amplitudy wzgl¦dne R41 wyniosªy dla nich 0.
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3.6

Wnioski

Dane dobrze fazuj¡ si¦ z wyznaczonym okresem, co wskazuje na dobre dziaªanie
zastosowanej metody. Sfazowane krzywe blasku wykazuj¡ charakterystyczn¡ dla
cefeid asymetri¦, z wyj¡tkiem gwiazdy 5912203. Znane s¡ jednak przypadki,
w których brak asymetrii, co mo»na zobaczy¢ na wykresie parametru M − m
(istniej¡ gwiazdy referencyjne z M − m > 0.5). Na wykresach parametrów
szeregów Fouriera analizowane gwiazdy le»¡ wyra¹nie w grupie DCEP. Wynik
podany przez sie¢ neuronow¡ jest zgodny z t¡ obserwacj¡. Na podstawie danych
z Pi mo»emy zatem sklasykowa¢ te gwiazdy jako gwiazdy typu DCEP.
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Podsumowanie

Program CepheidsQt2 udost¦pnia kilka podstawowych funkcji przydatnych przy
analizowaniu gwiazd zmiennych. Pozwala szybko wczyta¢ krzyw¡ blasku, dopasowa¢ okres i szereg Fouriera, co jest niezb¦dne do okre±lenia typu zmienno±ci,
a tak»e stworzy¢ wykresy i automatycznie okre±li¢ typ zmienno±ci. Zastosowane metody pozwalaj¡ uzyska¢ poprawne wyniki. Dzi¦ki temu program mo»e
znacznie usprawni¢ analiz¦ danych.
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