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Streszczenie
wiczenie polegaªo na pobraniu danych z katalogów gwiazd zmiennych
ASAS i GCVS i dodaniu ich do bazy eksperymentu Pi of the Sky. Nast¦pnie dokonano porównania obu zestawów danych pod wzgl¦dem okresów i
typów zmienno±ci gwiazd.

1 Wst¦p
Eksperyment Pi of the Sky zajmuje si¦ obserwacj¡ nieba w celu poszukiwania bªysków w ±wietle widzialnym, b¦d¡cych efektem zjawisk astrozycznych.
Gªównym celem jest poszukiwanie bªyskow gamma, ale równie» zbierane s¡
cenne dane dotycz¡ce gwiazd zmiennych. Informacje na temat zaobserwowanych
gwiazd s¡ gromadzone i przechowywane w bazie danych Pi of the Sky, dost¦pnej on-line na stronie domowej projektu (http://grb.fuw.edu.pl/pi/). Porównanie tych danych z danymi innych eksperymentów, zajmuj¡cych si¦ obserwacj¡
gwiazd zmiennych, byªo celem ¢wiczenia.

2 Przebieg ¢wiczenia
2.1 Wgranie danych gwiazd do baz Pi of the Sky
Wykonywanie ¢wiczenia rozpocz¦to od pobrania danych z katalogów GCVS i
ASAS i dodania ich do baz danych 'pidb_asas' i 'gcvs'. W tym celu w obu
bazach utworzono nowe tabele, do których nast¦pnie zostaªy wgrane dane z
plików pobranych ze stron ASAS i GCVS.
2.1.1

Utworzenie tabeli - ASAS

Poni»ej znajduje si¦ lista pól utworzonej w bazie danych ASAS tabeli 'new_data'.
Wi¦cej szczegóªów jest dost¦pnych na stronie ASAS:
http://www.astrouw.edu.pl/asas/?page=catalogues
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Nazwa pola
id
name
ra
dec
period
hjd_t0
max_mag
amp
star_class
other_id
other_class
ir12
ir15
ir60
ir100
mag_j_2mass
mag_h_2mass
mag_k_2mass
v_ir12
v_j
v_h
v_k
j_h
h_k
2.1.2

Znaczenie
Numer gwiazdy w tabeli
Nazwa gwiazdy
Rektascensja
Deklinacja
Okres zmienno±ci
Epoka minimalnej lub maksymalnej jasno±ci
Maksymalna jasno±¢
Amplituda zmian jasno±ci
Typ zmienno±ci
Inna nazwa gwiazdy1
Inne oznaczenie typu zmienno±ci1
Strumie« IRAS dla 12µm
Strumie« IRAS dla 15µm
Strumie« IRAS dla 60µm
Strumie« IRAS dla 100µm
Fotometria 2MASS J
Fotometria 2MASS H
Fotometria 2MASS K
Indeks koloru
Indeks koloru
Indeks koloru
Indeks koloru
Indeks koloru
Indeks koloru

Utworzenie tabeli - GCVS

Poni»ej znajduje si¦ lista pól utworzonej w bazie danych GCVS tabeli 'new_data'.
W przypadku niektórych pól opuszczono dodatkowe znaki (oznaczaj¡ce zwykle
ró»nego rodzaju agi), lub wydzielono je do odr¦bnych pól. Wi¦cej szczegóªów
jest dost¦pnych na stronie GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/html
1 Oznaczenia

i typy zmienno±ci z katalogu GCVS.
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Nazwa pola
id
gcvs_id
other_id
name
ra
dec
star_class
max_mag
min_mag
mag_code
epoch
year
period
period_ag
max_min
sp_type
refs
notes
suspected
sp_type_hd
2.1.3

Znaczenie
Numer gwiazdy w tabeli
Nr identykacyjny gwiazdy w katalogu GCVS
Nazwa gwiazdy2
Identykator gwiazdy, zªo»ony z jej rektascensji i deklinacji
Rektascensja
Deklinacja
Typ zmienno±ci
Maksymalna jasno±¢3
Minimalna jasno±¢
System fotometryczny dla jasno±ci
Epoka maksimum jasno±ci, data julia«ska
Rok wybuchu nowej lub supernowej
Okres zmienno±ci
Flagi dotycz¡ce okresu4
Czas trwania wzrostu jasno±ci lub za¢mienia
Typ widmowy gwiazdy
Odwoªania do bada« nad gwiazd¡
Notatki
Flaga5
Typ widmowy w katalogu HD

Przekopiowanie danych do bazy '2006_2009'

Po wgraniu danych do baz 'pidb_asas' i 'gcvs', utworzono w bazie '2006_2009'
dwie nowe tabele 'asas_new_data' i 'gcvs_new_data', zawieraj¡ce te same
pola, co tabele 'new_data' w odpowiednich bazach. Nast¦pnie przekopiowano
do nich dane z baz ASAS i GCVS w celu porównania z danymi z eksperymentu
Pi of the Sky.

2.2 Identykacja gwiazd z nowych tabel
Kolejnym krokiem byªo porównanie nowych danych z danymi eksperymentu Pi
of the Sky i odnalezienie w tabelach ASAS i GCVS gwiazd odpowiadaj¡cych
tym ze starych tabel. Zastosowano w tym celu skrypt porównuj¡cy poªo»enia i jasno±ci gwiazd ze starej tabeli 'starclassif' z poªo»eniami i jasno±ciami
gwiazd z nowych tabel 'asas_new_data' i 'gcvs_new_data'. Skrypt pobieraª
dane o gwie¹dzie z tabeli 'starclassif' i wyszukiwaª w promieniu 120 sekund
ªuku gwiazdy o podobnej jasno±ci w tabelach ASAS i GCVS, po czym wybieraª
gwiazd¦ najlepiej pasuj¡c¡. W ten sposób z 1009 gwiazd z tabeli 'starclassif'
zidentykowano 815 gwiazd w tabeli 'asas_new_data' i 529 gwiazd w tabeli
'gcvs_new_data'.
2 Niektóre

nazwy zawieraj¡ dodatkowy znak:

'*', oznaczaj¡cy istnienie dodatkowych no-

tatek dotycz¡cych gwiazdy pod adresem http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/remark.txt

3 Zignorowano

oznaczenia

>,

<

w

katalogu

GCVS.

Wi¦cej

szczegóªów

pod

adresem

http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/html

4 Wi¦cej informacji: http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/html
5 Pole zawiera warto±¢ logiczn¡ true, gdy nie ma pewno±ci co do
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zmienno±ci gwiazdy

2.3 Porównanie okresów zmienno±ci
Nast¦pny punkt ¢wiczenia polegaª na statystycznym porównaniu okresów zmienno±ci gwiazd z eksperymentu Pi of the Sky z danymi z ASAS i z GCVS. W
tym celu zdeniowano funkcj¦ okre±laj¡c¡ zgodno±¢ okresów:
(

f (T1 , T2 ) = max

|T1 − T2 | |T1 − T2 |
,
T1
T2

)

f (T1 , T2 ) = 0 oznaczaªo peªn¡ zgodno±¢. f (T1 , T2 ) = 1 oznaczaªo, »e jeden z
okresów byª 2 razy wi¦kszy od drugiego. f (T1 , T2 ) = 2 oznaczaªo, »e jeden z
okresów byª 3 razy wi¦kszy od drugiego etc.
W celu okre±lenia zgodno±ci okresów konieczne byªo, aby gwiazda miaªa okre±lony
okres zarówno w starych, jak i w nowych danych. Takich gwiazd w katalogu
ASAS byªo 815, natomiast w GCVS byªo ich 370.
Na podstawie powy»szego dokonano porównania:
ASAS GCVS
Wszystkich gwiazd
815
370
0 ≤ f (T1 , T2 ) < 0.0001
382
169
0.0001 ≤ f (T1 , T2 ) < 0.001
138
86
0.001 ≤ f (T1 , T2 ) < 0.01
36
24
0.01 ≤ f (T1 , T2 ) < 0.1
52
23
0.1 ≤ f (T1 , T2 ) < 1
74
26
1 ≤ f (T1 , T2 ) < 10
103
30
10 ≤ f (T1 , T2 ) < 100
9
4
100 ≤ f (T1 , T2 ) < 1000
7
5
Ponadto, w tabeli 'starclassif' byªy gwiazdy o podwójnie okre±lonych okresach 14 zidentykowanych w katalogu ASAS i 3 zidentykowane w katalogu GCVS.
Ich lista znajduje si¦ w pliku 'podwojne.txt'. We wszystkich przypadkach, okres
z ASAS lub GCVS zgadzaª si¦ z jedn¡ z opcji z katalogu Pi.
W±ród gwiazd o okre±lonych okresach byªy takie, dla których okres zapisany w
jednej bazie danych byª wielokrotno±ci¡ okresu z drugiej bazy (tzn., zdeniowana
powy»ej funkcja f dla tych okresów byªa bliska liczbie naturalnej n ≥ 2 - przyj¦to
zakres n − 0.05 < f (T1 , T 2) < n + 0.05). Rozkªad takich gwiazd przedstawia
tabela:
n ASAS GCVS
2
30
11
3
3
2
4
3
0
5
1
0
6
0
0
7
1
1
Dla tych gwiazd wykre±lono sfazowane krzywe blasku w celu przekonania si¦,
który okres z wi¦kszym prawdopodobie«stwem jest wªa±ciwy. Kilka przykªadów
dobrze poprawionego okresu przedstawiono w dodatku A.

2.4 Porównanie klas zmienno±ci
Porównanie klas zmienno±ci okazaªo si¦ problematyczne ze wzgl¦du na ró»n¡
klasykacj¦ typów zmienno±ci w katalogach ASAS i GCVS.
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2.4.1

Pi - GCVS

Porównanie katalogu Pi z katalogiem GCVS byªo ªatwiejsze, ze wzgl¦du na
wykorzystywanie tej samej klasykacji przez oba katalogi.
Z 529 gwiazd zidentykowanych w katalogu GCVS, 32 zostaªy dopasowane do
gwiazd oznaczonych w katalogu GCVS jako podejrzane o zmienno±¢. Z tych
32 gwiazd, 8 ma okre±lony potencjalny typ, kolejnych 5 sklasykowane jest
jako potencjalna zmienna, a reszta nie posiada zaproponowanego typu. Dla
gwiazd z nieokre±lonym typem (24 gwiazdy) w katalogu Pi of the Sky zostaª
zaproponowany typ dla wi¦kszosci, tylko 4 gwiazdy zostaªy skatalogowane jako
zmienne. Dla 8 gwiazd, 3 gwiazdy skatalogowane w GCVSie jako za¢mieniowe
zostaªy tak samo skatalogowane w Pi, natomiast z 4 gwiazd skatalogowanych w
GCVSie jako gwiazdy pulsuj¡ce, w katalogu Pi of the Sky 2 oznaczone s¡ jako
za¢mieniowe, 1 jako dªugookresowa i 1 jako zmienna.
Z pozostaªych 497 gwiazd, 168 zostaªo sklasykowanych dokªadnie tak samo w
obu katalogach. Dalszych 277 zostaªo sklasykowanych prawie tak samo (ró»nice
w obr¦bie jednej klasy zmienno±ci, b¡d¹ te» klasykacja precyzyjna w jednym
katalogu, a niepewna w drugim). 52 gwiazdy ró»niªy si¦ zupeªnie, ich lista
zostaªa dodana w zaª¡czniku (gcvs_ró»nice.txt). Spo±ród tych 52 gwiazd, 17
ma w katalogu Pi nieokre±lony typ (s¡ oznaczone jako var).
2.4.2

Pi - ASAS

Ze wzgl¦du na ró»n¡ klasykacj¦ typów zmienno±ci w obu katalogach, porównanie z konieczno±ci jest ogólniejsze. Oto wyniki:
• 7 gwiazd w katalogu ASAS ma typ DCEP-FO, a w katalogu Pi typ inny

ni» DCEPS, z czego 2 nie zostaªy nawet zaklasykowane jako cefeidy.
Dodatkowo 2 gwiazdy maj¡ w katalogu ASAS typ DCEP-FO jako jeden
z potencjalnych typów, nie s¡ natomiast cefeidami w katalogu Pi. Lista
tych gwiazd znajduje si¦ w zaª¡czonym pliku asas_fo.txt.

• 3 gwiazdy w katalogu ASAS maj¡ typ DCEP-FU, a w katalogu Pi typ

inny ni» DCEP - ich lista znajduje si¦ w zaª¡czonym pliku asas_fu.txt.

• 464 gwiazdy s¡ zaklasykowane jako za¢mieniowe w katalogu Pi, z czego

3 nie maj¡ w klasykacji opcji za¢mieniowej w katalogu ASAS (cz¦±¢ jest
zaklasykowana jako za¢mieniowe ªamane przez inne typy). 545 gwiazd w
katalogu ASAS ma jako jedn¡ z mo»liwo±ci wpisany typ za¢mieniowy.

• 105 gwiazd zidentykowanych w katalogu ASAS jest zaklasykowanych w

katalogu Pi jako var, czyli nie ma okre±lonego typu - lista jest w zaª¡czonym pliku asas_var.txt.

• 98 gwiazd jest zaklasykowanych w ASAS jako MISC - typ niewyst¦puj¡cy

w katalogu Pi (lista w zaª¡czonym pliku asas_misc.txt).

• 7 gwiazd jest zaklasykowanych w Pi jako pul - typ niewyst¦puj¡cy w

klasykacji ASAS (lista w zaª¡czonym pliku asas_pul.txt).
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3 Podsumowanie
W ¢wiczeniu porównano katalogi gwiazd zmiennych GCVS i ASAS z katalogiem
eksperymentu Pi of the Sky. W tabeli Pi of the Sky zidentykowano 815 gwiazd
odpowiadaj¡cym gwiazdom z tabeli ASAS oraz 529 gwiazd odpowiadaj¡cych
gwiazdom z tabeli GCVS. Nast¦pnie na tych gwiazdach wykonano porównanie
typów i okresów zmienno±ci. Porównanie wykazaªo pewne ró»nice, które b¦dzie
trzeba dokªadniej zbada¢.

A Poprawione wykresy

Rys. 1:
Sfazowane krzywe blasku gwiazdy XZ Sgr dla
starego i nowego okresu.
Dane dost¦pne pod adresem
http://grb.fuw.edu.pl/pi/db/public/2006_2009/pi/starView.php?starId=435271

Rys. 2:
Sfazowane krzywe blasku gwiazdy T Gem dla
starego i nowego okresu.
Dane dost¦pne pod adresem
http://grb.fuw.edu.pl/pi/db/public/2006_2009/pi/starView.php?starId=1084938
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Rys. 3:
Sfazowane krzywe blasku gwiazdy S Cnc dla
starego i nowego okresu.
Dane dost¦pne pod adresem
http://grb.fuw.edu.pl/pi/db/public/2006_2009/pi/starView.php?starId=1119146

Rys. 4:
Sfazowane krzywe blasku gwiazdy IW Lib dla
starego i nowego okresu.
Dane dost¦pne pod adresem
http://grb.fuw.edu.pl/pi/db/public/2006_2009/pi/starView.php?starId=1811542

Rys. 5:
Sfazowane krzywe blasku gwiazdy T CVn dla
starego i nowego okresu.
Dane dost¦pne pod adresem
http://grb.fuw.edu.pl/pi/db/public/2006_2009/pi/starView.php?starId=7802586
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