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I Цели и структура на дисертацията

Основна цел на настоящия труд е комплексно изследване 
на новооткритата затъмнителна променлива звезда с ултракратък 
орбитален  период  BX Tri.  Това  изследване е  част  от  по-голям 
проект  за  фотометрично  и  спектрално  изучаване  на  контактни 
променливи звезди с кратки (P<0.3 d) и ултракратки (P<0.23 d) 
орбитални периоди, открити основно по данни на обзора NSVS 
(Northern Sky Variability Survey).

Съдържанието  на  дисертационния  труд  е  разделено  в 
увод,  четири  глави  и  заключение.  Първа  глава  представлява 
исторически  обзор  по  темата,  втора  глава  описва  проведените 
наблюдения и използваната наблюдателна апаратура. Резултатите 
от  фотометричното  и  спектрално  изследване  на  BX  Tri  са 
дискутирани в трета глава. След проведени нови фотометрични и 
астрометрични  наблюдения в  четвърта  глава  се  разглежда 
хипотезата, че BX Tri е четворна звездна система от М джуджета. 

II Исторически обзор и класификации

Противно на общоприетото схващане,  двойните звездни 
системи  се  срещат  толкова  често  във  Вселената,  колкото  и 
единичните  звезди.  Установено  е,  че  поне  50%  от  звездните 
системи са двойни или кратни. Само този факт прави двойните 
системи привлекателни и достойни за изучаване и изследване.

Реалните двойни системи са няколко вида:
Астрометрични  -  при  които  по  астрометрични 

наблюдения в продължение на години са определени периодите и 
орбитните елементи на визуално двойни звезди;

Спектрални -  получаваме  информация  за  тяхната 
двойственост по доплерово отместване на спектралните линии на 
двете  звезди  (тип  SB2)  или  само  по спектъра  на  главния 
компонент (спектрално двойни с единични линии, SB1);

Фотометрични - това са системи, при които ефектите на 
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двойственост  се  регистрират чрез  фотометрични  наблюдения. 
Основните променливи от този тип са затъмнителните системи, 
при които наклона на орбиталната равнина i е  близък до 90° и в 
определени  моменти  единия  компонент  затъмнява  другия.  При 
други системи с наклон i  << 90° не се наблюдават затъмнения, а 
само  изменение  на  светлинния  поток  породен  от  различна 
видимост  на  повърхността  на  несферичните  звезди  (звезди  с 
елипсоидална променливост).

В  oбщия  каталог  на  променливите  звезди  GCVS  е 
възприета  класификация на затъмнителните променливи като тип 
Algol (EA), тип β Lyr (EB) и тип W UMa (EW). От физична гледна 
точка  е  по-точна  класификацията  на  двойните  системи  в 
зависимост  от  запълването  на  обема  на  Рош  на  съответната 
звезда.  По този критерий имаме разделена двойка (D) когато и 
двете звезди са с почти сферична форма; полуразделена двойка 
(SD) когато едната звезда е запълнила своят обем на Рош и през 
вътрешната точка на Лагранж L2 се осъществява пренос на маса 
към втората звезда; контактна двойка (С) при която и двете звезди 
са запълнили своят обем на Рош, налице е непрекъснат обмен на 
вещество през точката L2 и обща атмосферна обвивка (звездите 
са в термален контакт).

Краткопериодичните  двойни  звезди  с  компоненти  от 
Главната  последователност  са  важни  обекти  за  астрофизиката, 
особено за изучаването на много късните еволюционни стадии на 
двойните системи и свързаните с тях процеси на загуба на маса и 
ъглов момент, сливане на звездите и др. Но знанието за тяхната 
структура  и еволюция остава неразрешен проблем за  звездната 
астрофизика  поради  бедната  статистика.  Разпределението  по 
периоди на двойните системи показва много бързо намаляне на 
броя системи с периоди <0.27 d (Drake et al. 2014). Rucinski (1992) 
въвежда  понятието  краткопериодична  граница  за  орбиталните 
периоди на контактните двойни системи Pcutoff=0.22 d. Това е така, 
защото до преди 10 години е била известна само една звезда с 
толкова  малък  период,  CC  Com  с  P=0.2207  d.  В  последните 
години се откриха доста обекти с периоди в границите 0.20 - 0.23 
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d,  но те пак са извънредно малка част (само 0.26 %) от общия 
брой на откритите контактни системи. От друга страна късните 
краткопериодични двойни системи  са с малка светимост, което ги 
прави  трудни  цели  за  детайлно  фотометрично  и  спектрално 
изследване. 

До  2010  година  бяха  известни  16 двойни  системи 
съставени от М джуджета, на които са определени маси, радиуси, 
светимости  и  температури  (Dimitrov  &  Kjurkchieva  2010). 
Липсата  на  достатъчно  набюдателни  данни  възпрепятства 
изграждането на точни модели на студените плътни атмосфери на 
М джуджетата.  Установено е,  че  всички  съществуващи модели 
недооценяват радиусите с 10-15% и надценяват температурите с 
200  -  300  К  на  М  джуджетата,  членове  на  краткопериодични 
системи (Ribas 2003; Maceroni & Montalban 2004).

В последните години ситуацията доста се промени след 
като се откриха нови затъмнителни променливи с М джуджета от 
звездните обзори SuperWASP (Norton et al. 2011), Catalina Survey 
(Drake  et  al.  2014),  WFCAM  Transit  Survey  (Nefs  et  al.  2012), 
LINEAR  Survey  (Palaversa  et  al.  2013),  MARVELS  Survey 
(Wisniewski et al. 2012), мисията Kepler (Coughlin et al. 2011) и др.

III Наблюдения и наблюдателна апаратура

Основната  част  от  наблюдателните  данни,  на  които  се 
базира  тази  дисертация,  са  получени  с  телескопите  на  НАО 
Рожен:

60-см телескоп на НАО - През 2008г. бе закупена щатна 
CCD  камера  FLI  ProLine09000  с  матрица  KAF-09000,  размер 
3056х3056  пиксела,  12х12  μm  пиксел.  Размерът  на  небесната 
площадка,  проектирана  върху  матрицата  е  17.1х17.1  arcmin. 
Камерата има тристепенно Пелтие охлаждане до температури 60-
65° под околната температура, 5 позиционен филтърен блок FLI 
CWF-4-5  с  USB  управление  и  комплект  UBVRI филтри  по 
системата  Bessell.  За  постигане  на  по-голяма  прецизност  при 
фотометрия на променливи звезди и екзопланети,  бе изработен 
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фокален редуктор с чиято помощ наблюдаваното поле се увеличи 
2.4 пъти до 26.7х26.7 arcmin.

2-m телескоп в режим на CCD фотометрия - използвана 
бе CCD камера VersArray 1300B, матрица с 1340х1300 пиксела,
20  μm  пиксел  и   комплект  от  UBVRI филтри  в  системата  на 
Johnson. Размерът на небесната площадка е 5.3х5.6 arcmin.

2-m  телескоп  в  режим  на  фотометрия  с  фокален 
редуктор ФоРеРо-2 - използвана бе CCD камера VersArray 512, 
матрица  с  512х512  пиксела,  24  μm пиксел  и  UBVRI филтри  в 
системата на Johnson.  Размерът на небесната площадка е 7.6х7.6 
arcmin.

Първоначалната обработка на изображенията е извършена 
със собствени кодове на IDL.

2-m  телескоп  в  режим  на  Coude  спектроскопия - 
използвана бе CCD камера Photometrics, с матрица ограничена до 
1024х235  пиксела,  24  μm  пиксел  и  дисперсионна  решетка 
BL632/14.7  (632  l/mm).  Разделителната  способност  на  тази 
конфигурация  е  ~0.2  Å/пиксел.  За  по-голяма  ефективност  при 
спектроскопия на слаби звезди беше проектирана и изработена 
фотогидираща апаратура  FOGA-1.3 (Popov,  Dimitrov,  & Genkov 
2006), която се монтира на процепният окуляр на спектрографа. 
Използването  на  тази  апаратура  е  единствената  възможност  за 
получаване  на  високодисперсни  спектри  на  слаби  за  Coude 
спектрографа звезди (13-14 mag). 

Първоначалната  обработка  на  спектрите  е  извършена  с 
програмният  пакет  IRAF.  Калибровката  на  пикселите  към 
дължина на вълната се извършва с помощта на спектри на Th-Ar 
лампа, като е използван атлас със стандартни дължини на вълните 
от сайта на NOAO.

2-m  телескоп  в  режим  спектроскопия  с  фокален 
редуктор ФоРеРо-2 -  получени бяха нискодисперсни спектри в 
червения канал на фокалният редуктор със CCD камера VersArray 
512, гризма с 300 l/mm, процеп с ширина 0.11mm. Разделителната 
способност бе ~5.2 Å/пиксел. В процеса на работа по задачата за 
нискодисперсна  спектроскопия  на  звезди  от  късен  спектрален 
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клас възникна необходимост от усъвършенстване на наблюдател-
ната  апаратура,  като  бе  проектиран  и  изработен  нов  процепен 
блок  (Popov  et  al.  2012).  Предвидена  беше  възможност  за 
гидиране  на  звездата  върху  процепа,  движение  на  процепа  и 
промяна  на  спектралния  диапазон  дистанционно  от  компютър. 
Беше  приспособен  червеният  канал  на  фокалният  редуктор 
ФоРеРо-2 за работа със CCD камера VersArray 1300B. При тази 
конфигурация  се  повиши  разделителната  способност  на 
спектрографа  на  ~4.3  Å/пиксел.  Първоначалната  обработка  на 
спектрите е извършена с програмният пакет IRAF, аналогично на 
обработката  на  Coude  кадрите.  За  калибровка  по  дължина  на 
вълната са използвани спектри на емисионни линии на нощното 
небе.

За  нуждите  на  дисертацията  бе  използван разнообразен 
софтуер  за  анализ  и  моделиране  на  резултатите,  както  готови 
комерсиални  програми,  така  и  специализиран  астрономически 
софтуер.

Периодограмен анализ -  Определянето на орбиталните 
периоди  на  изследваните  двойни  системи  бе  осъществено  със 
софтуера PerSea.

Моделиране  на  кривите  на  блясъка  и  кривите  на 
лъчеви скорости -  бе използван е софтуерният пакет  PHOEBE 
(Prsa & Zwitter  2005), базиран на кода WD (Wilson & Devinney 
1971).  Софтуерът  позволява  фитиране  на  криви  на  блясъка  на 
звезда едновременно в няколко филтъра,  както и едновременно 
моделиране на фотометрични и спектрални наблюдателни данни. 
Като  резултат  от  моделирането  се  получават  параметрите  на 
конфигурацията на двойната система.

Звездна фотометрия - Фотометрията на звездите в полето 
се извърши със собствени подпрограми написани на IDL, като за 
база беше взета методиката на пакета DAOPHOT.
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IV Фотометрично и спектрално изследване на 
затъмнителната двойна звезда BX Tri

NSVS фотометрия
През  последното  десетилетие  бяха  реализирани 

няколко   звездни  обзора  за  променливи  звезди,  които 
предоставят  наблюдателните  данни  за  свободен  достъп  от 
астрономическата  колегия.  Един  такъв  обзор  за  променливи 
звезди на северното небе е Northern Sky Variability Survey (NSVS, 
Wozniak et al. 2004),  реализиран през 1999-2000 г. с телескопът 
ROTSE-I (Akerlof et al.  2000). Телескопът е съставен от четири 
малки  (10-см),  широкоъгълни  обектива  на  обща  вилкова 
монтировка, всеки обектив е снабден със CCD камера и покрива 
небесна площадка с размери 8.2°х8.2°. Фотометрирани са ~14 000 
000  звезди,  като  за  всяка  от  звездите  има  от  100  до  1000 
индивидуални измервания. Базата данни на NSVS позволява да се 
търсят нови променливи звезди от различни типове и с различни 
периоди. При едно такова търсене (Dimitrov 2009) бяха открити 
около 300 кандидати за затъмнителни променливи от тип W Uma 
с  ултракратки  периоди  (P <  0.23  d).  На  база  на  температурен 
критерий  (Teff>6000  K)  и  кратки  тестови  наблюдения  с  60-см 
телескоп бяха отхвърлени пулсиращите променливи от тип δ Sct и 
фалшивите  променливи.  Окончателно  бяха  отделени  около  40 
кандидати за  затъмнителни променливи с  ултракратки  периоди 
които са подходящи за наблюдения с телескопите на Рожен (δ>-
10°).

Установено бе, че звездата GSC 2314-0530  има крива на 
блясъка (Фиг. 1) типична за контактна затъмнителна променлива 
от  тип EW и е  с  много къс  период.  По-късно на  системата  бе 
присвоено  име  на  променлива  звезда  BX Tri  (Kazarovets  et  al. 
2011). 

За  звездата  има  много  малко  публикувана  информация: 
Norton  et  al.  (2007)  я  включват  в  своят каталог  на променливи 
звезди идентифицирани като ROSAT рентгенови източници под 
името 1RXS J022050.7+332049. В статията се съобщава за период 
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P=0.192 d, но не се прави класификация на типа променливост, 
нито се публикува крива на блясъка. Фотометрия на звездата има 
и в базата данни SuperWASP (Pollacco et al. 2006).

Първоначално  звездата  BX  Tri  изглеждаше  много 
интересна поради нейният кратък орбитален период защото бяха 
известни  само  няколко  системи  с  компоненти  от  Главната 
последователност и периоди под граничната стойност от 0.22 d: 
GSC1387-0475 с  P=0.2178 d (Rucinski  2007;  Rucinski  & Pribulla 
2008),  ASAS J071829-0336.7  с  P=0.2112 d  (Pribulla  et  al. 2009), 
звездата  V34  в  сферичният  звезден  куп  47  Tuc  с  P=0.2155  d 
(Wedrlake et al. 2004) и BW3V38 с орбитален период P =0.1984 d 
(Maceroni & Rucinski 1997; Maceroni & Montalban 2004).

Фигура 1: Фазирана крива на блясъка на GSC2314-0530 по NSVS 
фотометрия.
   

Звездата  BX  Tri  стана  още  по-атрактивна  когато  се 
установи, че на нейния цвят J-K=0.88 mag съответства джудже от 
спектрален  клас  М.  Затова  беше  започната  кампания  за 
наблюдение на звездата с телескопите на Рожен.
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Роженска фотометрия
Прецизни  криви  на  блясъка  на  звездата  BX  Tri  бяха 

получени с 2-м и 60-см телескопи на НАО Рожен в 8 нощи на 
2009 г. За променливата BX Tri нямаше публикувани наблюдения, 
стандартни звезди или карта за отъждествяване, затова се наложи 
да определяме вторични стандарти в полето по метода на Everett 
&  Howell  (2001).  Данни  за  променливата  звезда,  както  и  за 
избраните звезди за сравнение са дадени в Таблица 1.

Таблица  1:  Цветове  и  собствени  движения  на  BX  Tri  и 
стандартните звезди.
Звезда V B-V V-I J-K pmRA pmDEC

Var 13.36 1.18 2.38 0.88 144 -112

Std1 12.12 0.3 0.57 0.29 -0.8 -8.3

Std2 12.24 0.29 0.58 0.34 -0.1 -1.6

Std3 12.4 0.22 0.46 0.27 5.5 4

Twin 16.91 1.41 3.02 0.87 140 -112

Периодограмният анализ на всички фотометрични данни 
(включително  и  тези  от  NSVS)  позволява  да  се  построи  нова 
ефемерида:

 HJD(MinI)=2451352.061633 + 0.1926359 E

Кривите  на  блясъка  фазирани  с  тази  ефемерида  са 
показани  на  Фиг.  2.  Стойността  на  новия  период  показва,  че 
орбиталният период е  стабилен поне  за  времето от  10  години. 
Цветовете на  изследваната  система (от Таблица  1)  показват,  че 
звездата е от М спектрален клас.  Като се вземе предвид почти 
еднаквата дълбочина на двата минимума, (близки температури на 
компонентите),  както  и  краткия  орбитален  период,  може  да  се 
направи важният извод, че двата компонента на системата са М 
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джуджета.  Стойността  на  орбиталният  период  е  доста  под 
възприетата теоретична долна граница от 0.22 d за система със 
звезди от Главната последователност и поради това звездата BX 
Tri  се  оказа  най-късопериодичната двойна  система  с  dM 
компоненти  (Dimitrov  &  Kjurkchieva  2010).  Наскоро  излезе 
изследване за звездата CSS J001242.4+130809 (Drake et al. 2014) 
която има още по-къс орбитален период P=0.1641 d. 

Фигура  2:  Фазирани  криви  на  блясъка  във  филтри  VRI по 
наблюдения от Рожен.
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Роженска спектроскопия
Звездата  BX  Tri  е  прекалено  слаба  за  високодисперсни 

Куде  спектри  и  единственият  начин  за  работа  бе  гидиране  с 
помощта  на   апаратурата  FOGA-1.3  (Popov  et  al. 2006).  За 
наблюдение бе избрана областта около емисионната линия Hα на 
водорода. Спектралните наблюдения  са  извършени в три нощи 
през зимата на 2009-2010 г., като са получени общо 26 спектъра 
покриващи почти напълно орбиталния период. Промяната на Hα 
линията в зависимост от орбиталната фаза (S-wave) е показана на 
Фиг. 3. 

Фигура  3:  Доплерово преместване на  емисионните компоненти 
при линията Hα.

Забелязват  се  широки  емисионни  детайли  от  главния 
компонент на системата които са ротационно разширени, както и 
доплерово отместване при широките абсорбционни ивици на TiO 
при 6569 и 6651Å. Приносът на втория компонент в спектъра се 
забелязва само като по-слаби емисионни детайли при Hα линията. 
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На Фиг. 4 са показани кривите на лъчеви скорости и съответните 
фитове,  които  съответстват  на  следните  стойности  на  полу-
амплитуди K1=109.7 km/s, K2=211.3 km/s  и гама скорост  V0=-1.2 
km/s.  От тези стойности  е изчислено спектрално отношение на 
масите q=M2/M1=0.519 и голяма полуос на орбитата a sin i = 1.22 
Rsun.

Качествен анализ на фотометричните данни
Качественият анализ на новите фотометрични данни води 

до  следните  изводи:  главният  минимум  (MinI)  е  по-дълбок  от 
вторичният (MinII),  от което следва, че ефективната температура 
на  вторичната  звезда  е  по-малка  от  тази  на  главната. 
Максимумите в квадратура не са еднакви - имаме O'Connell ефект 
дължащ  се  на  повърхностни  температурни  нееднородности 
(хладни петна). 

Фигура  4:  Криви  на  лъчевите  скорости  на  компонентите  на 
системата BX Tri и съответните им фитове.
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Втората част от кривата на блясъка е доста асиметрична. 
Подобно  изкривяване  на  кривата  на  блясъка  се  забелязва,  при 
NSVS  фотометрията  (Фиг.  1)  и  SuperWASP  наблюденията  за 
времето  2004-2008  година,  т.е.  възможно  е  тази  асиметрия  в 
кривата  на  блясъка  да  е  постоянна.  Наблюдавани  са  няколко 
избухвания от тип UV Ceti (Фиг. 2). 

Моделиране на наблюдателните данни
Моделиране  на VRI кривите на блясъка  на  системата BX 

Tri  бе  извършено със  софруера  PHOEBE (Prsa  & Zwitter  2005) 
следвайки  процедурата:  фиксиране  на  q;  възприемане  на 
коефициентите на гравитационно потъмнение g1=g2=0.32 и албедо 
A1=A2=0.5  (за  късни  звезди);  коефициентите  на  потъмнение  на 
края  на  диска  са  взети  от  таблците  на  van  Hamme  (1993);  от 
почервеняването  E(V-I)=0.03  mag  (Schlegel  et  al.  1998)  е 
определен истинския цвят (V-I)0=2.35 mag и средна  температура 
на  двойната  система Tm=3560 K  (от  VandenBerg  & Clem 2003). 
Фиксирана е температурата на главния компонент T1=Tm  за  първо 
приближение,  а температурата на вторичната звезда T2,  наклона 
на орбитата  i и потенциалите  Ω1,2 се  променят. За  да  се  отчете 
O'Connell  ефекта  са  добавени  две  хладни  петна   с  параметри: 
дължина λ1,2, ширина  β1,2, ъглов размер α1,2 и температура Tsp1,2. За 
да  се получи добро съгласуване на моделите  и  в трите филтъра 
VRI е  добавена “трета светлина” L3, чийто принос е различен за 
различните  филтри.  След  получен добър  модел за  първото 
приближение  (минимална  стойност  на  χ2),  се  променя  T1 и  се 
повтаря процедурата. След краен брой итерации получаваме най-
добро  решение  за  кривите  на  блясъка  което  съответства  на 
“глобален минимум” на χ2. Окончателните параметри са дадени в 
Таблица  2, а синтетичните  VRI криви на блясъка са показани на 
Фиг.  2 като  сиви  линии.  Те  много  добре  съответстват  на 
наблюдателните данни за всички фази с изключение на фазите за 
избухванията.  Моделът показва,  че  главния компонент  на 
системата е запълнил своя обем на Рош (Фиг. 5).
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Глобални параметри на системата
Определени  са  следните параметри  на  системата  за 

наклон  i=72.5°: орбиталните скорости V1=115.1 km/s и V2=221.6 
km/s; екваториални скорости на въртене на компонентите Vrot1=145 
km/s и Vrot2=69 km/s; голяма полуос на орбитата a=1.28 Rsun; маси 
M1=0.51 Msun и  M2=0.26 Msun;  абсолютни радиуси R1=0.55 Rsun и 
R2=0.29 Rsun;  log g1  =4.68 и log g2 = 4.95; светимост на звездите 
L1=0.053 Lsun и L2=0.0070 Lsun;  абсолютни болометрични звездни 
величини Mbol1=7.91 mag и Mbol2=10.11 mag, както и абсолютната 
болометрична звездна величина на системата Mbol(total)=7.77 mag; 
абсолютната  звездна  величина  за  филтър  V на  системата 
MV(total)=9.5 mag; разстояние до системата d=59 pc.

От  глобалните  параметри  на  BX  Tri  и  по  литературни 
данни  за  известни  системи  с  dM  компоненти  са  построени 
емпирични зависимости (маса - Mbol), (маса - радиус) и (маса - Teff) 
за  общо 34  звезди  (Фигура  6),  които  се  описват  със  следните 
формули: 

Mbol = 13.0 - 13.4M + 7.7M2

R = 0.019 + 1.002M
Teff  = 2983 + 396M + 1333M2

Таблица 2: Параметри на най-добрият модел на системата BX Tri.
Параметър Стойност Параметър Стойност

i ° 72.5 λ1 ° 147
T1 K 3735 β1 ° 70
T2 K 3106 α1 ° 20
Ω1 2.94 Tsp1 К 3175
Ω2 3.54 λ2 ° 195

L3(V) 0.17 β2 ° 75
L3(R) 0.22 α2 ° 8
L3(I) 0.3 Tsp2 К 3175
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Фигура 5: Пространствен модел на BX Tri за фаза 0.75

Звездна активност
Теоретично  се  предполага,  че  напълно  конвективните 

късни  звезди  с  малки  маси  притежават  силни,  дългоживущи 
магнитни  полета.  Някои  от  наблюдателните  белези  на  тези 
магнитни полета са проявата на звездна активност, която според 
Mullan & MacDonald (2001) е на границата на насищане: 

Фотосферни  петна -  най-добре  се  регистрират  по 
O'Connell  ефекта  в  кривите  на  блясъка,  които  са  асиметрични. 
Радиусите  на  хладните петна с които се моделират кривите на 
блясъка на маломасивни dM звезди могат да достигнат до 80°. 
При BX Tri този ефект се отчита с две студени петна на главния 
компонент (Таблица 2) покриващи 3.5% от повърхността. Фактът, 
че формата на кривата на блясъка на звездата остава постоянна 
почти 10 години означава, че основното петно видимо на фаза 0.6 
представлява  дългоживущ  активен  регион  на  повърхността на 
главната звезда.

Емисия  във  водородната  линия  Hα -  еквивалентната 
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ширина EW на линията Hα е удобен индикатор за хромосферна 
активност при dM джуджетата, за разлика от по-горещите звезди, 
където за тази цел се използват резонансните линии  H  и  K  на 
CaII. За BX Tri EW се променя в границите от 3.6 - 6.6 Å, които 
стойности са по-малки от тези на акретиращите dMe протозвезди 
с EW>10 Å.

Фигура  6:  Статистически  зависимости  (маса  -  Mbol),  (маса  - 
радиус) и (маса - Teff) за маломасивни звезди. Компонентите на BX 
Tri са показани с големи запълнени символи.
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Звездни избухвания от тип UV Ceti -  избухванията са 
типични  явления  при  късните  звезди.  По  време  на  нашите 
наблюдения са регистрирани 6 избухвания с амплитуди от 0.022 - 
0.092  mag  и  продължителност до  25  min,  което  показва  доста 
високата  активност.  Освен  избухвания  в  оптичния  диапазон, 
Fuhrmeister & Schmitt (2003) регистрират избухване на BX Tri и в 
рентгеновия диапазон.

Загуба  на  ъглов  момент -  малкият  орбитален  ъглов 
момент  е  характерна  особеност  на  всички  краткопериодични 
системи:  от  катаклизмичните  променливи  до  тесните  двойни 
системи, които са на  късен етап от еволюцията си. Орбиталният 
ъглов момент на BX Tri е log Jrel=-1.01, стойност значително по-
малка от  стойностите на двойните звезди от тип RS CVn и на 
разделените  двойни  системи,  които  имат  log  Jrel ≥ +0.08. 
Орбиталният ъглов момент на BX Tri е по-малък дори и от този 
на  контактните  системи  log  Jrel >  -0.5.  Единствено  по-малки 
стойности имат краткопериодичните катаклизмични променливи 
от тип SU UMa. Малкият орбитален ъглов момент на BX Tri ни 
говори за късни епизоди на загубата на ъглов момент по време на 
еволюцията на двойната система. Това означава, че системата не е 
млад обект.

Емисия  в  рентгеновия  диапазон -  емисията  в 
рентгеновия диапазон се поражда в звездната корона и е директно 
свързана  с  наличието  на  магнитни  полета,  като ни  дава 
информация  за  ефективността  на  звездното  динамо.  Rucinski 
(1984)  предлага  като  най-точна  мярка  за  активността  на  М 
джуджетата  да  се  използва  отношението  LX/Lbol,  което  не  се 
променя значително за звездите от тип M0 до M6. Vilhu & Walter 
(1987) намират, че за късните М звезди горната граница е LX/Lbol 

≈10-3.  За BX Tri  определяме  LX=1.68х1029 ergs/s. Тази стойност е 
на горната граница log LX ≈ 29 за dM звездите (Rosner et al. 1981; 
Caillault et al. 1986). Получаваме LX/Lbol=0.7х 10-3, което е почти на 
горната граница за това отношение и е значително по-голямо от 
това за M джуджетата изследвани в работите на Rucinski (1984) и 
Caillault et al. (1986).
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Известно е, че звездната активност и темпа  на  загуба на 
ъглов момент се стремят към насищане при високи стойности на 
въртенето на звездата (Vilhu & Walter 1987). Поради своят много 
кратък  орбитален  период  и  силна  звездна  активност  BX  Tri  е 
пример за такова насищане.

V BX Tri като четворна звездна система от M 
джуджета

BX Tri като много широка визуална система
На кадрите  в полето около BX Tri  се вижда една слаба 

звезда USNO-B1 1233-0046425, която на Фиг. 7 е означена като 
Twin  (Dimitrov  &  Kjurkchieva  2011a),  и има  почти  същото 
собствено движение като BX Tri (Таблица 1). Според цвета си V-
I=3.02 тази звезда също трябва да е М джудже, с температура Teff ≈ 
3200  K.  Предполагаме,  че  BX  Tri  и  Twin образуват  широка 
визуална  двойна  система.  Ъгловото  разстояние  между  двете 
звезди е 61 arcsec, което отговаря на линейно разстояние ~3500 
AU. Тогава орбиталният период на тази визуална система би бил 
от порядъка на десетки хиляди години. 

Фигура  7:  Кадър  на  околността  на  BX Tri  и  увеличена 
област на самата звезда.
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Това  допускане  си  има  своите  основания  защото  е 
известно, че тесните двойни системи с кратки орбитални периоди 
често влизат  в  състава  на  тройни системи (Pribulla  & Rucinski 
2006). 

За  звездите  BX  Tri  и  Twin са  получени нови 
нискодисперсни спектри с 2-м телескоп (Фиг. 8). Установено е, че 
съставния спектър на BX Tri  е  М5.0,  главната компонента има 
спектрален клас М4.0, а втората компонента М6.0. Звездата Twin е 
от подклас M6.5 и също е източник на Hα емисия (Dimitrov & 
Kjurkchieva 2011b). 

Четвъртата компонента на системата
При  повторен  анализ  на  по-качествените  фотометрични 

кадри  на  BX  Tri  се  установи,  че  звездата  винаги  изглежда 
разтеглена за разлика от околните звезди в полето. За изясняване 
на  това  обстоятелство  наблюдавахме  полето  около  BX Tri  в  3 
нощи през есента на 2010 г. От новите наблюдения са избрани 
най-добрите  кадри  (seeing <  1.5  arcsec)  които  са  комбинирани 
медианно, за да се получи „мастър“ кадър за всяка нощ. 

Потвърди  се  предположението,  че  звездата  има  слаб 
визуален  компаньон.  Високата  разделителна  способност  на 
пряката  фотометрия  с  2-м  телескоп,  както  и  отличните 
атмосферни условия позволиха да регистрираме слаба звезда на 
разстояние 1.2 arcsec от BX Tri (Фиг. 7). Нарекохме я  Neighbour. 
3D  изображенията  на  обекта  (Фиг.  9)  във  V  и  I  филтри  са 
получени от „мастър“ кадър от 15.09.2010, при seeing 0.85 и 0.78 
arcsec съответно. Забелязва се, че потока от звездата Neighbour е 
по-голям за по-големите дължини на вълната, т.е. звездата е от по-
късен спектрален клас отколкото BX Tri.  Спектърът на Neighbour 
би трябвало да е  много подобен на спектъра на звездата  Twin, 
(M6.5). 

Хипотезата,  че  двете  звезди  са  физически  свързани,  се 
доказа при проверка на архивен кадър от обзора POSS I, направен 
през 50-те години на 20-ти век (Фиг. 10). Не се забелязва звезда на 
съвременното положение на  Neighbour (отбелязано със стрелка), 
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което означава,  че  обекта не е звезда  от полето,  а има същото 
собствено движение като BX Tri.  

Фигура  8:  Комбинирани  спектри  на  BX  Tri  и  на  Twin.  За 
сравнение са показани и спектри на късни стандартни звезди.

Конфигурация на звездната система
От гореизложените разсъждения може да се заключи, че 

звездната система BX Tri е четворна, състояща се от М джуджета: 
компоненти  А  и  B  в  затъмнителна  двойна  система  (тя  е 
спектрално двойна от тип SB2),  която от своя  страна образува 
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широка  визуално  тройна  система  (AB)-C-D.  Една  примерна 
конфигурация на системата е показана на Фиг. 11

Фигура 9: 3D изображения на близката околност на BX Tri във V 
(ляво) и в I филтър (дясно).

Фигура 10: Архивен кадър от POSS I на регион около BX Tri.

Присъствието на толкова много компоненти в системата 
дава  обяснение  на  извънредно  малката  стойност  на  ъгловия 
момент  и  е  още  едно  потвърждение  на  предположението,  че 
многобройните  компоненти  при  краткопериодичните  тесни 
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двойни системи е  приемливо обяснение за  техния малък ъглов 
момент (Pribulla & Rucinski 2006).

Фигура 11: Кратната система от М джуджетата BX Tri.

VI Основни резултати и заключения

1. От  базата  данни  на  обзора  NSVS  бяха  отделени  40 
кандидати  за  затъмнителни  променливи  с  ултракратки 
периоди (P < 0.23 d), които са подходящи за наблюдения с 
телескопите  на  Рожен  (δ>-10°).  На  една  от  тези  звезди 
GSC  2314-0530,  беше  построена  крива  на  блясъка  по 
NSVS фотометрия и по определена от нас ефемерида: 

HJD(МinI)=2451352.061633 + 0.1926359E

2. За първи път на звездата BX Tri е извършена многоцветна 
CCD фотометрия в VRI филтри с 2-м и 60-см телескопи на 
НАО.  За  първи  път  на  звездата  BX  Tri  са  направени 
високодисперсни спектри в Куде режим на 2-м телескоп 
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на НАО и са построени  криви на лъчевите скорости на 
двата компонента. Определени са еквивалентните ширини 
на емисията в линията Hα.

3. По  нискодисперсни  спектри  е  направена  спектална 
класификация  на  звездата  като  dМе5.0,  със  средна 
температура Teff=3560 K. От моделирането на кривите на 
блясъка  във  VRI  филтри,  едновременно  с  кривите  на 
лъчеви  скорости  на  двата  компонента  са  определени 
параметрите  на  системата:  q=0.519;  i=72.5°;  a=1.28  Rsun; 
MV(total)=9.50  mag;  Mbol(total)=7.77  mag  и  разстояние  до 
системата d=59 pc.

4. Определени  са  глобалните  параметри  на  двата 
компонента:  температури T1=3735 K и T2=3106 K; маси 
M1=0.51 Msun и M2=0.26 Msun; абсолютни радиуси R1=0.55 
Rsun и R2=0.29 Rsun; log g1 = 4.68 и log g2 = 4.95; светимост 
на  звездите  L1=0.053  Lsun и  L2=0.0070  Lsun;  абсолютни 
болометрични  звездни  величини  на  звездите  Mbol1=7.91 
mag  и  Mbol2=10.11  mag.  Пресметнати  са  екваториалните 
скорости  на  въртене  на  компонентите:  Vrot1=145  km/s  и 
Vrot2=69 km/s.

5. Построени са емпирични зависимости (маса - Mbol), (маса 
-  радиус)  и  (маса  -  Teff)  за  известните  системи  с  dM 
компоненти. Изследвани са различните прояви на звездна 
активност при BX Tri:  фотосферни петна;  хромосферни 
избухвания;  емисия  на  линията  Hα  и емисия  в 
рентгеновия диапазон. 

6. Определен  е  орбиталният  ъглов  момент  log  J rel=-1.01. 
Установено  е,  че  темпа  на  загуба  на  ъглов  момент  и 
количествените  параметри  на  звездната  активност  са 
близки до насищане.

7. Установено  бе,  че  системата  BX  Tri  образува  широка 
астрометрична тройна система с визуалните компаньони 
Twin и Neighbour.
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IX Приноси на дисертационния труд

1. Усъвършенстване  на  наблюдателната  апаратура  на  2-м 
телескоп в режим на Куде спектроскопия с изработване на 
фотогидираща  апаратура,  което  значително  улеснява 
наблюдателя при работа със слаби звезди.

2. Осъществена  бе  модернизация  на  фокалния  редуктор 
ФоРеРо-2 с изработването на нов, компютърно управляем 
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процепен  блок,  който  подобри  качеството  на 
получаваните нискодисперсни спектри.

3. На  базата  на  нова  VRI фотометрия  и  високодисперсна 
спектроскопия с телескопите на НАО Рожен са построени 
криви  на  блясъка  и  криви  на  лъчевите  скорости  на 
системата  BX Tri.  Данните са моделирани със софтуера 
PHOEBE и са определени парамертите на конфигурацията 
на двойната система.

4. Установи  се,  че  BX  Tri  е  уникална  по  своите 
характеристики:  и  двата  компонента  са  късни  М 
джуджета, а системата има ултракратък орбитален период 
от  P  =0.1926  d.  Оказа  се,  че  BX  Tri  е най-
късопериодичната  затъмнителна  двойна  система  с 
компоненти от Главната последователност.

5. Установена  е  висока  звездната  активност  на  системата: 
фотосферни петна, звездни избухвания, емисия в линията 
Hα  на  водорода  и  рентгенова  емисия.  Установено  е,  че 
темпа  на  загуба  на  ъглов  момент  и  количествените 
параметри на звездната активност са близки до насищане.

6. Благодарение на прецизни астрометрични наблюдения на 
BX Tri се установи, че системата е четворна, състояща се 
от М джуджета.  Построена е конфигурация на кратната 
система:  затъмнителна  двойна  система,  която  образува 
широка  астрометрична  тройна  система  със  звезди  на 
разстояние 69 AU и 3500 AU.

Работата по тематиката за изследване на системата BX Tri 
е включена в годишния отчет на Българската академия на науките 
като основно научно постижение на Института по астрономия с 
НАО за 2010 г., а работата по новия процепен блок за фокалния 
редуктор като основно научно-приложно постижение за 2012 г.
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