
 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

KАТЕДРА „ФИЗИКА И AСТРОНОМИЯ“ 

 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАТЪМНИТЕЛНО-ДВОЙНИ ЗВЕЗДИ 

ОТ ТИПА W UMA 

 

 

Йорданка Димитрова Енева 

АВТОРЕФЕРАТ 

на 

ДИСЕРТАЦИЯ 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

 

 

Докторска програма: Астрофизика 

Професионално направление: 4.1. Физически науки 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика 

и информатика  

 

 

Научен ръководител: 

Проф. д.ф.н. Диана Кюркчиева 

 

ШУМЕН 

2020      



 
2 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на  

…….09.2020г. от ..…. ч. в зала ........  

на  

Шуменски университет  

„Епископ Константин Преславски“,  

ул. „Университетска“, № 115, гр. Шумен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Дисертационния труд съдържа  

105 страници текст, 65  фигури и 9 таблици.  

В литературата са цитирани 123 заглавия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

1. Цели и структура на дисертацията…………………………...5 

2. Въведение……………………………………………………...6 

3. Класификация на двойните звезди…………………………...8 

4. Допълнителни ефекти в тесните двойни системи…………10 

5. Наблюдения и обработка на данните……………………....12 

6. Моделиране на кривите на блясъка…………………...…....15 

7. Глобални параметри и определянето им по наблюдателни 

данни………………………………………………………….21 

9. Детайлни резултати от моделирането……………………...25 

10. Статистически анализ на получените резултати…………..33 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е……………………………………………..41 

П У Б Л И К А Ц И И……………………………………………..42 

ЗАБЕЛЯЗАНИ ЦИТИРАНИЯ……………………………………44 

ПРИНОСИ  НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД………………......45 

Л И Т Е Р А Т У Р А……………………………………….…...…46 

БЛАГОДАРНОСТИ……………………………………….…...…49 

 
 

 

 



 
5 

1. Цели и структура на дисертацията 

 

Основна цел на изследването е моделиране на кривите на 

блясъка на дванадесет затъмнително-двойни звезди от типа W 

UМa.  
Задачите за постигане на тази цел са следните: 

1. Чрез времеви анализ на наблюдателните данни да се 

определи началната епоха на изследваните звезди и да се уточни 

стойността на периода. 

2. Да се определи орбиталният наклон, отношението на 

масите, температурите и относителните радиуси на звездните 

компоненти, отношението на светимостите им и факторът на 

запълване.  

3. Да се определи подтипът на всяка двойка. 

4. Да се изчислят глобалните параметри на компонентите на 

12-те затъмнително-двойни на базата на резултатите, получени от 

моделирането и известните от GAIA разстояния. 

5. Да се търсят изменения в периода на звездите. 

6. Да се направи статистически анализ на получените 

резултати за параметрите на изследваните звезди. 

Съдържанието на дисертационния труд е разделено в четири 

части - увод, две глави и заключение. 

В Увода са дефинирани целите и задачите на изследването. 

Първа глава – „Обща част“ има обзорен характер и съдържа: 

исторически преглед на откриването на затъмнително-двойните 

звезди;  класификацията им според вида на кривата на блясъка и 

модела на Рош; описва методите за определяне на параметрите 

им по наблюдателни данни; представя условията за настъпване на 

затъмнения на компонентите и допълнителните ефекти при тесни 

двойни системи; разкрива значението на затъмнително-двойните 

звезди за астрофизиката. 

Втора глава - „Специална част” описва наблюдателното 

оборудване, критериите за избора на обекти, проведените 

наблюдения, тяхната обработка и времеви анализ. Основен 

акцент на тази глава е моделирането на получените криви на 

блясъка, като се дискутират проблемите по определяне на 
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температурата на двойката и на отношението на масите. Описана 

е процедурата за изчисляване на глобалните параметри на 

изследваните звезди на базата на моделирането и GAIA 

разстоянията. Накрая е проведен статистически анализ на 

получените резултати. 

Заключението представя накратко основните резултати от 

проведеното изследване. 

2. Въведение 

Затъмнително-двойните са ценен източник на информация за 

съвременната астрофизика. Изучаването им започва в началото 

на 20 век (Stebbins, 1911; Russell, 1912а,b и т.н.) и набира скорост 

след публикуването на каталози, съдържащи добре изучени 

затъмнително-двойни (Popper, 1967, 1980; Harmanec, 1988; 

Andersen, 1991). Статистиката им до деветдесетте години на 

миналия век е твърде бедна, но огромните проучвания на ROTSE, 

MACHO, ASAS, Super WASP, Catalina, Kepler  и др. значително 

увеличават техния брой. Данни за тях са достъпни в много 

онлайн каталози като VSX,  NSVS, WISE, UCAC, 2MASS, CSS. 

Затъмнително-двойните звезди предоставят възможност за 

точно определяне на глобалните параметри на техните 

компоненти, които са на еднаква възраст и имат еднакъв 

химически състав (Ribas, 2006, Torres et al., 2010 г., Maxted et al., 

2013 г.). Температурата, масата и радиусът са фундаментални 

параметри за звездите. Познаването им и установяването на 

връзки между тях водят до усъвършенстване на еволюционната 

теория. Чрез моделиране на кривата на блясъка, получена в 

резултат на фотометрични наблюдения, се определят следните 

параметри - абсолютна звездна величина - M, светимост - L, 

температура на фотосферата - T, радиус – R и маса – M.  

Абсолютната звездна величина M се определя като се 

измери създаваната от тяхното излъчване осветеност E върху 

приемник, поставен в равнина, перпендикулярна на светлинните 

лъчи.  В астрономията тази величина се нарича блясък и се 

измерва в относителна единица - видима звездна величина - m. 

Блясъкът не характеризира реалната мощност на излъчване на 
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звездите, тъй като зависи и от разстоянието r до тях. Звездната 

величина, която би имала звездата на разстояние 10 pc се 

нарича нейна абсолютна звездна величина – М. Връзката 

между видимата и абсолютната звездна величина на дадена 

звезда и разстоянието r до нея се дава с формулата модул на 

разстоянието  

          .   (1) 

Равенството се нарича по този начин тъй като ако е известна 

разликата    , може да се определи разстоянието до звездата.  

Светимостта – L е енергията, която звездата излъчва за 

единица време, т.е. тя характеризира мощността на нейното 

излъчване. Изчислява се по формулата:  

       ,    (2) 

където Е е осветеността, която звездата създава върху земната 

повърхност, а r е разстоянието до нея. 

От горепосочените формули се получава връзка между 

абсолютните звездни величини и светимостите на две звезди 

която се изразява с равенството: 

            
  

  
 .  (3) 

То има подобен вид на формулата на Погсън и от него 

следва, че абсолютната звездна величина и светимоста не са 

независими параметри. 

Температурата на фотосферата на дадена звезда се приема за 

нейна температура - T. Най-често използваният метод за 

определянето й е чрез измерване на звездните величини в 

различни филтри, например U, B и V. Цветовите показатели  

B-V и U-B не зависят от радиуса и разстоянието до звездата, а 

само от нейната температура. Tokunaga (2000) разработва 

релация и.ч. цветен индекс - температура за свръхргиганти, 

гиганти и джуджета. За целта се използва каталога  Two Micron 

All Sky Survey (2MASS). На базата на каталога Sloan Digital Sky 

Survey (SDSS), Covey еt al. (2007) установяват емпирична връзка 

между цветовите показатели за Sloan филтри и температурата.  



 
8 

Линейните радиуси R на звездите могат да се определят чрез 

ъгловите им радиуси θ и разстоянията r до тях или по аналитичен 

път. 

Масата – М е най-важната характеристика на звездите, 

която определя останалите им параметри, техния строеж и 

скорост на еволюция.  

Маси на единичните звезди не могат да се определят, а само 

за двойни звездни системи. Ако е известна голямата полуос на 

орбитата а и периодът Р, използвайки третия закон на Кеплер, 

може да се определи сумата от масите на двете звезди: 

(     ) 
 

(     ⁄ ) 
 
   

 
,               (4) 

където  P е орбиталният период, 

    e голямата полуос на орбитата, 

                  I е наклонът на орбиталната равнина спрямо 

зрителния лъч. 

Факторът на запълване – f е величина характеризираща 

тесните двойни системи. Той може да бъде определен чрез 

потенциала на двойката Ω, и потенциалите Ω1 и Ω2 в точките на 

Лагранж L1, и L2. 

  
    

     
 .    (5) 

3. Класификация на двойните звезди 

 Според начина на установяване на тяхната двойственост,  

двойните звезди се разделят на три типа: визуално-двойни, 

спектрално-двойни, затъмнително-двойни. 

Визуално-двойните са гравитационно свързани и при 

наблюдение с телескоп се виждат като отделни.  Периодите им са 

големи - от година до хиляди години. Те са от близкото 

обкръжение на Слънцето.   

Спектрално-двойните звезди са обекти, за които при 

спектрални наблюдения се установява периодично разцепване и 

преместване на спектралните им линии. Този ефект е резултат от 

орбиталното движение на двете компоненти около общия център 
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на масите, при което те периодично се приближават и 

отдалечават от наблюдателя (ефект на Doppler).   

Затъмнително-двойни звезди са тези при които се 

установява строго периодично изменение на блясъка, 

характеризиращо се с два симетрични (или почти симетрични) 

минимума за цикъл. Тези изменения се дължат на взаимните 

затъмнения на двете компоненти. Звездата с по-голяма светимост 

се нарича главна (първична), а тази с по-малка светимост  - 

вторична. Периодът на изменение на блясъка е равен на 

орбиталния период на двойката. Взаимни затъмнения могат да се 

регистрират само ако зрителния лъч на наблюдателя лежи почти 

в орбиталната равнина на двойката. От геометрични 

съображения, за да бъде двойната система затъмнителна, е 

необходимо  

                 (6) 

където         са радиусите на двете звезди в системата, а i е 

наклонът на орбиталната равнина на двойката спрямо зрителния 

лъч. 

Ако i ≠ 90°, но е в сила условието,   

            ,    (7) 

затъмнението е централно и кривата на блясъка съдържа плоски 

участъци в затъмнителните минимуми. 

При орбитални наклони i, за които е изпълнено условието 

                      (8) 

затъмнителните минимуми са остри, а затъмненията - частични.  

В зависимост от формата на кривата на блясъка 

затъмнителните променливи се подразделят на три подкласа: 

 Звезди от типа Algol (EA), за които между рязко 

изразените главен и вторичен минимум блясъкът остава 

практически непроменен. 

 Звезди от типа β Lyr (EB), за които между главния и 

вторичен минимум, които са с различна дълбочина 

блясъкът непрекъснато се променя. 
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 Звезди от типа W UМa (EW), които имат криви на 

блясъка подобни на β Lyr но минимумите им са с почти 

еднаква дълбочина. 

Моделът на Рош дава едно от най-точните приближения на  

геометрията на двойните звездни системи. Той се основава на 

принципа на еквипотенциалните повърхности, според който 

формата и физическите характеристики на две звезди в двойна 

система се определя напълно от ефективния потенциал. 

Еквипотенциалната повърхност на общото гравитационно поле 

на двойката, минаваща през точката на Лагранж L1, се нарича 

гранична (критична) повърхнина на Рош. Потенциалът й има 

значение за морфологичната класификация на тесните двойни 

системи. Това са звездни системи, чиито радиуси на 

компонентите са от порядъка на разстоянието между тях. 

 Двойни системи, в които компонентите са вътре в граничната 

им повърхнина на Рош, се наричат разделени (D). При тях двете 

звезди имат различен повърхнинен потенциал. Еволюцията им е 

независима и могат да служат като физични лаборатории за 

изучаване свойствата на единични звезди. Факторът на запълване 

е f < 0. 

 Ако една от звездите запълва граничната повърхнина на Рош, 

а другата е вътре в нея, двойната система е полуразделена (SD). 

За такива системи факторът на запълване на звездата, запълнила 

граничната си Рош повърхнина, е f = 0. 

 Ако двете звезди имат обща обвивка, която надхвърля обема 

на празнината на Рош, двойката се нарича надконтактна (OC). 

Факторът на запълване е  f    [0,1]. Компонентите могат да имат 

или да нямат топлинен контакт, но еволюцията им е тясно 

свързана.   

4. Допълнителни ефекти в тесните двойни системи 

 В тесните двойни системи са установени някои 

допълнителни ефекти. 

Ефект на гравитационно потъмнение – полярните райони на 

звездата са по-тъмни от екваториалните. Локалната температура е 

свързана с гравитационното ускорение по следния начин  Т ~√ 
  . 
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За звезди с конвективни обвивки от типа на Слънцето е 

изчислено, че коефициентът на гравитационно потъмнение има 

стойност 0.32, което по-късно е потвърдено чрез наблюдения 

(Rafert  & Twigg, 1980). 

 Ефект на потъмнение към края на диска – центърът на 

звездния диск е по-ярък от периферията. Ефектът е индикатор за 

нарастване на температурата на фотосферата в дълбочина. 

Ефектът на отражение е важен за затъмнително 

двойните звезди (Vaz, 1985). Когато разстоянието между 

компонентите им е от порядъка ~ 15-20 % от техните радиуси 

(Wilson, 1990 г.), започва да има значение преизлъчването на 

енергия, падаща върху повърхността на едната звезда от другата. 

Повърхността на звездата се нагрява и нейната температура се 

повишава. В резултат на това онези половини от звездните 

компоненти, които са обърнати една към друга, имат по-висока 

температура от тези, които са в обратна посока.  

Ефект на повърхнинни нееднородности се установява когато 

в кривите на блясъка на затъмнително двойни звезди се 

наблюдава асиметрия с до около 0.1 mag. Обикновено тя е 

изразена с разлика в нивата на максимумите на блясъка, наречена 

O‘Connell ефект (O‘Connell, 1951). Такива асиметрии са 

характерни за звездите от типа W UMa (Davidge & Milone, 1984). 

В тези случаи за възпроизвеждане на наблюдателните данни се 

налага върху повърхността на звездните компоненти да се 

поставят петна – участъци от звездната повърхност, където 

температурата е по-висока или по-ниска от тази на околната 

фотосфера. Появяването на петна се обяснява с магнитна 

активност на единия или двата компонента и/или трансфер на 

маса между тях. Въвеждането им води до увеличаване на 

параметрите, характеризиращи двойката с още четири за всяко 

петно:  

 звездна ширина на петното – β [°], 

 звездна дължина на петното – λ [°], 

 ъглов радиус на петното – α [°], 
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 температурен фактор –   
   

   
, който се дефинира с 

отношението на температурaтa на петното –     и 

температурата на околната фотосфера –    . 

5.  Наблюдения и обработка на данните 

Наблюденията на обектите за настоящия дисертационен труд 

са направени с телескопа Ritchey Chretien Astrograf с диaметър D 

= 300 mm (12'') и зрително поле 40 x 40 arcmin, намиращ се в 

обсерватория ИРИДА на територията на НАО Рожен 

(https://www.irida-observatory.org/).  

Като детектор е използвана CCD камера ATIK 4000M, (2048 

× 2048 пиксела, квадратен пиксел с размер 7.4 μm, 

пространствено разширение 1.04 arcsec/pixel). Камерата се 

охлажда до -45°С под температурата на околната среда. 

Наблюденията са направени в Слоански филтри, които имат 

почти правоъгълни криви на пропускане. Филтър gꞌ покрива 

вълнов диапазон 3783-5549 Ǻ и има централна дължина на 

вълната 4724 Ǻ, а филтър iꞌ покрива вълнов диапазон 6689-8389 Ǻ 

и има централна дължина на вълната 7580 Ǻ. 

Изборът на обекти (Таблица 1) е извършен въз основа на 2 

критерия:  

а) звездите  да са достатъчно ярки, за да се постигне добра 

фотометрична точност (под 0.01 mag) с наличното оборудване (да 

са по-ярки от 15 звездна величина);  

б) периодите им да са в интервала 0.2 d < Р < 0.4 d, за да се 

получат криви на блясъка в рамките на няколко денонощия.   

Всички наблюдения са реализирани дистанционно.  

Получените изображения са калибрирани с предварително 

направени Master Bias, Dark и Flat кадри. Първоначална 

обработка на изображенията е извършена с програмен пакет 

AIP4Win v.2.0 (Berry & Burnell,  2005). Процедурата включва 

калибриране на всички изображения получени с i' и g' филтри. 
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Таблица 1. Параметри на звездите според VSX база данни 

 

Следващата стъпка от обработката е фотометриране на 

кадрите с програма VPHOT (https://www.aavso.org/vphot). Чрез 

тази процедура е определена видимата звездна величина на 

обектите. За целта е използвана „апертурна фотометрия”, като 

апертурата е с радиус от 1,5 FWHM от звездния образ и 

измервания на фона на небето в пръстени, обхващащи сравнима 

площ. Променливостта на блясъка е оценена по отношение на 

близки (постоянни) звезди в наблюдаваното поле, т.нар. 

ансамблова фотометрия, използвайки над шест стандартни 

звезди. Координатите им са взети от каталога UCAC4 (Zacharias 

et al. 2013), а видимите звездни величини от каталога APASS DR 

9 (Henden et al. 2016). Контролната звезда (check star) служи за 
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определяне на точността на наблюдение и за проверка на 

постоянството на звездите за сравнение. 

Ансамбловата фотометрия изчислява разликата между 

инструменталната звездна величина на обекта и тази, получена от 

средната интензивност на избраните стандартни звезди. 

Използването на много звезди за сравнение увеличава значително 

статистическата точност на звездната величина на стандартните 

звезди (Gilliland & Brown 1988, Honeycutt 1992).  

За трансформиране на получените инструментални звездни 

величини в стандартни е използван средния цвят на ансамбъла от 

стандартни звезди (g'-i') и коефициентите на трансформация на 

нашето оборудване (изчислени по стандартното звездно поле на 

M67). Техните стойности за представените g' и i' наблюдения са: 

Tg', g'i' = - 0.002 ± 0.012, Ti',g'i' = - 0.061 ± 0.017, Tg′i′ = 1.063 ± 0.011. 

Те показват, че нашата локална фотометрична система е много 

близка до стандартната Sloan система (особено в g' диапазона). 

Изчислените корекции на инструменталните величини за нашите 

цели са от −0.0008 mag до 0,0003 mag в g′ филтър (в рамките на 

наблюдателната грешка) и от -0.0258 mag до 0.0085 mag в i′ 

филтър. 

За фазиране на наблюдателните данни са необходими 

началната епоха T0 (момент на първичен минимум в HJD за 

затъмнително двойните звезди) и периода на променливост Р. 

Моментите на следващи първични минимуми се получават от 

ефемеридата: 

HJD (МinI) = T0 + E*Р,   (9) 

където Е е цяло число, показващо броя изминали цикли след 

началната епоха. За определяне на моментите на наблюдавани 

минимуми  за избраните обекти е използван софтуера MINIMA 

(Nelson, 2008), който позволява да се използват различни методи 

(Ghedini, 1982).  За анализ на евентуални изменения на периода и 

подобряване на неговата стойност са използвани О – С диаграми 

за две от звездите, за които има достатъчно налични 

наблюдателни данни. 
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6. Моделиране на кривите на блясъка 

Моделирането на кривите на блясъка е извършено със 

софтуерния пакет PHOEBE (PHysics Of Eclipsing BinariEs)(Prsа 

& Zwitter, 2005), който се основава на Wilson-Devinney (WD) кода 

(Wilson & Devinney, 1971) и позволява фитиране на криви на 

блясъка едновременно в няколко филтъра. При изследваните 

обекти е използван линеен закон на потъмнение към края на 

диска. Коефициентите на гравитационно потъмнение подходящи 

за късни  звезди са 0.32, а коефициентите на отражение 0.5. 

Синтетичните криви на затъмнително двойна система не 

зависят от температурите на двете компоненти поотделно, а най-

вече от тяхната разлика. Поради това е важно преди 

моделирането да се определи средната температура на всяка 

двойка - Тm. Това е средната тегловна стойност от температурите 

на двете компоненти, чиито тегла са пропорционални на 

относителните им светимости. Тm се определя като се измери 

цветовия индекс в квадратура на двойкатa (когато се виждат и 

двете компоненти) и се използва съответна емпирична релация 

цветови индекс-температура. За целта е използван 

инфрачервения цветови индекс (J-K) от 2MASS каталога 

(Skrutskie et al., 2006 г.) и релацията на Tokunaga (2000) или 

измерения цветови индекс (gꞌ−i') и релациите на Covey et al. 

(2007). При измерване на цветовия индекс е отчетено 

междузвездното поглъщане, като са използвани данни от 

NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE (NED) (Schlafly & 

Finkbeiner, 2011). Звездата NSVS 5810460 е с галактична ширина 

2°, което е под 5° и оценка на междузвездното поглъщане е 

направена с 3d модела на Arenou et al. (1992).   

За моделиране кривата на блясъка отначало е прието, че 

температурата на първичния компонент T1=Tm и са варирани 

следните параметри: температура на вторичната компонента - T2, 

начална епоха - Т0, период - Р, отношение на масите на двете 

компоненти - q, наклон на орбиталната равнина спрямо 

зрителния лъч - i, повърхнинен потенциал на компонентите - Ω. 

Качеството на фита за всяка стъпка от моделирането се определя 
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от стойността на χ
2
. Коефициентите на потъмнение към края на 

диска са интерполирани с таблиците на Van Hamme (1993). За 

възпроизвеждане на O’Connell ефект са въведени хладни петна 

при звездите: NSVS 691550, CSS J110212+244412, NSVS 4917488, 

NSVS 7336024, USNO 1350, V471 Cas, V479 Lac, V560 Lac, NSVS 

5810460 (Таблица 4). Поради асиметрии във фазовите диапазони 

0.10-0.25 и 0.3-0.47 при звездата ASAS 2122+06,  където 

синтетичната крива се отклонява от наблюдателната до 0.03 mag 

е въведено горещо екваториално петно с температурен фактор 

  
   

   
      и ъглов радиус α = 18° (Таблица 4). Такива 

горещи повърхностни нееднородности се наблюдават и при други 

звезди от типа W UMa (Berdyugina, 2005).  

Въвеждането на петна в модела води до увеличаване на 

варираните параметри с още четири за всяко петно:  

 звездна ширина - λ,  

 звездна дължина - 𝛽,  

 ъглов размер на петното – α,  

 температурен фактор на петното - κ. 

Отношението на масите q на компонентите на двойните 

звезди е важен параметър за определяне на глобалните им 

параметри. За съжаление поради това, че повечето W UMa са 

слаби обекти, незначителна част от тях имат спектрални 

наблюдения и съответно спектрално определено q. Дори и то 

обаче не може да се измери точно, поради това, че спектралните 

линии на звездните компоненти са много широки (заради бързото 

синхронно въртене) и блендирани.  От друга страна, за звезди с 

частични затъмнения отношението на масите q не може да се 

определи еднозначно по фотометрични данни (Rucinski 2001, 

Terrell & Wilson 2005). В случая за ограничаване на стойностите 

на q се наложи провеждане на q-search анализ, който е извършен 

в два етапа за звездите с частично затъмнение на компонентите и 

в един етап за двойките, NSVS 4917488, NSVS 7336024, ASAS J 

2122+06, чийто компоненти претърпяват пълно затъмнение. В 

първи етап е построена кривата  χ
2
(q). За целта при фиксирани 

стойности на q в интервала 0.1-10.0 е намерено най-добро 
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решение чрез вариране на останалите параметри при минимално 

χ
2
. На фиг. 1. са дадени кривите χ

2
(q) на звезда NSVS 4917488, 

чийто компоненти претърпяват пълно затъмнение и на двойката 

NSVS 5810460, чийто компоненти се затъняват частично.  При 

звездите с частично затъмнение на компонентите - NSVS 691550,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Криви  χ
2
 (q) на звездите NSVS 4917488 и NSVS 5810460 

 

KR Lyn, CSS J110212.0+244412, USNO 1350, V471 Cas, V479 Lac,  

V560 Lac, NSVS 3777464, NSVS 5810460, построената крива χ
2
(q)   
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няма ясно изразен минимум. Наблюдава се широк диапазон 

стойности на q, в който стойностите на χ
2
 са твърде близки. Това 

налага следващо ограничаване на този интервал. То се получава 

чрез изчертаване на изолинии на χ
2
(i,q) (Фиг. 2). За окончателни 

се вземат тези стойности на q и i, за които се получава 

минимално χ
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 2. Изолинии на χ

2
(q,i) на звездите NSVS 5810460 и V560 Lac 
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При моделирането отначало се приема T1 = Tm и се варира 

само T2. След намиране на най-доброто решение на 

наблюдателните криви на блясъка (Фиг. 3) се изчисляват 

окончателните температури на компонентите като се използват 

формулите (Kjurkchieva & Vasileva 2015):  

  
 
    

   

   
  и   

 
   

 
    ,   (10) 

където   
  

  
 
  

  
 е отношението на светимостите на двете 

компоненти, а          е разликата между средната 

температура на двойката и температурата на вторичния 

компонент, взета от решението на кривата на блясъка.  

От формула 3 следва, че отношението 
  

  
 = 

  

  
 определено чрез 

разликата     
      

  на болометричните светимости, които са 

изходни параметри на PHOEBE е   
 

  
  

  
   

           
     .   (11) 

Други изходни параметри на PHOEBE са относителните 

радиуси на компонентите      потенциалите Ω1 и Ω2 в 

Лагранжовите точки L1  и L2, които заедно с потенциала Ω, 

получен от моделирането, дават възможност да се изчисли 

фактора на запълване f  по формула 5.  
Грешките на фитираните параметри, получени от PHOEBE, 

са твърде малки, затова са определени по метода, описан в 

Dimitrov et al. (2017).  Грешката Δb на даден параметър b 

съответства на отклонението Δb на параметъра от окончателната 

му стойност, за което средният резидуал нараства с 3σ (σ - е 

средната фотометрична грешка на наблюденията). 

Изходните .dat файлове от PHOEBE са използвани за 

построяване на графиките на кривите на блясъка със софтуерa 

STATISTIKA. На фиг.3 са дадени  кривите на блясъка на звездата 

NSVS 7336024. За изчертаване на 3D конфигурацията (Фиг. 4.) на 

двойните звезди е използван софтуерът Binary Maker 3. 
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Фиг. 3. Криви на блясъка на звездата NSVS 7336024 

 

Фиг.4.  3D модели на изследваните двойки 
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7. Глобални параметри и определянето им по наблюдателни 

данни 

На базата на фотометричните наблюдения и тяхното 

моделиране са определени: периодът на всяка двойка - P, 

температурите на двете компоненти – T1 и T2, отношението на 

масите - q и относителните радиуси – r1 и r2 на компонентите. От 

получените параметри и известното разстояние r до двойката, 

определено от мисията GAIA, са изчислени глобалните 

параметри на компонентите на базата на процедура (Кjurkchieva, 

2018b), състояща се от няколко етапа. 

 Изчисляване на абсолютната звездна величина Mv на 

двойната звезда от формула 1 за модула на разстоянието 

              
 Изчисляване на болометричната величина на звездата 

Mb като се има в предвид болометричната корекция ВС на 

звездата, съответстваща на нейната температура 

        . 

 Изчисляване на общата светимост на двойната звезда в 

слънчеви светимости, чрез болометричната величина на 

Слънцето 4.76 и неговата светимост, от формула 3  
 

    
   

        
     

 Определяне на светимостите на двете компоненти с 

формула 11 

  
  

  
   

           
   , 

където               са относителните светимости на 

двете компоненти, които са изходни параметри от 

PHOEBE. Абсолютните светимости на компонентите сe 

изчисляват чрез следната система от две уравнения: 
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 Определяне радиусите на двете компоненти от 

формулата на Стефан-Болцман записана за светимоста на 

Слънцето и на звезда с линеен радиус R и ефективна 

температура Tе. 

 

 

 

Отношението им дава възможност да се определят 

радиусите Ri на двете компоненти в слънчеви радиуси. 

 

 

 Определяне голямата полуос на орбитата с формула 

  ,  

 

където ri  са относителните звездни радиуси, получени от 

решението на кривата на блясъка. 

 Изчисляване общата маса на двойката и на всяка от 

компонентите.  
От третия закон на Кеплер: 

 

 

се определя общата маса на двойката М, изразена в 

слънчеви маси, а Р е периодът в денонощия. Mасата на 

компонентите се определя от системата 

 

 , 

където q е отношението на масите, получено от решението 

на кривата на блясъка. 

За разстоянието до NSVS 5810460 няма данни в GAIA. Затова 

глобалните й параметри са определени чрез следната процедура. 
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Голямата полуос на орбитата a = 1.83 R⊙ е определена от 

емпиричната връзка период – голяма полуос за късопериодични 

двойни звезди  (Dimitrov & Kjurkchieva 2015). Общата маса 1.344 

M⊙ е изчислена от третия закон на Кеплер и след това са 

намерени масите на двете компоненти M1 = 0.537 M⊙ и M2 = 0.807 

M⊙. От формулата  Ri = ari са изчислени радиусите на 

компонентите, като ri  са относителните радиуси, получени от 

решението на кривата на блясъка. Като се използват 

температурите Ti от решението на кривата на блясъка и 

изчислените радиуси Ri, се изчисляват индивидуалните 

светимости на компонентите Li, общата светимост L = 1.02L⊙ и 

болометричната звездна величина Mbol = 4.69. След като се отчете 

BC, се определя MV = 4.88. Видимата звездна величина е V = 

12.46, откъдето се изчислява разстоянието d = 328 pc от 

формулата за модула на разстоянието. Междузвездното 

поглъщане е оценено чрез модела на Arenou et al. (1992). 

Глобалните параметри на NSVS 5810460 (маса, температура, 

радиус и светимост) могат да се считат за приблизителни поради 

неизвестното с висока точност разстояние и голямото 

междузвездно поглъщане. 

 

Таблица 2. Стойности на фитираните параметри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 

8. Обобщени резултати от моделирането 

Резултатите от моделирането на кривата на блясъка са дадени 

в Таблици 2-5, които представят съответно получените стойности 

на фитираните параметри, изходните (изчислени) параметри, 

параметрите на петната и глобалните параметри на изследваните 

звезди. 

Таблица 3. Изчислени параметри 

 

Таблица 4. Параметри на петната 
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Таблица 5. Глобални параметри 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Детайлни резултати от моделирането 

Първи сведения за звездата NSVS 691550 са публикувани от 

изследването ROTSE-I (Gettel et al. 2006). Резултатите от 

решението на кривата на блясъка показват, че е надконтактна 

двойка с фактор на запълване  0.1. Компонентите й се затъмняват 

частично. От получената стойност за температурата (Таблица 2) 

може да се определи, че компонентите й са от спектрален клас G. 

Температурата им се различава с около 300 К. Отношението на 

масите q = 0.845 < 1 (Таблица 2), което означава, че вторичният 

компонент е с по-малка маса. Той е по-хладен и това  определя 

двойката като W UMa от подтип А (по-малката звезда е с по-

ниска температура). Асиметричноста на наблюдателната крива е 

възпроизведена с хладно петно върху първичния компонент 

(Таблица 4).  

За първи път сведения за звездата KR Lyn са публикувани от 

Khruslov  (2013), а две години по-късно и от Kazarovets et al. 

(2015). В резултат от моделирането на кривите на блясъка на KR 

Lyn се получава  q = 1.996 > 1 (Таблица 2). Следователно 

вторичната компонента има по-голяма маса от първичната, но 
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температурата й е по-ниска с 462 К, което означава, че двойката е 

от подтип W (по-големият компонент има по-ниска температура). 
От определените температури (Таблица 2) следва, че 

компонентите на двойката са от  спектрални класове F и G.   

Звездата е надконтактна с фактор на запълване 0.1.  

На базата на обзора Каталина се появяват сведения за CSS 

J110212.0+244412, NSVS 4917488, NSVS 7336024, NSVS 7336024 

публикувани от Drake et al. (2014). 

В резултат на извършения времеви анализ на нашите 

наблюдателни данни за CSS J110212.0+244412 са получени 

моменти на първичния и вторичния минимум, определена е 

ефемерида  

HJD(MinI) = 2457802.37212(9)+ 0.351664 × E 
и е подобрен периодът. Компонентите й се затъмняват частично, 

затова е направен q-search анализ в два етапа. За пресъздаване на 

O‘Conel ефект са въведени две хладни петна на първичния 

компонент (Таблица  4). За отношението на масите  е получена 

стойност q = 0.305 от което следва, че първичният компонент има 

по-голяма маса. Температурата му е  по-висока от тази на 

вторичния (Таблица  2), следователно може да се заключи че 

звездата е надконтактна двойка от подтип А с фактор на 

запълване е f = 0.187. От получените температури следва, че 

компонентите й са  от спектрален клас G и K. 

Наблюдателната крива на блясъка на NSVS 4917488  съдържа 

плосък участък в първичния минимум, което е индикатор за 

пълно затъмнение на компонентите. За възпроизвеждане на 

O‘Connell ефекта е въведено хладно петно на вторичната 

компонента (Таблица 4).  От определеното отношение на масите 

q = 3.81 се вижда, че първичната компонента е с по-малка маса. 

Температурата й Т1 е по-висока от Т2.  Разликата между тях е  

около 130 К. Радиусът на вторичната компонента е почти два 

пъти по-голям от този на първичната. Следователно звездата 

NSVS 4917488 е от подтип W  и е надконтактна с фактор на 

запълване 0.232. Компонентите й са от спектрален клас G. 
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Чрез времеви анализ на нашите наблюдателни данни са 

определени началната епоха и моментите на минимуми на звезда 

NSVS 7336024. Те водят към ефемеридата  

HJD(MinI) = 2457742.47425(7)+ 0.26953702 × E. 

Кривата на блясъка съдържа плосък участък, което е 

показател за пълно затъмнение на компонентите. За пресъздаване 

на O‘Connell ефекта са въведени две хладни петна, на първичния 

и на вторичния компонент (Таблица 4). Отношението на масите q 

= 2.88 > 1 е определено чрез q-search анализ в един етап. 

Първичният компонент е с по-малка маса. Температурата му Т1 е 

по-голяма от Т2. Радиусът на вторичния компонент е около 1.5 

пъти по-голям от този на първичния. Звездата е от подтип W, а 

компонентите й са от спектрален клас К. Двойката е 

надконтактна с фактор на запълване f = 0.057.  

Първични сведения за променливостта на звездата USNO 

1350  има в каталога на Lapukhin et al. (2014). В резултат на 

направения времеви анализ на нашите наблюдателни данни е 

определена началната епоха и е подобрен периодът й. От 

отнoшението на масите  q = 0.421 може да се направи изводът, че 

първичният компонент на звездата е с по-голяма маса и с по-

голям радиус. Температурата му е с 50 К по-висока, което е 

твърде малка разлика, за да се определи от кой подтип е двойката 

- A или W. Компонентите й са от спектрален клас К. За 

пресъздаване на O‘Connell ефекта е въведено хладно петно на 

първичния компонент.  Звездата USNO 1350 е надконтактна с 

фактор на запълване f = 0.077.   

Интересен обект е звездата V471 Cas. Начални данни за нея 

са публикувани от Hoffmeister (1966). В резултат на направения 

времеви анализ е определена началната епоха на двойката и е 

подобрен периодът й. Цветовият индекс (gꞌ−i') е измерен в 

квадратура. Отчетeно e междузвездното поглъщане за филтри gꞌ 

и i' и от релациите на Covey et al., (2007) e определена 

температура на двойката Tm = 6000 K. В GAIA DR2 (GAIA 

collaboration 2018) е дадена температура Tm = 5347 K. Разликата 

от 563 К вероятно се дължи на това, че измерванията на GAIA не 

са коригирани за междузвездно поглъщане.  
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Компонентите на звездата се затъмняват частично (фиг. 6) и 

определянето на q се извършва с q-search анализ в два етапа. 

Кривата χ
2
(q)  (фиг. 7) има локален минимум в интервала 0.62 < q 

< 0.65. В този интервал на q са построени изолинии на χ
2
(q,i) 

(фиг. 8.). Най-малка стойност на χ
2
 e при q = 0.635. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6. Криви на блясъка на звездата V471 Cas 

Фиг. 7.  Кривата χ
2
(q) на звездата V471 Cas 
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В резултат на моделирането се получава, че първичният 

компонент на звездата е с по-голяма маса и по-голям относителен 

радиус. Температурната разлика между двата компонента е 60 К 

и това не дава възможност да се определи от кой подтип е тя - A 

или W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8.  Изолинии на  χ
2
(q,i) за звездата V471 Cas 

 

Съществува предходно решение на кривата на блясъка на 

V471 Cas (Liu & Tan, 1991) със следните стойности на 

параметрите:   q = 0.595; i = 83.29◦; T1 = 5660 K, T2 = 5636 K; Ω = 

2.986; r1 = 0.44; r2 = 0.34. Тези стойности са много близки до 

нашите. Изключение са стойностите на нашите температури, 

които са с около 300 К по-високи.От получените температури 

следва, че компонентите на двойката са от спектрален клас F. 

 Звездата V471 Cas е надконтактна с фактор на запълване 

0.078. На фиг. 6. синтетичните криви на блясъка на финалното 

решение са показани с непрекъснати линии, а фиг.9. показва 3D 

модела на конфигурацията. 

Нашите наблюдения и периодограмният анализ 

потвърждават заключението на Liu & Tan (1991), че орбиталният 

период на V471 Cas е 0.405356 d, а не е 0,335998 d (Таблица 1).  
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Фиг. 9.  3D модел на звезда V471 Cas 

 

В резултат на събраните данни за моментите на минимуми за 

V471 Cas, публикувани в IBVS (Dvorak 2004; Hubscher 2005, 

2011, 2014; Hubscher et al. 2005, 2006; Nelson 2008; Diethelm 2009, 

2010, 2011, 2012, Liu & Tan 1991), е построена O-C диаграма, 

съдържаща 34 минимума, покриващи период от около 17 години.  

Получената О-С диаграма (фиг.10.) показва синусоидална 

променливост насложена върху линейно нарастване. Линейният 

фит позволява да се подобри периодът на променливост до 

0.4009371165 d. Синусоидалната крива има период 12.8 години и 

амплитуда 242 секунди. Тя може да бъде обяснена с присъствие 

на трето тяло с маса 0.12     вероятно червено джудже, 

обикалящо около двойната на разстояние 897  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 10.  O-C диаграма на звезда V471 Cas 
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Звездата V479 Lac също е интересен обект. За пръв път 

сведения за променливата й са публикувани от Khruslov (2008). 

Компонентите й се затъмняват частично и определянето на q = 

1.256  е извършено чрез q-search анализ в два етапа. 

Моделирането показа, че първичният компонент на звездата има 

по-малка маса, температурната разлика между двата компонента 

е около 60 К, което не дава възможност да се определи от кой 

подтип е тя - A или W. Звездата е надконтактна с фактор на 

запълване 0.026. Според определените температури, 

компонентите й са от спектрален клас G. В SWASP (Butters et al. 

2010) съществуват фотометрични данни, които покриват период 

от около 18 години, въз основа на които е построена О-С 

диаграма. Фитирането й с парабола (Фиг.11.) показва, че 

периодът на V479 Lac намалява с dP/dt = -1.69 × 10
−6

 d.yr
−1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.11. O-C диаграма на звездата V479 Lac 

 

Информация за променливостта на звездата V560 Lac  е взета 

от каталога на Lapukhin et al. (2014). Компонентите й се 

затъмняват частично и определянето на q = 0.697 е извършено с 

q-search анализ в два етапа. Първичният компонент на V560 Lac 

има по-голяма маса, температурната разлика е около 76 К и това 
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не дава възможност да се определи от кой подтип е тя - A или W. 
Компонентите й са от спектрален клас G. Двойката е 

надконтактна с фактор на запълване 0.095. Получената обща маса 

за V560 Lac е 0.745 M⊙, която е под граничната стойност за 

контактни двойни звезди 1.0 – 1.2 M⊙ (Stepien 2006). Това 

означава значителна загуба на маса и късен еволюционен етап за 

тази двойка. 

Първи сведения за звездата NSVS 3777464 са публикувани от 

Wozniak et al. (2004). Отношението на масите е q = 1.818 > 1, 

откъдето следва, че първичният компонент на звездата е с по-

малка маса. Температурата му е по-голяма с около 680 К, което 

надвишава типичните стойности от 100 – 300 К, характерни за 

надконтактните двойни звезди. Това, че по-малката компонента 

има по-висока температура я определя като W UMa от подтип W. 

Радиусът на вторичната звезда е около 1.3 пъти по-голям от 

радиуса на първичната. Компонентите на звездата са от 

спектрални класове G и К.  Двойката е надконтактна с фактор на 

запълване 0.091.   

Променливостта на звездата NSVS 5810460 е публикувана за 

първи път от Hoffman et al. (2009).  Наблюдателната крива  

показва, че компонентите й се затъмняват частично, а 

отношението на масите q = 1.499 > 1, че компонентът, приет за 

първичен, е с по-малка маса от вторичния. Температурата T1 > T2. 

Това определя звездната двойка като звезда от W подтип. 

Компонентите й са от спектрални класове G и К. Тя е 

надконтактна с фактор на запълване f = 0.213. Няма данни за 

разстоянието до NSVS 5810460 в GAIA и процедурата за 

определяне на глобалните параметри е описана в гл.7. 

Първична информация за звездата ASAS 2122+06 е 

публикувана от Pojmanski (2002) и Drake et al. (2014). 

Наблюдателната крива на блясъка съдържа плосък участък, 

следователно компонентите й търпят пълно затъмнение. Кривата 

χ
2
(q) има ясно изразен минимум при q = 4.825. От полученото 

отношение на масите става ясно, че компонентът, приет за 

първичен, е с по-малка маса от вторичния. Температурата T1 > T2. 

Това определя ASAS 2122+06 като звезда от W подтип. 
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Kомпонентите й са от спектрален клас G. Звездата е 

надконтактна с фактор на запълване f = 0.132. 

10. Статистически анализ на получените резултати 

Изследването обхваща дванадесет затъмнително двойни 

звезди от типа W UMa. Компонентите на три от тях, NSVS 

4917488, NSVS 7336024 и ASAS J 212236+0657.3, се затъмняват 

напълно, а на останалите девет - частично.  

Поради малкия брой изследвани обекти, получените 

резултати могат да се използват за ограничен статистически 

анализ.  

Изследваните звездни двойки са късопериодични с периоди 

от 0.247 d до 0.352 d, средните им температури са от 5010 К до 

6000 К, а общата светимост на двойките е в интервала от 0.607 L⊙ 

до 1.739 L⊙. Факторът на запълване варира от 0.026 до 0.232. 

Обектите са на разстояние от 278 pc до 754 pc. Масите на 

компонентите са в диапазона 0.2-1.35 Мʘ, а радиусите - 0.5 Rʘ - 

1.5 Rʘ. 

1. За изследваните двойки зависимостта R(M) е линейна  

R~M (фиг. 12).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Фиг.12. Зависимост  R(M) 
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2. Зависимостта на отношението на радиусите на 

компонентите от отношението на техните маси има 

параболичен характер (фиг. 13), като коефициентът пред 

квадратичния член е много по-малък от този пред 

линейния член: 
  
  
        

  

  

     (
  

  

)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.13.  Зависимост на отношението на радиусите R2/R1 

от отношението на техните маси M2/M1 

 

3. Температурите на звездните компоненти не се подчиняват 

на връзката температура-маса за звезди от Главната 

последователност  Т ~ М
0.57

. Получената диаграма Т-М 

(фиг. 14) не показва изразена зависимост между тези 

параметри. Този резултат може да се обясни с обмяната на 

енергия и маса между компонентите при звездите от типа 

W UMa. 

4. Факторът на запълване f на изследваните двойки е в 

интервала от 0.026 за V479 Lac до 0.232  за NSVS 4917488, 

а отношението на масите q варира от 0.305 за CSS 

J1102+24 до 4.825 за ASAS 2122+06. При изследваните 

звезди не се наблюдава строга зависимост между двете 

величини (фиг. 15.), но се забелязва тенденция факторът 
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на запълване да нараства с намаляване на отношението на 

масите. Три от двойките CSS J110212+244412, NSVS 

4917488, NSVS 5810460 с най-голям фактор на запълване 

имат най-малко отношение на масите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 14. Зависимост на температурите на звездните компоненти 

от тяхната маса 

 

Фиг. 15.  Зависимост на фактора на запълване  f 

от отношението на масите q 

 



 
36 

5. От диаграмата a(q) (фиг. 16.) не се вижда ясна зависимост 

между голямата полуос на орбитата и отношението на 

масите.  
 

Фиг. 16. Зависимост на голямата полуос на орбитата a  

от отношението на масите q 

 

Фиг. 17. Зависимост на отношението на светимостите L2/L1  

от отношението на масите q 
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6. С увеличаване на отношението на масите q расте и 

отношението на светимостите L2/L1 (фиг. 17) 

7. Разликата в температурите на компонентите |Т1-Т2| варира 

от 51 К до 814К, като 4 от звездните двойки са с 

температурна разлика на компонентите от 50 до 85 К. Три 

от двойките имат температурна разлика над 400 К. 

Останалите са в диапазона от 100К до 300 К. Между 

отношението на масите на компонентите q и разликата в  

техните температури няма изразена зависимост (фиг. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 18. Зависимост на отношението на масите – q  от 

разликата в температурите на двете компоненти |Т1-Т2|. 

 

8. Между разликата в температурите на компонентите |Т1-Т2| 

и фактора на запълване f няма изразена зависимост 

(фиг.19). 

9. Периодът на изследваните двойки е в интервала от 0.24 до 

0.36. Фиг. 20. не показва зависимост на фактора на 

запълване от периода. Не се потвърждава теоретичната 

прогноза, че с намаляване на периода расте факторът на 

запълване.  
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Фиг. 19. Зависимост на фактора на запълване f 
от разликата в температурите на двете компоненти |Т1-Т2|. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 20. Зависимост на фактора на запълване - f 

от периода - T. 
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10. От фиг. 21 може да се заключи, че с намаляване на 

периода намалява и отношението на масите, което е в 

съответствие с теоретичните предсказания. Изключения от 

тази тенденция са KR Lyn и NSVS 4917488. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 21. Зависимост на отношението на масите q  

от периода P. 

 

11. Теоретичното очакване при единични звезди, че с 

увеличаване на температурата се увеличава радиусът на 

звездите, не се отнася за компонентите на изследваните 

двойки (фиг. 22). Този резултат може да се обясни с 

обмяната на вещество между тях, което води до промяна 

на радиусите и на температурите в определен етап от 

тяхната еволюция. 

12. Светимостта на компонентите нараства плавно с 

нарастване на температурата при изследваните  двойки по 

параболична зависимост (фиг. 23.) за разлика от звездите 

от Главната последователност, за които е известна 

връзката L ~ Т
4
. Според Kähler (2002b) преносът на 
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вещество и енергия между компонентите води до промяна 

на абсолютните им светимости. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 22. Зависимост на радиуса от температурата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 23. Зависимост на светимостта L от температурата - T 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

 

Всички поставени задачи за избраните обекти за изследване 

NSVS 691550, KR Lyn, CSS J110212+244412, NSVS 4917488, 

NSVS 7336024, USNO 1350, V471 Cas, V479 Lac, V560 Lac, NSVS 

3777464, NSVS 5810460, ASAS J 2122+06, са изпълнени. 

1. Чрез времеви анализ на наблюдателните данни са 

определени началните епохи на изследваните звезди и е уточнена 

стойността на периода за някои от тях. 

2. Определени са орбиталния наклон, отношението на 

масите, температурите и относителните радиуси на звездните 

компоненти, отношението на светимостите им и фактора на 

запълване.  

3. Определен е подтипа на всяка двойка. 

4. Изчислени са глобалните параметри на компонентите на 

12-те затъмнително двойни на базата на резултатите, получени от 

моделирането и известните GAIA разстояния. 

5. Установени са изменения в периода на звездите V471 Cas 

и V479 Lac. 

6. Направен е статистиески анализ на получените резултати 

за параметрите на изследваните звезди. 

 

Следователно, основната цел на изследването е постигната. 

 

 



 
42 

 

 

 

 

П У Б Л И К А Ц И И 

 

Дисертационният труд се базира на следните трудове: 

1. Diana P. Kjurkchieva, Velimir A. Popov, Yordanka Eneva  

and Nikola I. Petrov “The W UMa binaries USNO-A2.0 1350-

17365531, V471 Cas, V479 Lac and V560 Lac: light curve 

solutions and global parameters based on the GAIA distances”, 

“Research in astronomy and astrophysics”, vol. 19, number 1, 

January 2019,  IF = 1.512, DOI:10.1088/1674-4527/19/1/14 

2. D. Kjurkchieva, V.A. Popov, J. Eneva, and N. Petrov 

„Observations and light curve solutions of the eclipsing 

binaries KR LYN,CSS J110212+244412, NSVS 4917488 

AND NSVS 7336024“, Serbian Astronomical Journal, June 

2018, vol. 196, pp. 21-27, IF = 0.833, DOI: 

10.2298/SAJ170921001K 

3. D. Kjurkchieva, V. Popov, D. Vasileva, Y. Eneva, S. Ibryamov 

„Observations and light curve solutions of the eclipsing stars 

CSS J075205.6+381909 and NSVS 691550“,  Bulgarian 

Astronomical Journal, 2017, Vol. 27, p. 83, SJR=0.3 

4. D. Kjurkchieva, Y. Eneva, V. Popov and D. Vasileva „Light 

curve solution of the eclipsing star NSVS 691550“, Annual of 

Student Conference „From the Atom to the Universe”, 

Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2017“ , 2018, p. 

21, ISSN 2534-9422  

 



 
43 

Част от резултатите в този дисертационен труд са докладвани 

на следните научни конференции: 

1. Национална конференция с международно участие 

„Природни науки 2019“, 4-6 октомври, 2019, гр.Шумен с 

доклад  „Глобални параметри на дванадесет затъмнително 

двойни звезди от типа W UMa“ 

2. Национална конференция с международно участие 

„Природни науки 2018“, 5-7 октомври, 2018, гр.Шумен с 

доклад, Затъмнително двойните звезди USNO-A2.0 1350-

17365531, V471 Cas, V479 Lac и V560 Lac: решения на 

кривите на блясъка и определяне на глобалните параметри 

на базата на GAIA паралаксите  

3. XIII-та годишна конференция на Съюза на астрономите в 

България, 6-8 септември 2018г, Варна, „NSVS  3777464,  

NSVS  „Наблюдения и моделиране на кривите на блясъка на 

затъмнително двойните 5810460 и ASAS J212236+0657.3“  

4. XII-та годишна конференция на Съюза на астрономите в 

България, 5-8 октомври 2017г, Ивайловград, доклад 

„Фотометрия и моделиране на кривите на блясъка на 

затъмнително- двойните звезди от типа W UMa  KR-Lyn и 

CSS J110212+244412“ 

5. Национална конференция с международно участие 

„Природни науки 2017“, 29 септември - 1 октомври, 2017, 

гр.Варна „Наблюдения и моделиране на кривите на блясъка 

на затъмнително двойните NSVS 4917488 и NSVS 7336024“ 

6. V студентска научна конференция с участие на ученици „От 

атома до космоса“,12-14 май, 2017г, гр. Шумен, доклад  

„Моделиране кривата на блясъка на затъмнително двойната 

NSVS 691550“ 



 
44 

 

ЗАБЕЛЯЗАНИ ЦИТИРАНИЯ 

 

на 

 

Diana P. Kjurkchieva, Velimir A. Popov, Yordanka Eneva  and 

Nikola I. Petrov “The W UMa binaries USNO-A2.0 1350-17365531, 

V471 Cas, V479 Lac and V560 Lac: light curve solutions and global 

parameters based on the GAIA distances” 

1. Li Kai, Xia, Qi-Qi, Liu, Jin-Zhong, Zhang, Yu, Gao, Xing, Hu, 

Shao-Ming, Guo, Di-Fu, Chen, Xu and Liu, Yuan; 

„Photometric investigations on two totally eclipsing contact 

binaries: V342 UMa and V509 Cam“, Research in Astronomy 

and Astrophysics, 2019, v.19, n.10  

2. A.Shokry, I.Z.Zead, M.H.El-Depsey M.S.Darwish, 

I.A.Hassan, A.M.K.Shaltout, M.S.Saad, M.I.Nouh; „New 

CCD photometry and light curve analysis of two 

WUMaBinaries: 1SWASP J133417.80+394314.4 and V2790 

Orion“ https://doi.org/10.1016/j.newast.2020.101400 

3. Ke Hu, Yun-Xia Yu, Jian-Fu Zhang, and Fu-Yuan Xiang, 

„Long-term Photometry and Orbital Period Change of the W 

UMa–type Binary v0599 Aur: Evidence of about 11 yr 

Magnetic-activity Cycle“, The Astronomical Journal, 2020, v. 

160, n. 2 

 



 
45 

 

 

 

 

 

ПРИНОСИ  НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Моделирани са кривите на блясъка на 12 късопериодични 

затъмнително двойни от типа W UMa, въз основа на което за 

всяка от тях са определени орбиталния наклон, отношението на 

масите, температурите и относителните радиуси на техните 

компоненти, отношението на светимостите им и фактора на 

запълване. Въз основа на това е определен подтипа на всяка 

двойка. 

2. За определяне на отношението на масите на онези от 

изследваните  W UMa двойки, които показват частични 

затъмнения, е използван детайлен q-search анализ. 

3. Изчислени са глобалните параметри на компонентите на 

12-те затъмнително двойни на базата на резултатите, получени от 

моделирането и известните GAIA разстояния. 

4. Чрез времеви анализ на наблюдателните данни е 

определена началната епоха на изследваните звезди, като за 4 от 

тях е уточнена стойността на периода. 

5. Построената О-С диаграма на V471 Cas показа присъствие 

на трето тяло с маса 0.12Мʘ   (вероятно червено джудже), 

обикалящо около двойката на разстояние 897Rʘ. O-C диаграмата 

на V479 Lac води до заключение, че периодът й намалява с dP/dt 

= -1.69 × 10
−6

 d.yr
−1

. 

6. Проведен е статистически анализ на получените резултати 

за параметрите на изследваните звезди. 
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