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Abstrakt: Pozorujeme-li kvasar přes mezilehlou galaxii, můžeme sledovat několik
jeho makroobrazů vzniklých vlivem ohybu paprsků v gravitačním poli. Pokud
obrazy vznikají v místech, kde se ještě vyskytuje hvězdná populace galaxie, mo-
hou být takovéto obrazy ještě dodatečně mikročočkovány jednotlivými hvězdami.
V rámci této práce nejdříve počítáme mapu zjasnění mikročoškového bodového
zdroje, pomocí které následně určujeme světelné křivky pro nebodový akreční disk
kvasaru. Ve druhé části budou získané světelné křivky pro různé disky vzájemně
porovnávány, přičemž bude studován vliv sklonu, orientace a vyzařovacího pro-
filu akrečního disku na světelnou křivku při jednotlivém přechodu cuspu a foldu
miktočočkové kaustické sítě.
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1. Úvod

Fenomén gravitačního čočkování předpověděl již Albert Einstein jako jeden z dů-
sledků obecné teorie relativity. Avšak velmi brzy jej zavrhl. Domníval se totiž, že
nebude nikdy pozorovatelný, viz [?].
Každý hmotný objekt, dle výše zmíněné teorie relativity, zakřivuje časoprostor

ve svém okolí. Prochází-li světlo okolo takovéhoto objektu, je jeho trajektorie také
zakřivena. Prvně bylo toto zakřivení pozorováno při zatmění Slunce v roce 1919,
viz [2]. Vzhledem k tomu, že při úplném zatmění Slunce jsou viditelné i hvězdy,
mohly být proto změřeny polohy hvězd blízkých Slunci a porovnávány s jejich
skutečnými polohami. Použijeme-li pro výpočet odchylky fotonu Newtonovu te-
orii gravitace, kde budeme za hmotnost fotonu uvažovat jeho energii, získáme
poloviční odchylku paprsku, než jakou předepisuje obecná relativita. Tímto byla
Newtonova teorie prokázaná jako neúplná a Einsteinova obecná relativita byla
přijata za správnou.

Astrofyzikální objekt označíme za gravitačně čočkovaný, pokud vlivem objek-
tů ležících v okolí spojnice s pozorovatelem se změní jeho tvar nebo světelný tok
nebo dokonce pozorujeme více obrazů zdroje. Rozlišujeme několik režimů čočko-
vání:
Silné čočkování. V tomto režimu pozorujeme přímo v dalekohledu několik ob-

razů tzv. makroobrazů typicky kvasaru, jehož světlo bylo ohnuto vlivem mezilehlé
galaxie. Aby mohl vzniknout násobný obraz, musí mít čočkující objekt větší hus-
totu, než hustotu kritickou.
Slabé čočkování: V tomto režimu není hustota v čočkové rovině dostatečná

pro vznik násobných obrazů, je pouze deformován obraz pozorovaných objektů.
Pomocí tohoto režimu lze například mapovat rozložení temné hmoty ve vesmíru.
Mikročočkování: V tomto režimu jde o čočkování objekty stelární či substelární

hmotnosti. Pozorujeme jej na dvou škálách. Jednak pozorujeme-li kvasar přes
hvězdné pole galaxie, jednak ohýbá-li se světlo vzdálené hvězdy v naší galaxii na
bližší hvězdě či mezihvězdném systému. Uveďme si nejdříve první případ.
Pokud prochází světlo nějakého z makroobrazů kvasaru oblastí galaxie, kde se

vyskytují hvězdy, může být tento obraz ještě dodatečně mikročočkován. V tomto
režimu nepozorujeme přímo další násobné mikroobrazy zdroje, ale pouze změnu
světelného toku způsobenou právě vznikem a zánikem několikanásobných obrazů
při pohybu kvasaru vůči hvězdnému poli. Násobné obrazy přitom nepozoruje-
me, protože jsou mnohem blíže k sobě, než je rozlišovací schopnost kteréhokoli
dalekohledu. Právě tímto režimem se budeme v práci dále zabývat.
Ve druhém případě, pokud prochází světlo hvězdy gravitačním polem bližší

hvězdy (hvězdného systému, planetárního systému), mohou vzniknout také ná-
sobné obrazy. Proto lze pozorovat pouze změny světelného toku způsobené prů-
chodem čočkujícího systému před zdrojovou hvězdou. Opět však budou výrazně
blíže k sobě než je rozlišovací schopnost dalekohledů.

Nás bude hlavně zajímat zjasnění zdroje. To je poměr mezi pozorovaným
světelným tokem a světelným tokem, který bychom pozorovali bez přítomnosti
čočkující galaxie. Budeme-li měnit polohu zdroje, budeme pozorovat změnu zjas-
nění. Pokud bychom uvažovali bodový zdroj, existují ve zdrojové rovině křivky,
na kterých zjasnění diverguje. Těmto křivkám říkáme kaustiky (Název je odvozen

2



od jejich typicky hrotnaté struktury.). Nachází-li se zdroj na kaustice, jeho obraz
pozorujeme na tzv. kritické křivce, která se formálně nachází v rovině galaxie.
Typicky se kvasar vůči hvězdám galaxie pohybuje, a proto pozorujeme s ča-

sem se měnící zjasnění. Dále se také pohybují hvězdy uvnitř galaxie, a proto se
s časem mění samotná kaustická struktura. Typické doby pro přechod kvasaru
přes tzv. Einsteinův poloměr referenční hvězdy v galaxii jsou od několika týdnů
po několik desítek let. Toto jsou velmi dobře měřitelné časy.
První prokázané gravitační čočky byly objeveny až v roce 1979. Pro jejich

prokázání musela být mimo jiné srovnána spektra jednotlivých obrazů. Pokud
však srovnáme změřené poměry jasností jednotlivých makroobrazů s modelem
galaxie uvažujícím pouze spojitou hmotu, zjistíme značný nesoulad, v rentgenové
části spektra i o dva řády, viz [?] Kratší vlnové délky odpovídají vyšší teplotě vy-
zařující oblasti, tedy centrální oblasti kvasaru. Předpokládá se, že tento nesoulad
je způsoben mikročočkováním jednotlivých makroobrazů způsobeným hvězdami
uvnitř galaxie.
Pomocí kvasarového mikročočkování je možné se dozvědět o poměru spoji-

té a kompaktní hmoty v galaxii, velikosti kvasaru, profilu intenzity vyzařování
a hmotnosti objektů v mezilehlé galaxii. Tímto tématem se již zabýval např.
článek [1]. Byl zde diskutován vliv různých průměrů vyzařovací oblasti odpoví-
dající různým vlnovým délkám, na světelnou křivku mikročočkovaného kvasaru.
V tomto článku byl uvažován pouze kruhový zdroj.

V této práci se budeme zabývat vlivem rozložení intenzity ve vyzařující ob-
lasti akrečního disku kvasaru, vlivem její velikosti, sklonem disku vzhledem k ose
pozorování a lokálního galaktického uspořádání na pozorované světelné křivky.
Popíšeme implementaci algoritmu počítajícího mapy zjasnění pro zdroj libovol-
ného tvaru a vzhledu pomocí ray shootingu. Pomocí tohoto algoritmu vypočteme
světelné křivky závisející na výše uvedených parametrech.
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2. Gravitační čočkování
a mikročočkování

2.1 Zobrazovací rovnice

Odvození níže bylo převzato z [7]. Předpokládáme jednak velikou vzdálenost kva-
saru od galaxie, jednak velkou vzdálenost galaxie od pozorovatele. Proto můžeme
předpokládat velmi malou odchylku fotonu od přímé trajektorie. Proto nám stačí
první post–newtonovské řešení Einsteinových rovnic. Pro úhel odklonu paprsku,
který prošel okolo objektu hmotnosti M , ve vzdálenosti ξ platí

α̂(ξ) =
4GM
c2

ξ

ξ2
, (2.1)

kde G je gravitační konstanta, c rychlost světla a ξ je vektor největšího přiblížení
paprsku ke hvězdě. Protože pole působící na foton je malé stejně tak, jako úhlová
odchylka α̂, můžeme zanedbat úhlovou odchylku během průchodu galaxií. Pro-
to budeme dále uvažovat aproximaci tenké čočky, což znamená, že zanedbáme
tloušťku galaxie. Pro úhlovou odchylku způsobenou spojitou hmotou platí

α̂(ξ) =
4G
c2

∫

d2ξ′̺(ξ′)
ξ − ξ′

|ξ − ξ′|2 , (2.2)

kde integrujeme přes průmět čočky a ̺(ξ) značí plošnou hustotu hmoty v kon-
krétním bodě.

β

θ

α̂

η

ξ

Čočková rovina

Zdrojová rovina

Pozorovatel

Ds

Dd

Dds

Obrázek 2.1: Ohyb paprsku při průcho-
du čočkou.

Celá situace je znázorněna na
obr. 2.1. Polohový vektor obrazu v čoč-
kové rovině značíme ξ a polohový vektor
zdroje ve zdrojové rovině značíme η, Ds
je vzdálenost pozorovaného kvasaru od
pozorovatele, Dd je vzdálenost galaxie
od pozorovatele a Dds je vzdálenost ga-
laxie od kvasaru. Pokud však provádíme
pozorování, nemůžeme přímo pozorovat
vzdálenosti, ale měříme úhly. Z obr. 2.1
můžeme odvodit, že platí

η =
Ds
Dd

ξ −Ddsα̂(ξ) , (2.3)

ξDs/Dd je poloha bodu na zdrojové ro-
vině odpovídající bodu ξ z čočkové ro-
viny (Pozorovatel je vidí ve stejném bo-
dě.). Protože se pohybujeme na kos-
mologických vzdálenostech, obecně platí
Ds 6= Dd +Dds, protože tyto vzdálenos-
ti jsou úhlové, tj. určujeme je tak, že podělíme reálnou vzdálenost pozorovaných
objektů jejich úhlovou vzdáleností. Převodní vztahy mezi např. rudým posuvem
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a těmito úhlovými vzdálenostmi závisí na použitém kosmologickém modelu, viz
např. [6]. Úhlové vzdálenosti nejsou aditivní, protože časoprostor je zakřivený
a rovnoběžné paprsky se mohou sbíhat nebo rozbíhat, tj. podél jejich dráhy se
mění úhel mezi nimi. Zdali se budou paprsky sbíhat či rozbíhat, závisí na celkové
křivosti vesmíru, a to je pochopitelně závislé na kosmologickém modelu.
Označíme-li příslušné úhly

β =
η

Ds
, θ =

ξ

Dd
, α(θ) =

Dds
Ds

α̂(Ddθ) ,

rovnice (2.3) přejde do tvaru

β = θ −α(θ) . (2.4)

Nyní je výhodné zavést tzv. kritickou hustotu ̺cr a dále hustotu udávat v ná-
sobcích kritické hustoty, tj. ̺(Ddθ) = ̺crκ(θ). Platí

̺cr =
c2

4πG
Dds
DdDs

.

Rovnice pro úhlovou odchylku (2.2) přejde do tvaru

α(θ) =
1
π

∫

d2θ′κ(θ′)
θ − θ′

|θ − θ′|2 . (2.5)

Funkce κ(θ) se nazývá konvergence. Dále ji budeme používat jednak pro hustotu
spojité hmoty κc, jednak pro střední hustotu hvězd κs, někdy budeme využívat
též celkovou hustotu hmoty κ = κc + κs.
Zobrazovací rovnici (2.4) můžeme psát ve tvaru

β(θ) = θ − 1
π

∫

d2θ′κ(θ′)
θ − θ′

|θ − θ′|2 . (2.6)

Čočkovací a Fermatův potenciál

Protože odchylka paprsku α je pro jeden objekt centrální a sféricky symetrická,
její rotace je rovna nule. Dále je navíc aditivní, pokud zvýšíme počet objektů.
Můžeme proto zkusit nalézt potenciál ψ, jehož gradientem je právě α. Integrací
rovnice (2.5) získáme již výše zmíněný čočkovací potenciál a zobrazovací rovnici

ψ(θ) =
1
π

∫

d2θ′κ(θ) ln |θ − θ′| , β = θ −∇ψ(θ) .

Platí ∇2 ln |x| = 2πδ(x), kde δ(x) je dvojrozměrná delta–funkce. Čočkovací po-
tenciál je proto řešením rovnice ∇2ψ(θ) = 2κ(θ).
Zavedeme ještě tzv. Fermatův potenciál tak, aby rovnice (2.6) byla jeho gra-

dientem
τ(θ) =

1
2
(θ − β)2 − ψ(θ) .

Označení Fermatův potenciál se používá, protože je úměrný časovému zpoždění
paprsku.
Jak je vidět, aby byla splněna zobrazovací rovnice, musí být gradient Fer-

matova potenciálu nulový. Proto pro konkrétní rozložení hmoty v galaxii κ(θ)
se vytvoří makroobrazy kvasaru ve stacionárních bodech Fermatova potenciálu.
Podle toho, zdali má Fermatův potenciál minimum, sedlový bod nebo maximum,
rozdělujeme typy vzniklých lokálních map zjasnění.
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Úhlové zvětšení a zjasnění obrazu

Nyní se budeme zajímat, jak globální pole galaxie ovlivňuje lokálně procházející
paprsky. Proto musíme vypočítat, jak se mění β při malé změně θ, tj. vypočítat
Jacobiho matici

A(θ) = ∂β

∂θ
=

(

δij −
∂2ψ(θ)
∂θi∂θj

)

=

(

1− κ− γ1 −γ2
−γ2 1− κ+ γ1

)

,

kde jsme označili (používáme standardní značení parciálních derivací)

κ =
1
2
(ψ,11 + ψ,22) , γ1 =

1
2
(ψ,11 − ψ,22) , γ2 = ψ,12 .

Nyní ještě můžeme přejít do base vlastních vektorů matice A a pro malé změny
β a θ vzhledem k β0 a θ0 dostáváme

(β − β0) =
(

1− κ− γ 0
0 1− κ + γ

)

(θ − θ0) . (2.7)

Parametry konvergence κ a shear γ =
√

γ21 + γ
2
2 závisí na druhých derivacích

čočkovacího potenciálu. V naší simulaci je budeme brát za parametry galaxie
v místě pozorovaného makroobrazu.
Matice A je Jakobiánem zobrazení z čočkové roviny na zdrojovou rovinu,

proto odpovídající zjasnění, tj. úhlové zvětšení zdroje, je determinantem matice
inverzní. Pro zjasnění zdroje odpovídající obrazu pozorovanému v bodě θ platí

µ(θ) =
∣

∣detA−1
∣

∣ =
1

|(1− κ)2 − γ2| , (2.8)

přičemž celkové zjasnění zdroje je součtem zjasnění přes všechny jeho obrazy.

Finální tvar zobrazovací rovnice

Začne-li nás zajímat průběh čočkování na menším měřítku, začne mít vliv, jak
konkrétně jsou v galaxii rozloženy hvězdy v blízkosti daného makroobrazu, a rov-
nice (2.7) přejde do tvaru

β =
(

1− κc − γ 0
0 1− κc + γ

)

θ −
∑

i

θ2Ei

θ − θi

|θ − θi|2
, (2.9)

kde sčítáme přes jednotlivé hvězdy umístěné v bodech θi a

θEi
=

√

4GMi

c2
Dds
DdDs

je Einsteinův poloměr i-té hvězdy s hmotností Mi. V této rovnici jsme položili
β0 = θ0 = 0, čímž jsme zvolili počátek soustavy souřadné na zdrojové i čočkové
rovině. Suma probíhá všechny hvězdy v okolí, jak veliké má toto okolí být, je uve-
deno v části 3.3.2. Konstanta κ z rovnice (2.7) se rozdělila na dvě části: jednak
konvergenci κc odpovídající plošné hustotě hmoty, jednak konvergenci κs odpo-
vídající plošné hustotě hmoty ve hvězdách, obsaženou implicitně v sumě. Spolu
s externím shearem γ jde o parametry galaxie v místě pozorovaného makroobrazu.
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Použití komplexních čísel

Protože studujeme celou situaci ve dvou dimenzích, můžeme složky vektorů iden-
tifikovat s reálnou resp. imaginární složkou komplexního čísla: z = (θx + i θy)/θE
a ζ = (βx + βy)/θE, kde jsme označili θE Einsteinův poloměr referenční hvězdy.
Zobrazovací rovnici (2.9) lze přepsat do tvaru

ζ = (1− κc)z − γz −
∑

i

µi

z − zi
, µi =

Mi

Mref
=
θ2Ei

θ2E
, (2.10)

kde jsme opět označili zi polohy hvězd v okolí. Protože s komplexními čísly se pra-
cuje výrazně jednodušeji než s vektory, budeme při numerické simulaci využívat
výhradně rovnici (2.10). Všechny velikosti budeme měřit v násobcích θE.

2.2 Parametry simulace

Jak je vidět z rozboru výše, počet parametrů simulace není veliký. Konkrétně
jde o tyto parametry:

Hustotu spojité hmoty: Budeme ji značit κc. Fyzikálně to je především me-
zihvězdný plyn, prach a temná hmota.

Plošnou hustotu hmoty ve hvězdách: Budeme ji značit κs. Jde o hmotu,
která je uložena v stelárních a substelárních objektech, tj. v naprosté větši-
ně jde o hvězdy a dvojhvězdy. V simulaci budeme uvažovat všechny hvězdy
stejné hmotnosti.

Shear: Gravitační pole v místě, kde jej studujeme, je deformováno vlivem roz-
ložení okolní hmoty v galaxii. Shear a hustota spojité hmoty je první opra-
va. Další opravy by souvisely s vyššími derivacemi čočkovacího potenciálu,
v simulaci je nebudeme uvažovat. Jak je vidět ze zobrazovací rovnice (2.9),
shear odpovídá změnám hustoty hmoty ve směrech na sebe kolmých.

Rozměr studované oblasti: Budeme jej měřit v násobcích Einsteinova polo-
měru referenční hvězdy, která způsobuje mikročočkování. Jak jsme již uvedli
výše, nebudeme uvažovat hvězdy různých hmotností, proto jde o dobře de-
finovanou jednotku.

Počet paprsků na pixel: Je velmi důležitým parametrem, protože ovlivňuje
přesnost určení mapy zjasnění. Více budeme tuto chybu rozebírat v sek-
ci 3.3.2.

Rozlišení zkoumané oblasti: je také velmi důležitým numerickým paramet-
rem, protože určuje, jaké detaily budeme moci zkoumat na světelných křiv-
kách, a také omezuje možnou velikost použitého zkoumaného zdroje, kvůli
rostoucí chybě pro zmenšující se zdroje.

První tři parametry souvisejí přímo s lokálními galaktickými vlastnostmi, zbylé
tři pouze s chybou numerické simulace.
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3. Popis algoritmu

3.1 Analytický výpočet zjasnění

Chceme-li určit, jak bude vypadat pozorovaná světelná křivka daného makroob-
razu čočkovaného kvasaru, musíme vypočítat tzv. mapu zjasnění. Mapa zjasnění
je zobrazení, které bodu na zdrojové rovině přiřazuje zjasnění zdroje, ležel-li by
v tomto bodě.
Zjasnění bodového zdroje budeme značit A0(θ). Vypočteme jej součtem zjas-

nění µ všech obrazů daného bodu, která lze spočítat analogicky s (2.8) jako ab-
solutní hodnotu převrácené hodnoty Jakobiánu zobrazení (2.9) v místě obrazu.
Dále budeme značit I(β) rozložení intenzity vyzařování na průmětu zdroje,

kterým je v našem případě akreční disk kvasaru. Celkový světelný tok zdroje bez
přítomnosti čoček F0 je

F0 =
∫

d2β ′I(β′) .

Světelný tok od mikročočkovaného zdroje s polohou středu v β vypočteme kon-
volucí intenzity a zjasnění bodového zdroje

F (β) =
∫

d2β ′A0(β + β′)I(β′) .

Zjasnění vypočteme jako podíl celkového světelného toku v přítomnosti čoček
a světelného toku bez přítomnosti čoček. Platí

A(β) =

∫

d2β ′A0(β + β′)I(β′)
∫

d2β ′I(β′)
. (3.1)

Obecně existuje několik postupů, jak určit zjasnění zdroje, tj. vyčíslit vý-
raz (3.1). Jednak můžeme vypočítat zjasnění bodového zdroje zdroje a následně
konvoluci s intenzitou dle (3.1), jednak můžeme přímo počítat zjasnění nebodo-
vého zdroje. Můžeme mít jako mezikrok tvar malého uniformního čtvercového
pixelu, nebo můžeme mít libovolný požadovaný tvar (v našem případě eliptický)
a rozložení intenzity. Jednotlivé metody si podrobněji rozebereme níže.

3.2 Výpočet zjasnění bodového zdroje

3.2.1 Přesný výpočet

Jedním z postupů, kterým lze analyticky určit mapu zjasnění pro malý počet čoč-
kovacích objektů, je určení poloh obrazů a následné sečtení jejich partikulárních
zjasnění.
Polohy jednotlivých obrazů určíme z rovnice (2.10) tak, že vyjádříme z, násled-

ně tuto rovnici komplexně sdružíme a dosadíme ji zpět do původní. Dále můžeme
rovnici vhodným vynásobením převést na polynomiální tvar v proměnné z.1

1Komplexním sdružením a zpětným dosazením jsme sice zvýšili řád polynomu, avšak dostali

rovnici pouze v proměnné z, nikoli v proměnných z a z.
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Bohužel tímto postupem pro N hvězd dostáváme polynom stupně N2+1, což
je také maximální počet vzniklých obrazů. Numericky je možno hledat kořeny po-
lynomu do stupně přibližně 15, pokud použijeme např. Laguerrovu metodu pro
hledání kořene a výše uvedený polynom tímto kořenem vydělíme. Protože „dosa-
zení rovnice do sebeÿ nebylo ekvivalentní úpravou, je nutné ověřit, zdali získaný
kořen splňuje zobrazovací rovnici. Touto metodou je tedy možno vyšetřovat mapu
zjasnění pro N ≤ 4.
Pokud jsme již určili polohy jednotlivých obrazů, můžeme určit jejich par-

tikulární zjasnění, které je velikostí převrácené hodnoty Jakobiánu zobrazovací
rovnice (2.9). Tímto postupem získáme zjasnění v konkrétním bodě.
Jak jsme již uvedli výše, tento postup je vhodný pouze pro malé počty čočko-

vacích objektů. Pokud bychom chtěli určit zjasnění nebodového zdroje, je nutné
vypočítat konvoluci této mapy zjasnění s rozložením intenzity např. akrečního
disku kvasaru. V okolí kaustik nepůjde o jednoduchý úkol, protože mapa zjasnění
zde diverguje a proto bude velmi záviset na vzájemné poloze kaustiky a bodů, ve
kterých jsme určili zjasnění. Právě kvůli divergenci mapy zjasnění selhává většina
standardních metod pro numerickou integraci.

3.2.2 Aproximativní výpočty

Výše uvedený postup je jediný, který nám umožní přesně určit zjasnění bodové-
ho zdroje. Zjasnění bodového zdroje můžeme také určit numericky jako limitu
zjasnění zmenšujících se pixelů.

3.3 Výpočet zjasnění plošného zdroje

3.3.1 Flood fill

Další použitelnou metodou je tzv. flood fill. Tato metoda již určuje zjasnění ne-
bodového zdroje a lze ji použít pouze pro počítačovou simulaci.
Tato metoda využívá toho, že integrace zjasnění (součtu převrácených hodnot

Jakobiánu) přes plochu zdroje přímo odpovídá integraci přes plochu obrazů.
Zjasnění uniformního zdroje (s konstantní intenzitou) tedy získáme vydělením

plochy obrazů plochou zdroje, což odpovídá poměru světelných toků v přítom-
nosti, resp. nepřítomnosti čočkující galaxie, přičemž každý započtený pixel lze
vážit intenzitou odpovídajícího bodu na povrchu zdroje.
Na čočkové rovině budeme uvažovat pixelovou síť, která je alespoň tak veliká,

aby se na ní vyskytovaly všechny obrazy. Dále pro konkrétní střed zdroje určíme
polohy obrazů na čočkové rovině a jim odpovídající pixely. Nyní začneme obar-
vovat čočkovou rovinu. Jako výchozí použijeme pixely v okolí vypočtených poloh
obrazů. Obarven je každý pixel, jehož střed zobrazený zobrazovací rovnicí (2.10)
leží uvnitř zdroje.
Mezi výhody této metody patří převážně možnost určení zjasnění pro zdroj

libovolného tvaru a rozdělení intenzity, nevýhodou je opět omezení na malý počet
čočkujících objektů, protože musíme nejdříve určit polohy obrazů zdroje a to je
problém, viz výše. Další podstatnou nevýhodou je nutnost opakovat celý výpočet
pro každý odlišný zdroj zvlášť.
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3.3.2 Ray shooting

Další metodou, kterou je možné určovat zjasnění nebodového zdroje libovolného
tvaru a rozložení intenzity, je tzv. ray shooting neboli zpětné střílení paprsků od
pozorovatele přes čočku do zdrojové roviny dle (2.10). V našem případě budeme
volit čtvercový tvar zdroje, tedy střílené paprsky budeme sbírat v pixelové mříži.
Počet paprsků zachycených jednotlivými pixely na zdrojové rovině je úměrný

ploše obrazu tohoto pixelu na čočkové rovině, což je přímo úměrné zjasnění zdroje
tvaru tohoto pixelu.
Výhodou této metody je, že nejsme omezeni počtem čočkovacích objektů, pro-

tože nemusíme určovat konkrétní polohy obrazů zdroje. Stačí dosadit do zobrazo-
vací rovnice (2.10) náhodnou souřadnici paprsku a určit, jakému pixelu odpovídá,
což je numericky dostatečně přesné pro v podstatě libovolný počet čočkovacích
objektů. K dalším výpočtům v této práci jsme proto použili právě ray shooting.
Nevýhodou je, že jde o pravděpodobnostní metodu, tedy zjasnění konkrétního
pixelu je určeno vždy s nějakou chybou, která je úměrná nějaké mocnině počtu
zachycených paprsků, protože jde o Monte Carlo integraci.

Zjasnění plošného zdroje

Obecně nás ale bude zajímat zjasnění jiného než pixelového zdroje. hranice zdro-
je ztotožnit s hranami pixelové mříže, nebylo by těžké určit zjasnění takovéhoto
zdroje. Šlo by pouze o vážený průměr zjasnění v pixelech odpovídajících vnitřku
zdroje, resp. diskrétní konvoluci s intenzitou zdroje. Obecně tento postup užít
nelze, protože nás zajímají kruhové, popřípadě eliptické zdroje. Jejich hranice
však protíná jednotlivé pixely, proto již nemůžeme touto metodou dosáhnout
přesného výsledku. Přesnou implementací se budeme podrobněji zabývat v sek-
ci 3.3.3.

Sobolevova kvasináhodná čísla

Existuje více možností, jak volit souřadnice střílených paprsků. Jednak mohou
být souřadnice zcela náhodné (stanovené pseudonáhodným generátorem, jednak
můžeme použít kvasináhodný generátor.
Použijeme-li pseudonáhodný generátor, tak pravděpodobnost zasažení kon-

krétního pixelu je velmi malá — (v našich výpočtech řádově 10−7), avšak celkový
počet střílených paprsků je veliký — (v našich výpočtech řádově 1010). Proto
náhodná proměnná vyjadřující počet paprsků v jednom pixelu má poissonovské
rozdělení, a tedy chyba určení zjasnění je O(N−1/2), kde N je počet paprsků
v pixelu.
Jinou možností je užít kvasináhodná čísla. V tomto algoritmu byla užita So-

bolevova náhodná čísla, viz [5] kapitola 7.8. Tato metoda Monte Carlo integrace
konverguje rychleji než při použití pseudonáhodného generátoru. Pro funkci kle-
sající k nule na hranici je chyba úměrná O(N−1), pro funkci se skokem na hranici
konverguje metoda úměrně O(N−2/3).

Bylo provedeno srovnání rychlosti konvergence jednotlivých metod. Za přes-
nou mapu byla považována ta, která obsahovala nejvíce paprsků na pixel. Dále
byly vypočteny pro všechny pixely relativní odchylky od přesné mapy a následně
z nich byl vytvořen histogram, viz obr. 3.1. Pro různé počty paprsků na pixel
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Obrázek 3.1: Histogramy chyb určení zjasnění pro pseudonáhodný a kvasináhodný
výběr souřadnic.
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Obrázek 3.2: Rychlost konvergence integrace pro různé počty paprsků v pixelu
pro pseudonáhodný a kvasináhodný výběr souřadnic.

byla vykreslena závislost maximální chyby na počtu paprsků, viz obr. 3.2. Je
vidět, že rychlost konvergence pro kvasináhodné souřadnice paprsků je úměrná
2,5 ·N−0,70, tj. odpovídá hodnotě uvedené v [5]. Pro pseudonáhodná čísla je chyba
úměrná 3,5 ·N−0,48, což odpovídá [5]. Je vidět, že použití kvasináhodných čísel je
výhodnější.
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Určení počtu paprsků a velikosti oblasti střelby

Počet paprsků, který dopadá na jednotkovou plochu, určíme z požadavku na
chybu zjasnění pixelu, viz obr. 3.2. Budeme předpokládat, že ve všech bodech
pozorujeme zjasnění větší než jedna, popřípadě nebude zjasnění výrazně menší
než jedna.
Protože obrazy vznikají u každého čočkujícího objektu, měli bychom zahrnout

do našeho výpočtu všechny. Toto ale není z praktických důvodů možné. Stanovíme
si proto jistou přesnost výpočtu a dle ní dále určíme velikost oblasti, do které
budeme střílet paprsky.

r

M

a

a

ϕ

ζ1
ζ2

s

Obrázek 3.3: Ohyb
paprsků okolo jed-
né hvězdy. Průmět
do čočkové roviny;
spodní část odpoví-
dá zdrojové rovině
a horní čočkové.

Požadovaná relativní chyba určení zjasnění nechť je ε.
Vzdálenost od středu oblasti, do které budeme střílet pa-
prsky nechť je r̂max. To mimo jiné znamená, že celkové zjas-
nění způsobené obrazy vzdálenými více než r̂max od stře-
du studované oblasti, musí být menší než ε-krát zjasnění
všech obrazů, kde rmax je úhlová vzdálenost od uvažované-
ho počátku soustavy souřadné. Ve veliké vzdálenosti bude-
me uvažovat, že paprsek je ohýbán jednak vlivem celkového
pole galaxie, jednak pouze jedním nejbližším hmotným ob-
jektem. Budeme prozatím uvažovat případ γ = 0 a r̂max ≫
≫ a, kde a je úhlová šířka zkoumané mapy zjasnění.
Dále budeme uvažovat, že v úhlové vzdálenosti r od

počátku na čočkové rovině je hvězda o hmotnosti M . Pa-
prsek je ohnut vlivem spojité hmoty a kompaktních objek-
tů o úhel α = (κs + κc)r = rκ, aby mohl dopadnout na
zkoumanou plochu, musí být ještě doodchýlen od nejbliž-
ší hvězdy. Celá situace je vyobrazena na obr. 3.3. Proto
musí paprsek procházet ve vzdálenosti z intervalu (ζ1, ζ2)
od hvězdy. Použijeme-li zobrazovací rovnici (2.9), zde do-
sazujeme za κc součet hustot spojité a kompaktní hmoty
a suma probíhá pouze přes nejbližší hvězdu, pro vzdálenos-
ti ζ1,2 platí

ζ1 =
M

|1− κ|r + a/2 , ζ2 =
M

|1− κ|r − a/2
.

Absolutní hodnotu zde uvádíme proto, aby pro obraz odpovídající maximu čoč-
kovacího potenciálu, tj. κ > 1, stále platilo ζ1 < ζ2. Plocha vzniklého obrazu je
rovna ploše průniku mezikruží o poloměrech ζ1,2 a kruhové výseče s vrcholovým
úhlem ϕ ≈ a/r. Platí

s =
(ζ1 + ζ2)
2

(ζ2 − ζ1)ϕ =
|1− κ|M2a2

(|1− κ|2r2 − a2/4)2
≈ M2a2

|1− κ|3r4 . (3.2)

Budeme-li nyní uvažovat mezikruží o poloměrech r a r+dr v čočkové rovině,
viz obr. 3.4, můžeme v něm určit celkovou plochu obrazů pomocí vztahu (3.2).
Celková hmotnost uložená v kompaktní hmotě ve výše uvažovaném mezikruží

je dMs = 2rκsdr, tj. počet objektů je dN = 2rκsdr/M a plocha obrazů odpoví-
dajících tomuto mezikruží je

dS = sdN =
M2a2

|1− κ|3r4
rκs
M
dr =Ma2

κs
|1− κ|3 ·

dr
r3
.
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Pokud tento výraz integrujeme v mezích (rmax,∞), dostaneme celkovou plochu
obrazů ve vzdálenosti větší než rmax od zdroje.

S(r̂max) =Ma2
κs

|1− κ|3
∫

∞

r̂max

r−3dr =
Ma2

2r̂2max
· κs
|1− κ|3 .

r + dr

r
r̂max

S0

a
a

M

Zdrojová rovina

Čočková rovina

Obrázek 3.4: Určení r̂max.

Nyní určíme plochu
obrazů, které by vzniky,
pokud by veškerá hmo-
ta v galaxii byla spoji-
tá. Tento výpočet nám dá
odhad pro střední zjas-
nění kvasaru. Toto může-
me porovnat se zjasněním
vzniklým ve veliké vzdále-
nosti S(r̂max) a určit r̂max
tak, aby jejich poměr byl
menší než ε.
Ze zobrazovací rovni-

ce (2.9) vyplývá r0 =
= a/ (2|1− κ|), kde r0 je
vzdálenost, ve které se vy-
skytují obrazy zdroje čočkovaného pouze spojitou hmotou stejné plošné hustoty
jako uvažovaná galaxie. Odpovídající plocha je

S0 = 4r20 =
a2

|1− κ|2 .

Protože je zkoumaná plocha čtvercová, je jí odpovídající plocha na čočkové rovině
čtvercová.
Pokud se chceme dopustit chyby při určení mapy zjasnění menší než ε, musí

platit S(rmax) < εS0. Toto je splněno pro

r̂max >

√

M

2ε
· κs
|1− κ| . (3.3)

Podmínku r̂max ≫ a zajistíme jednoduše tím, že rozřežeme zkoumanou rovinu
na dostatečně malé čtverečky, aby platilo r̂max ≫ ã = a/ν, a aplikujeme postup
uvedený výše. Ve výsledku to znamená zvětšení r̂max o a/

√
2, což je délka poloviny

úhlopříčky.
V odvození jsme zanedbali shear, to ale také není žádný problém, protože

shear mění hustotu spojité hmoty v různých směrech, viz rovnice (2.9). Proto,
abychom postihli všechny obrazy, musíme za rmax volit

rmax =
a√
2
+

√

Mκs
2ε

·max
{

1
√

|1− κ+ γ|
,

1
√

|1− κ− γ|

}

.

Nebo můžeme paprsky střílet do elipsy s výše uvedenými délkami poloos.
Aby aproximace uvažování pouze jedné čočky byla opodstatněná, musí platit

(ζ1 + ζ2)/2 ≈
M

|1− κ|r ≪ 〈d〉 ,
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což je střední vzdálenost mezi čočkujícími objekty. Střední vzdálenost je řádově
rovna odmocnině z počtu objektů na jednotkovou plochu. Platí 〈d〉 ≈

√

M/κs.
Nyní můžeme využít vztahu (3.3), protože jsme požadovali tuto vlastnost na
všech vzdálenostech větších než rmax, a dostáváme

|1− κ| κ
2
s

M2
= |1− κ|〈d〉−4 ≫ 2ε, . (3.4)

Pokud by tato podmínka nebyla splněna, museli bychom pro určení rmax použít
jiný model. Ve všech prováděných simulacích tato podmínka splněna je.
Pokud budeme studovat limitu přechodu od několika těžkých objektů, přes

větší množství lehčích (se stejnou plošnou hustotou) až ke spojitě rozložené hmotě,
pro požadovanou přesnost ε nebude již splněna podmínka (3.4). Nyní rozebereme,
co to znamená.
Ve vzdálenosti od středu definované vztahem (3.3) bude ještě světlo interago-

vat s dvěma a více objekty, proto budou ve studované oblasti vznikat kaustiky
(trojúhelníkové a slabé) od takovýchto vzdálených dvojic hvězd. Vzhledem ke
vzniku kaustické struktury již nelze předpokládat, že vliv na celkové zjasnění od
těchto hvězd se vzájemně vystředuje, protože je místy divergentní. Velikost chyby
v tomto režimu nebyla zkoumána. Pokud bychom se chtěli tomuto problému vy-
hnout, museli bychom volit dostatečně malou požadovanou chybu dle (3.4), resp.
volit dostatečně veliké rmax. Dosadíme-li (3.4) do (3.3), dostáváme

rmax ≫
√

M3

|1− κ|2κs
.

V tomto případě je již výše uvedená aproximace správná.

Interpolace odchylek od vzdálených objektů

Protože paprsků, které jsou stříleny, je hodně, řádově 1012−1015 a doba výpočtu
odchylky paprsku od jednoho objektu je relativně dlouhá, okolo 66 ns, tak při
počtu čočkovacích objektů okolo 103 by výpočet trval několik miliónů let.
Proto byla čočková rovina rozdělena na menší čtverce tak, aby v každém z nich

byla, ve většině případů, pouze jedna hvězda. V několika bodech uvnitř každého
čtverce byla vypočtena odchylka od všech vnějších hvězd až na ty, které leží
v bezprostřední blízkosti čtverce. V našem případě šlo o pás šířky poloviny hrany
čtverce. Šířku pásu budeme značit σ. Při určování dráhy paprsku byla provedena
Lagrangeova interpolace prvního řádu z přepočtené tabulky celkových odchylek
od vnějších hvězd v daném čtverci a dále byla připočtena odchylka od hvězd
uvnitř čtverce a od nejbližších sousedů, viz výše.
Tímto postupem se povedlo výrazně zkrátit čas výpočtu pro velký počet pa-

prsků, protože zdlouhavé dopočtení odchylky od několika nejbližších se provádí
pro každý paprsek v průměru méně než jedenkrát. Střední doba pro výpočet dráhy
jednoho paprsku klesla na 108 ns z N · 66 ns, kde N je počet všech uvažovaných
objektů v čočkové rovině.
Body, ve kterých byla odchylka určena přesně, byly umístěny v mřížce s hra-

nou h. Nyní můžeme určit chybu výše uvedené lineární interpolace. Zajímá nás,
jaká je maximální hodnota chyby. Ta je tím větší, čím je druhá derivace apro-
ximované funkce větší. Z tohoto pohledu nejhorší případ nastane, pokud bude
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několik čoček ležet ve vzdálenosti σ od hranice a ostatní budou ve výrazně větší
vzdálenosti. Potom označíme-li k počet čoček nakumulovaných na jednom místě,
pro chybu určení α platí

∆α ≤ k
θ2Eh

4σ2
,

kde h a σ měříme v úhlových jednotkách. Tato chyba je v algoritmu pravidelně
kontrolována výpočtem odchylek od všech uvažovaných objektů.

Výběr intervalu pro střelbu

Protože ve větší vzdálenosti je šance zásahu paprskem do zkoumané oblasti na
zdrojové rovině velmi malá, je možno snížit počet střílených paprsků. Můžeme
nejdříve předčítat odchylky pouze v rozích čtverců na čočkové rovině. Tímto chyba
určení odchylky paprsku vzroste na hodnoty několika pixelů na zdrojové rovině.
V této konfiguraci nastřílíme 1%, minimálně však počet odpovídající převrácené
hodnotě požadované přesnosti, požadovaného počtu paprsků. Pokud žádný pa-
prsek nezasáhne zdrojovou rovinu, tak do tohoto čtverce již nejsou stříleny žádné
další paprsky. Naopak, pokud je zdrojová rovina zasažena, dopočte se hustší síť
bodů, ve kterých je známa přesná odchylka. Další střelba se provádí pouze do
dvojrozměrného intervalu, který obsahuje všechna místa, ze kterých byla zasaže-
na zdrojová rovina v první fázi. Tento interval je ještě do všech směrů zvětšen
o 5%, abychom měli jistotu, že jsme nezanedbali nějakou okrajovou část obrazu
zdroje.
Tímto vylepšením přibližně třetina fyzicky vystřelených paprsků zasáhne stu-

dovanou oblast zdrojové roviny, což zkrátí běh algoritmu přibližně desetkrát.

3.3.3 Výpočet zjasnění nebodového zdroje

Pro určení zjasnění máme v podstatě dva postupy, pokud jsme se omezili na
použití ray shootingu. Jedním je určení zjasnění pomocí malých čtvercové zdroje,
druhým je přímé určení zjasnění zdroje daného tvaru a rozložení intenzity.

Určení celkového zjasnění pomocí zjasnění pixelů

Pokud určíme při ray shootingu zjasnění jednotlivých pixelů na zdrojové rovi-
ně, musíme pro zjištění světelného toku nebodového zdroje vypočítat diskrétní
konvoluci s rozložením intenzity zdroje. Nejdříve musíme vytvořit pixelový obraz
zdroje, každému pixelu přiřadíme jeho příspěvek k světelnému toku. Pokud tento
příspěvek vydělíme celkovým světelným tokem nečočkovaného zdroje F0, získáme
konvolucí přímo zjasnění zdroje, nikoli pouze odpovídající světelný tok.
Dále vypočteme konvoluci užitím diskrétní Fourierovy transformace. Tento

výpočet má složitost O(n log n), kde n je počet pixelů, namísto O(nm2), kde
m je charakteristický rozměr zdroje v pixelech. Proto je výrazně rychlejší, než
výpočet konvoluce přímým sčítáním.
Mezi nevýhody patří chyba vnesená diskretizací rozložení intenzity zdroje. Ta-

to se projeví převážně při přechodu přes kaustiku u pixelů ležících na průsečících
kaustiky a hranice zdroje. Proto pro přesné určení světelné křivky je potřeba, aby
byl zdroj výrazně větší, než je velikost pixelu.
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Přímé určení zjasnění zdroje

Možností, jak určit přesně2 zjasnění plošného zdroje, je: pro každý dopadlý pa-
prsek zjistíme, jakým polohám zdroje náleží, a ke všem přičteme odpovídající
zjasnění. Uvažované polohy zdrojů typicky leží např. na sérii bodů podél úsečky,
nebo na čtvercové síti.
Tato metoda je sice přesnější, ale musíme pro každý jiný zdroj provést celý

nový výpočet. Navíc pro každý paprsek bychom museli hledat, které pozici zdroje
odpovídá a to je časově výrazně náročnější.

Srovnání výše uvedených metod

Pro přechod uniformního kruhového zdroje přes fold a pro dva směry přechodu
přes cusp byly vypočteny světelné křivky oběma výše uvedenými postupy. Dále
byla srovnána maximální chyba určení zjasnění. Uvažovali jsme, že druhá meto-
da dává přesný výsledek. Závislost relativní chyby určení zjasnění na poloměru
zdroje je uvedena na obr. 3.5. Abychom srovnávali vždy stejnou situaci, byla vždy
skutečná velikost zdroje stejná (Pixelové rozměry se lišily.). Počet střílených pa-
prsků byl volen tak veliký, aby chyba způsobená počtem paprsků byla výrazně
menší než chyba studovaná. Z obr. 3.5 je vidět, že chyba pro přechod přes kaustiku
je rovna převrácené hodnotě pixelového rozměru zdroje. Pro dosažení přesnosti
10−3 potřebujeme, aby zdroj měl chrakteristický rozměr alespoň 103 pix.
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0,1

1

1 10 100

R
el
.
ch
yb
a

R
pix

Fold
Cusp – A
Cusp – B

Obrázek 3.5: Závislost chyby určení zjasnění způsobenou diskretizací pro uni-
formní kruhový zdroj na poloměru zdroje při přechodu cuspu a foldu. Cusp –
A odpovídá přechodu cuspu v ose a cusp – B odpovídá přechodu cuspu kolmo na
osu.

Dále byla ještě provedena simulace, která měla odpovědět na otázku, jaký
poloměr zdroje nejlépe odpovídá zpixelizovanému zdroji se zubatou hranicí. Pro
přechod kaustiky byla zjišťována maximální chyba určení zjasnění uniformního
zpixelizovaného kruhového zdroje s hranicí odpovídající pixelům o celkovém ob-
sahu πR20 a kruhových zdrojů s poloměry v rozsahu R0 ± 2 pix s krokem 0,1 pix.
2Tj. s chybou odpovídající chybě vzniklé střílením paprsků.

16



0,01

0,1

1

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

0,01

0,1

1

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

0,01

0,1

1

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
∆R
pix

1

10

100

1

10

100

R0 = 2pix
R0 = 4pix
R0 = 8pix
R0 = 16 pix
R0 = 32 pix
R0 = 64 pix
R0 = 128 pix

Obrázek 3.6: Určení efektivního poloměru diskretizovaného zdroje při přechodu
foldu (nahoře), cuspu v ose (ve středu) a cuspu kolmo na osu (dole) pro různé
poloměry zdroje. Na ose y je relativní chyba a na ose x je odchylka od R0.

Závislost chyby na rozdílu poloměrů je uvedena na obr. 3.6. Aby byly zjišťované
chyby srovnatelné, byl rozměr zdroje v Einsteinových poloměrech stále stejný.
Tj. bylo vždy zvětšeno rozlišení mapy zjasnění a ve stejném poměru též pixelový
rozměr zdroje. Na obr. 3.6 je uveden poloměr zdroje v pixelech.
Z obr. 3.6 pozorujeme, že nejmenší chyba neodpovídá kruhovému zdroji o stej-

ném obsahu, jaký má zpixelizovaný zdroj, ale o něco málo většímu kruhovému
zdroji. Řádový odhad chyby, tj. chyba je úměrná převrácené hodnotě pixelového
rozměru zdroje je stále platná.

3.4 Vytvořené programy

Veškeré výpočty byly prováděny pomocí přiloženého programu nebo jeho drob-
ných mutací, popřípadě dalších menších programů, které zpracovávaly výsledky.
Na přiloženém CD jsou jejich zdrojové kódy, až na rutiny převzaté z [5], které
není dovoleno zveřejňovat. Hlavními programy jsou:
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cocky Hlavní program, který počítá ray shooting, výsledky zapisuje v binární
podobě do souboru out.dat. Zde je uložena pouze matice zjasnění. Bě-
hem výpočtu provede 10 záloh do souborů bak_XXXXX.dat, kde XXXXX je
pořadí zálohy. Zpětné načtení zálohy není naprogramováno, protože ni-
kdy nebylo potřeba. Dále program vytvoří soubor stat.dat s vypsanými
parametry simulace, časy výpočtu a chybami. Poslední vytvořený soubor
je lens.dat, v tomto souboru jsou zaneseny polohy jednotlivých hvězd
a jejich hmotnosti. Na přiloženém CD není zdrojový soubor pro rutinu
sobseq(const int,Vec_O_DP&), protože je převzata z [5]. Přepínače po-
mocí kterých lze nastavit parametry simulace jsou:
-d <k_s> <k_c> Nastaví hustotu hvězd a spojité hmoty.
-f <file> <dx> <dy> Načte polohy a hmotnosti objektů ze souboru file
a posune souřadnice o vektor (dx, dy). Soubor musí být vytvořen pomocí
takového nastavení parametrů galaxie a rozměrů mapy, aby obsahoval do-
statek hvězd vzhledem k současnému nastavení. Následně budou uvažovány
pouze hvězdy ve vzdálenosti menší než rmax. Pokud se změní parametr κs,
hrozí nestandardní chování.
-h Vypíše všechny použitelné přepínače.
-m <mag> <x0> <y0> Vytvoří výřez mapy se středem [x0,y0] zvětšený mag
krát. Tento parametr provádí přímo výřez mapy, tzn. je výsledné rozlišení
mapy klesne také mag krát. Musíme proto odpovídajícím způsobem zvětšit
parametr -p.
-n <nLens> Nastaví maximální počet hvězd (kvůli alokaci paměti). Pokud
dojde v nějakém bodu ke kumulaci většího množství hvězd je nutné tento
parametr použít.
-p <pixel> Nastaví rozlišení mapy.
-r <ray> <L_min> <L_max> Nastaví počet paprsků dopadajících do jed-
noho pixelu na ray a při výpisu bude vypisovat pouze řádky z intervalu
〈L_min, L_max).
-s <shear> Nastaví shear.
-t <time> Hodnota inicializace náhodného generátoru čísel. Při nepoužití
tohoto přepínače je použit aktuální čas.
-z <zoom> Rozměr mapy zjasnění (interval 〈−zoom, zoom〉2).

fft Tento program vypočte Fourierovu transformaci mapy zjasnění vypočtené
programem cocky. Prvním parametrem je rozměr mapy, druhým vstupní
soubor a třetím výstupní soubor. Rutiny pro výpočet FFT byly převzaty
z [5]

konv Tento program počítá konvoluci mapy zjasnění vypočtené programem cocky
resp. jejího Fourierova obrazu vypočteného programem fft a rozložení in-
tenzity zdroje.
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3.5 Možnosti vylepšení algoritmu

Tree code

Pro výpočet interpolační tabulky je možné využít tzv. tree code, jehož použití
je uvedeno v [10]. Z několika sousedních hvězd vytvoříme cluster, vypočteme
celkové momenty tohoto clusteru. Na větších škálách vytváříme z menších clusterů
větší, atd. Tímto vytvoříme stromovou strukturu. Pokud nás zajímá odchylka
paprsku v konkrétním budě, postupujeme od kořene stromu přímo k větvi, která
nás zajímá. Tímto dosáhneme snížení složitosti z lineární na logaritmickou v počtu
hvězd.

Paralelizace

Celý výpočet by měl jít paralelizovat. Vzhledem k tomu, že provádíme veliké
množství jednoduchých operací, mělo by být výhodné použít procesory na gra-
fických kartách.
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4. Simulace kvasarového
mikročočkování

4.1 Globální vlastnosti mapy zjasnění

V této části si rozebereme, jak závisí hustota kaustické sítě na parametrech κs
a κc, a ukážeme zde, jak jsou tyto parametry degenerované, viz také [4]. A také,
jak může vzniknout shear a jaký má vliv na mapu zjasnění.

4.1.1 Vliv konvergence κs od hvězd

Abychom demonstrovali, jak se postupně mění mapa zjasnění s rostoucím κs, resp.
zmenšující se vzdáleností mezi hvězdami, bude se nám hodit analogie s dvojitou
čočkou, viz také [8]. Nachází-li se hvězdy ve vzdálenosti větší než jejich Ein-
steinovy poloměry, vznikne okolo jim odpovídajícím bodům na zdrojové rovině
kaustika ve tvaru astroidy a ve vzdálenosti Einsteinova poloměru od každé hvězdy
je vytvoří kritická křivka, která je téměř kruhová. Pokud vzdálenost hvězd bude
2
√
2 θE, spojí se kritické křivky, a také kaustiky se spojí. To samé pozorujeme pro

zmenšující se střední vzdálenost mezi hvězdami.
Budeme-li uvažovat pole hvězd o nějaké plošné hustotě, začnou se kaustiky

spojovat a překrývat dříve, protože minimální vzdálenost mezi hvězdami je menší
než střední. Celá posloupnost je uvedena na obr. 4.1. Pro κs = 0,05 ∼ 0,10 jde
o řídký režim, značná část kaustik má ještě tvar astroidy a pouze výjimečně se
jednotlivé části spojují. Mapy zjasnění odpovídající κs = 0,20 ∼ 0,25 by se daly
považovat za středně hustý režim. Kaustiky se sice již spojily, avšak se ještě příliš
nepřekrývají. Poslední dvě mapy zjasnění odpovídají již hustému režimu, kaustiky
se již značně spletly dohromady.

4.1.2 Vliv konvergence κc od spojité hmoty

Dále budeme uvažovat nějaké konkrétní rozložení hvězd, kterému odpovídá jisté
κs. Platí

ζ = (1− κc)z −
∑

i

µi

z − zi
(4.1)

V této rovnici můžeme provést záměnu souřadnic z̃ = (1 − κc)z, tj. lineární
škálování. Musíme však též transformovat µi. Platí

µ̃i = (1− κc)µi . (4.2)

Po provedení těchto transformací přejde rovnice na tvar (4.1), ale ve škálovaných
souřadnicích.
Vyšetřeme ještě, jak se změní plošná hustota. Lineární rozměry se zmenšily

(1− κc)−1 krát, ale hmotnosti hvězd se zmenšily ve stejném poměru. Proto platí

κ̂ = κ̃s =
κs
1− κc

,

20



kde jsme zavedli κ̂, tj. bezrozměrnou konvergenci. Dále stačí vyšetřovat mapy zjas-
nění pro různé hodnoty κ̂ místo vyšetřování různých hodnot κc a κs. Budeme-li
však studovat zjasnění nebodového zdroje, musíme též transformovat jeho rozmě-
ry (udávané v Einsteinových poloměrech), tak aby jeho skutečná velikost zůstala
zachována.
Srovnáme-li postupně jednotlivé mapy pro rostoucí parametr κc, zjistíme, že

jednotlivé části kaustik se k sobě přibližují ve všech směrech stejně rychle a začí-
nají se postupně spojovat, až vytvoří hustou kaustickou síť.
Srovnáme-li střední hodnotu zjasnění pro různá κc, zjistíme, že s rostoucí

hustotou spojitě rozložené hmoty roste. Budeme-li zkoumat zjasnění zdroje na-
cházejícího se mimo kaustiku, můžeme zjasnění přibližně určit ze vztahu (2.8):

A(θ) =
∣

∣(1− κ)2 − γ2
∣

∣

−1
.

4.1.3 Vliv shearu γ

Jak již bylo uvedeno v druhé části, shear je jedním ze dvou parametrů galaktické-
ho uspořádání. Podíváme-li se na zobrazovací rovnici (2.10), můžeme, jako výše,
provést transformaci souřadnic, ale musíme různě škálovat osu x a y. Transfor-
mace má tvar

ℜz̃ = (1− κc − γ)ℜz , ℑz̃ = (1− κc + γ)ℑz . (4.3)

Dle stejné transformace musíme též pozměnit souřadnice hvězd. Změní se tímto
také efektivní plošná hustota, ale protože není střední vzdálenost hvězd ve všech
směrech stejná, je plošná hustota tensorem druhého řádu, nikoli skalárem, a proto
nemůžeme jednoduše zavést analogii κ̂. Protože není Jakobián tohoto zobrazení
jednotkový, musíme opět měnit i hmotnost uvažovaných hvězd po transformaci,
viz případ se spojitou hmotou.
Porovnáme-li postupně mapy zjasnění pro zvětšující se shear, zjistíme, že jed-

notlivé kaustiky se k sobě ve směru osy y přibližují a ve směru osy x vzdalují,
což právě odpovídá transformaci souřadnic. Na mapách se vyskytuje význačný
směr daný vektorem γ = (γ1, γ2). Lze předpokládat, že vlastnosti světelné křivky
budou záviset na úhlu mezi vektorem rychlosti kvasaru vůči galaxii a vektorem γ.
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κs = 0,05, 〈d〉 = 7,92 θE κs = 0,10, 〈d〉 = 5,60 θE

κs = 0,15, 〈d〉 = 4,58 θE κs = 0,20, 〈d〉 = 3,96 θE

κs = 0,25, 〈d〉 = 3,54 θE κs = 0,35, 〈d〉 = 3,00 θE

κs = 0,45, 〈d〉 = 2,64 θE κs = 0,55, 〈d〉 = 2,39 θE
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Obrázek 4.1: Mapy zjasnění pro κc = 0, γ = 0, různé hodnoty κs. Rozměry map
jsou v Einsteinových poloměrech jednotlivých hvězd.
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Obrázek 4.2: Mapy zjasnění pro γ = 0, κs = 0,05, různé hodnoty κc a stejné roz-
ložení hvězd. Rozměry map jsou v Einsteinových poloměrech jednotlivých hvězd.
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Obrázek 4.3: Mapy zjasnění pro κc = 0, κs = 0,05, různé hodnoty γ a stejné roz-
ložení hvězd. Rozměry map jsou v Einsteinových poloměrech jednotlivých hvězd.
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4.1.4 Vliv velikosti zdroje na světelnou křivku

Vliv velikosti zdroje budeme studovat na mapách z obr. 4.1. Na mapách odpoví-
dajících změně shearu a hustoty spojité hmoty bychom pozorovali stejné efekty,
viz diskuse v sekcích 4.1.2 a 4.1.3. Na obr. 4.4 jsou uvedeny světelné křivky přecho-
du mezi souřadnicemi [−9,−9] θE a [9, 9] θE, viz šipka na odpovídajících mapách
zjasnění, viz obr. 4.1. Světelné křivky jsou parametrizovány pomocí tE, což je čas
potřebný k přechodu zdroje přes jeden Einsteinův poloměr.
Pozorované rozdíly světelných křivek odrážení dva hlavní efekty. Prvním efek-

tem je smytí struktury světelné křivky z důvodu vysoké kaustické hustoty vůči
velikosti zdroje nebo v řídkém režimu pro příliš veliký zdroj ve srovnání s veli-
kostí astroid. Druhým efektem je zvýšení frekvence přechodů přes kaustiku pro
rostoucí hustotu hvězdného pole.

Řídký režim

Mapa zjasnění odpovídající řídkému režimu je uvedena na obr. 4.1 a odpovídá
κs = 0,1. Nyní budeme studovat horní světelnou křivku na obr. 4.4. Je vidět, že
frekvence přechodů je velmi nízká. Pro bodový zdroj pozorujeme přechod přes
kaustiku, ale už pro menší z uvažovaných zdrojů je její struktura částečně smy-
ta. Pro větší zdroj pozorujeme nárůst zjasnění, způsobený posunem zdroje na
astroidu a pak poklesnutí zjasnění, když zdroj astroidu opustil.

Střední režim

Nyní budeme studovat světelnou křivku odpovídající mapě zjasnění z obr. 4.1
pro κs = 0,25, ta je na prostředním grafu na obr. 4.4. Pozorujeme, že frekvence
kaustických přechodů se zvýšila. Pro menší zdroj jsou ještě patrné přechody přes
cuspy a foldy, i když některé blízké splývají. Pro větší zdroj je již světelná křivka
v podstatě smyta do slabé modulace.

Hustý režim

Hustý režim budeme studovat pro κc = 0,55, odpovídající mapa zjasnění je uve-
dena na obr. 4.1 vravo dole a odpovídající světelná křivka na spodním grafu na
obr. 4.4. Zde je již pro obě velikosti zdroje světelná křivka výrazněji smyta, ač-
koli pro bodový zdroj stále kaustickou strukturu pozorujeme. Také pozorujeme
zvýšení frekvence kaustických přechodů ve srovnání s předešlou mapou.
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Obrázek 4.4: Světelné křivky průchodu kaustickou strukturou pro γ = 0, κc =
= 0 pro různé hustoty hvězd a dva různé poloměry zdroje. Na ose x je čas
v jednotkách tE, což je čas průchodu zdroje přes Einsteinův poloměr, na ose y
je zjasnění zdroje. Řez odpovídajícími mapami zjasnění z obr. 4.1 byl proveden
mezi body [−9,−9] θE a [9, 9] θE.

4.2 Světelné křivky při přechodu přes kaustiku

V této sekci se budeme zabývat přechodem zdrojů různých tvarů přes tzv. fold
kolmo na kaustiku a dále přes tzv. cusp (hrot kaustiky) rovnoběžně s jeho osou
a kolmo na osu. Budeme studovat vliv sklonu akrečního disku vůči rovině nebe.
Parametrizovat ho budeme excentricitou eliptického průmětu disku, dále budeme

26



studovat orientaci, čímž myslíme úhel mezi trajektorií a hlavní poloosou elipsy.
Nakonec budeme studovat závislost světelné křivky na rozložení intenzity na prů-
měru akrečního disku.
Rozlišení studovaných map bylo 32768 pix×32768 pix a do každého pixelu bylo

nastříleno alespoň 10 paprsků. Délka hlavní poloosy eliptického zdroje byla volena
a = 4096 pix, vedlejší poloosa byla volena pro první úkol b ∈ {4096, 1365, 819} pix.
Počet paprsků, které dopadly do zdroje, byl veliký — minimálně 107, což zaručuje
přesnost určení zjasnění 10−3, což limituje přesnost světelné křivky. Tato chyba je
dána diskretizací zdroje, viz obr 3.5, chyba od střílení paprsků je v tomto případě
o tři řády menší, viz obr. 3.2.
Hlavní poloosa studovaných elips má ve většině simulací délku 0,08 θE, tj. ma-

ximální rozměr studované elipsy je roven čtvrtině šířky mapy zjasnění.

CuspFold

1

10

100

1000

Obrázek 4.5: Studovaný fold a cusp jsou výřezy z mapy zjasnění o rozměrech
0,625× 0,625 θ2E.

4.2.1 Analytický výpočet světelné křivky

V této části nastíníme, jak lze vypočítat analyticky tvar světelné křivky. Pro
jednoduchost budeme uvažovat eliptický uniformní zdroj.

Přechod přes fold

Zde budeme uvažovat ideální fold, tj. lineární, dále budeme uvažovat, že ve vněj-
ší oblasti je konstantní zjasnění A1. Dále budeme předpokládat, že zjasnění na
vnitřní straně ubývá ∼ x−1/2 a asymptoticky se blíží k A2, což je zjasnění uvnitř
kaustiky. Vzdálenost budeme měřit kolmo na fold s nulou odpovídající kaustice.
Pro zjasnění platí

A(x) =
{

A1 : x < 0
A2 + αx−1/2 : x > 0

.

Hodnotu v počátku znát nepotřebujeme, protože mapu zjasnění chápeme jako
distribuci a akreční disk jako testovaní funkci.
Abychom mohli vypočítat konvoluci vyzřovacího profilu zdroje s touto funk-

cí, musíme pro konkrétní polohu středu zdroje vypočítat diferenciál jeho plochy
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v proměnné x, viz obr. 4.6. Pro diferenciál plochy platí dS = |y2− y1|dx. Polohy
bodů y1,2 určíme jako průsečíky elipsy s přímkou.

y1

y2

x

x0 a
b

Fold

Obrázek 4.6: Přechod zdroje přes linea-
rizovanou kaustiku.

Nejdříve provedeme rotaci souřadnic
okolo středu elipsy tak, aby hlavní polo-
osa směřovala do směru ξ a vedlejší do
směru ζ . Pro průsečíky elipsy s přímkou
platí

ξ2

a2
+
ζ2

b2
= 1 ,

αξ + βζ = τ ,

kde konstanty α a β odpovídají provede-
né rotaci souřadnic tak, aby tato přím-
ka popisovala kaustiku, τ parametrizuje
čas přechodu a a, b jsou velikostmi hlav-
ní a vedlejší poloosy elipsy. Úpravou těchto rovnic dostaneme pro hodnoty ξ a ζ
(Existují dva kořeny, ale zdali jedním z průsečíků je [ξ1, ζ1] nebo [ξ1, ζ2] nepotře-
bujeme k určení vzdálenosti mezi nimi vědět.)

ξ1,2 = −Aτ ±
√
Bτ 2 − C ,

ζ1,2 = −Dτ ±
√
Eτ 2 − F ,

kde konstanty A, . . . , F závisí na a, b, α a β, ale nepotřebujeme přímo vědět jak.
Pro vzdálenost d uvažovaných průsečíků platí

d2 = (y2 − y1)
2 = (ξ2 − ξ1)

2 + (ζ2 − ζ1)
2 .

Dosadíme-li za ξ1,2 a ζ1,2, dostáváme (členy obsahující τ 1 se navzájem odečetly)

dS = d0

√

1−
(

x

x0

)2

dx ⇒ dI = I0

√

1−
(

x

x0

)2

dx

kde konstanta I0 je normalizační konstanta taková, aby celkové zjasnění zdroje
∫

dI = 1 bylo jednotkové, a x0 je polovina výšky elipsy. Do konstanty x0 jsme
též uložili rychlost pohybu tak, abychom mohli dále používat x místo časového
parametru τ . Pro |x| > x0 je dI = 0. Nyní již můžeme napsat výraz pro celkové
zjasnění

A(x)
I0
=

∫ 0

x−x0

A1

√

1−
(

x̂− x

x0

)2

dx̂+
∫ x+x0

0

(

A2 + αx̂−1/2
)

√

1−
(

x̂− x

x0

)2

dx̂ ,

protože parametr α i parametr x0 zprostředkovávají lineární škálování, můžeme
je substitucí sloučit.
Je vidět, že pro přechod eliptického zdroje přes linearizovaný fold jsou pouze

tři nedegenerované parametry: zjasnění mino kaustiku, zjasnění uvnitř kaustiky
a efektivní délka zdroje, resp. doba přechodu. Podrobněji se budeme sejmutím
této degenerace zabývat v podkapitole 4.2.4.
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4.2.2 Vliv sklonu akrečního disku

V této části budeme studovat vliv sklonu akrečního disku na světelnou křivku.
Budeme studovat poměry délek hlavní a vedlejší poloosy a/b ∈ {1, 3, 5}, tj. ex-
centricity ε ∈ {0, 0,94, 0,98}.

Přechod přes fold

Na obr. 4.7 je náčrtek studované situace, na obr. 4.8 v horní části jsou uvedeny
odpovídající světelné křivky pro kruhový, dva eliptické a bodový zdroj. V dolní
části je vynesena relativní odchylka od zjasnění bodového zdroje

δAb =
Adisk −Abod

Abod
, (4.4)

Obrázek 4.7: Přechod
zdroje přes fold.

kde Abod je zjasnění bodového zdroje a Adisk je zjasnění
kruhových resp. eliptických zdrojů. Světelná křivka bo-
dového zdroje je značně zašumělá, protože do jednoho
pixelu dopadalo příliš málo paprsků. Pro výpočet δAb
jsme Abod vyhladili.
Pozorujeme, že světelné křivky splývají, dokud je

zdroj daleko od kaustiky. Vstupuje-li zdroj do vnitřní
oblasti kaustiky, je zjasnění konstantní až do doby, kdy
se okraj zdroje dotkne kaustiky. V tento okamžik začne
zjasnění růst a odchylovat se od zjasnění bodového zdro-
je. Pokud se zdroj dostane opět dostatečně daleko od kaustiky, zjasnění opět
nezávisí na sklonu zdroje, dokonce ani na jeho poloměru, protože zjasnění odpo-
vídá bodovému zdroji.

Přechod přes cusp

Obrázek 4.9: Přechod
zdroje přes cusp.

Na obr. 4.10 jsou uvedeny světelné křivky a relativní od-
chylky od bodového zdroje, odpovídající přechodu cuspu
v ose, viz obr. 4.9. Na obr. 4.11 jsou světelné křivky od-
povídající přechodu kolmo na osu. Vždy srovnáváme svě-
telné křivky s bodovým zdrojem, viz (4.4).
Přechází-li zdroj v ose cuspu, pozorujeme zvětšení

zjasnění pro různě excentrické zdroje v mírně odlišných
časech. Toto je způsobeno tím, že každý ze zdrojů se do-
tknul kaustiky v jiný okamžik.
Přechází-li zdroj kolmo na osu cuspu, světelná křivka

v podstatě nezávisí na excentricitě zdroje, což je pozoru-
hodné, protože zdroj se nachází různě velikou částí uvnitř
kaustiky, pokud se pohybuje ve směru své hlavní poloosy.
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Obrázek 4.8: Světelné křivky a relativní odchylky od zjasnění bodového zdroje
pro různé sklony akrečního disku pro přechod foldu.
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Obrázek 4.10: Světelné křivky a relativní odchylky od zjasnění bodového zdroje
pro různé sklony akrečního disku pro přechod podél osy cuspu. Zdroj má stále
stejný rozměr kolmý k ose.
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Obrázek 4.11: Světelné křivky a relativní odchylky od zjasnění bodového zdroje
pro různé sklony akrečního disku pro přechod kolmo na osu cuspu. Zdroj má stále
stejný rozměr kolmý k ose.
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4.2.3 Vliv orientace průmětu akrečního disku

V této části budeme zkoumat vliv orientace průmětu akrečního disku vůči smě-
ru pohybu. Provedli jsme simulace pro uniformní disk s excentricitou ε = 0,94
a tři různé hodnoty natočení hlavní poloosy ϕ ∈ {0, π/4, π/2}, přičemž ϕ = 0
odpovídá vodorovné poloze na obr. 4.12 a obr. 4.14.

Přechod přes fold

Obrázek 4.12: Pře-
chod zdroje přes
fold.

Na obr. 4.13 jsou uvedeny nasimulované světelné křivky,
které odpovídají přechodu foldu, viz obr. 4.12, dále je
zde také uvedeno zjasnění bodového zdroje. Opět, jako
v předešlém případě je vidět, že zjasnění plošného zdroje
je stejné, jako zjasnění bodového zdroje do té doby, než
se okraj zdroje dotkne kaustiky. V tento okamžik začne
zjasnění růst, stejně jako v případě různých excentricit.
Ve spodní části obr. 4.13 je uvedena relativní odchylka

zjasnění od bodového zdroje, definovaná viz (4.4). Pokud
ji srovnáme s odpovídající křivkou z obr. 4.8, zjistíme, že
je kvalitativně stejná. Případné rozdíly způsobené neli-
nearitou kaustiky budeme rozebírat v sekci 4.2.4.

Přechod přes cusp

Obrázek 4.14: Pře-
chod zdroje přes
cusp.

Na obr. 4.15 jsou uvedeny světelné křivky splou s jejich
relativními odchylkami odpovídající přechodu zdroje po-
dél osy cuspu, viz obr. 4.14. Na obr. 4.16 jsou světelné
křivky a relativní odchylky odpovídající přechodu kolmo
na osu cuspu, viz (4.4).
Při přechodu v ose cuspu opět pozorujeme, že ve větší

vzdálenosti zjasnění odpovídá zjasnění bodového zdroje,
ale světelné křivky blíže ke kaustice nesplývají, protože
různě skloněné zdroje se dotknou svým okrajem kaus-
tiky v různých časech. Další nesymetrie jsou způsobeny
mírnou nesymetrií cuspu, ale vzhledem ke studovanému
režimu je normální, že foldy i cuspy nejsou symetrické.
Pro přechod cuspu ve směru kolmém na osu pozoru-

jeme různé délky světelných křivek pro různá natočení.
Světelná křivka pro ϕ = π/4 je navíc nesymetrická, pro-
tože při přechodu natočeného zdroje se vlevo od cuspu dotkne kaustiky později
než vpravo. Obecně lze říci, že doba po kterou pozorujeme zvýšení světelného
toku, odpovídá době přechodu okolo cuspu, případná orientace se odrazí na ne-
symetričnosti světelné křivky.
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Obrázek 4.13: Světelné křivky a relativní odchylky od bodového zdroje pro různé
orientace akrečního disku pro přechod přes fold. Zdroj má excentricitu ε = 0,94
a ϕ = 0 odpovídá hlavní poloose kolmé na směr pohybu.
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Obrázek 4.15: Světelné křivky a relativní odchylky od bodového zdroje pro různé
orientace zdroje pro přechod v ose cuspu. Zdroj má excentricitu ε = 0,94 a ϕ = 0
odpovídá hlavní poloose kolmé na osu cuspu.
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Obrázek 4.16: Světelné křivky a relativní odchylky od bodového zdroje pro různé
orientace zdroje pro přechod kolmo na osu cuspu. Zdroj má excentricitu ε = 0,94
a ϕ = 0 odpovídá hlavní poloose kolmé na osu cuspu.

36



4.2.4 Vliv nelinearity kaustiky při přechodu přes fold

Obrázek 4.17: Pře-
chod zdroje přes
fold.

V části 4.2.1 jsme se zabývali degenerací tvaru světelné
křivky v závislosti na parametrech akrečního disku. V té-
to části budeme srovnávat světelné křivky uniformních
zdrojů stejného podélného rozměru, ale různých orienta-
cí a sklonů. Cílem bude zjistit, jak nelinearita kaustiky
snímá degeneraci.
Jednotlivé tvary zdroje — štíhlý, kruhový, široký

a skloněný, viz obr. 4.17 — označíme po řadě písmeny
A,B,C a D. Na obr. 4.18 jsou uvedeny světelné křiv-
ky pro tyto tvary zdroje. Ve spodní části jsou relativní
odchylky zjasnění eliptických zdrojů od kruhového, platí

δAk =
Adisk − Akruh

Akruh
,

kde Adisk je zjasnění studovaného disku a Akruh je zjasnění uniformního kruhového
zdroje.
Je vidět, že pro tvar C, tj. široký, je celkové zjasnění vně kaustiky větší než pro

kruhový, naopak pro úzký zdroj je zjasnění menší. Nejspíše tyto rozdíly souvisí
s tvarem kaustiky, s blízkostí cuspů, resp. poměrem křivosti zdroje a kaustiky.
Tyto rozdíly však mohou být způsobeny též různě pomalým ubýváním zjasnění
pro bodový zdroj v okolí kaustiky. Museli bychom provést simulaci po větší počet
foldů, abychom mohli dělat kvantitativní závěry. Tato závislost je zde uváděna
spíše pro úplnost a kvalitativní odhad vlivu. Nárůst odchylky pro zdroj tvaru D
může být způsoben nestejným okamžikem dotyku zdroje s kaustikou. Důležité je,
že tato odchylka je o řád menší, něž odchylka způsobená vyzařovacím profilem
a velikostí zdroje.
Dále bychom měli zajistit, aby se shodovaly okamžiky dotyku, což může také

mít nemalý účinek na relativní odchylky. Zdroje měly sice stejnou výšku, ale to
nezaručuje stejný okamžik dotyku s kaustikou právě kvůli její nelinearitě. Zjasnění
zdrojů mimo kaustiku nejsou stejná, protože jsou v blízkosti cuspy, které ovlivňují
zjasnění. Gradient zjasnění podél křivek rovnoběžných s foldem není nulový, avšak
ve směru kolmém na fold nulový je.
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Obrázek 4.18: Světelné křivky a relativní odchylky od kruhového uniformního
zdroje pro různé tvary zdroje se stejným podélným rozměrem při přechodu přes
fold.

4.2.5 Vliv vyzařovacího profilu

Obrázek 4.19: Pře-
chod zdroje přes cusp
a fold.

V této části budeme porovnávat světelné křivky přecho-
du eliptického natočeného zdroje přes cusp a fold pro
různá rozložení intenzity na poloměru zdroje. Budeme
porovnávat uniformní zdroj, zdroj s gaussovským rozlo-
žením intenzity a se Shakuraovým–Sunyaevovým teplot-
ním profilem (dále též Sha–Sun), viz [3] pro dvě různé
vlnové délky. Rozložení intenzity byla vždy oříznuta na
shodnou velikost zdroje a jsou nakreslena na obr. 4.20.
Tvar zdroje a přecházené kaustické struktury je uveden
na obr. 4.19. Gassovský profil měl tvar exp(−(2r)2). Tep-
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lotní profil Sha–Sun A odpovídá parametru x = 0,07,
Sha–Sun B odpovídá x = 0,2. Vnitřní poloměr byl volen
rmax/4. Jde o dosti extrémně úzké teplotní profily, tyto by odpovídaly velmi vyso-
ké energii emitovaného záření. Nižším energiím by odpovídal řádobě větší poměr
rmax/rmin.
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Obrázek 4.20: Studované vyzařovací profily. Na ose y je intenzita. Uvedené jed-
notky nemají konkrétní fyzikální význam.

Přechod přes fold

Na obr. 4.21 jsou uvedeny světelné křivky pro přechod zdroje přes fold (na horním
grafu) a na spodním grafu jsou uvedeny relativní odchylky od zjasnění uniform-
ního zdroje

δAun =
Adisk − Aun

Aun
, (4.5)

kde Aun je zjasnění uniformního zdroje stejné geometrie a Adisk je zjasnění stu-
dovaného disku.
Pro Gaussovské rozdělení zjasnění pozorujeme pomalejší nárůst zjasnění, ale

vyšší maximální zjasnění. Toto je způsobeno vyšší vyzařovanou intenzitou ve
střední oblasti. Zjasnění začíná růst ve stejný okamžik jako u uniformního zdroje,
což je pochopitelné, protože gaussovský zdroj je oříznut ve vzdálenosti rmax. Pro
Shakurův–Sunyaevův profil pozorujeme v okolí kaustiky pokles zjasnění, ten je
způsoben absencí vyzařování ve středu. Rozdíl vůči uniformnímu zdroji dosahuje
40%, což je bez větších potíží měřitelné.

Přechod přes cusp

Na obr. 4.22 jsou uvedeny světelné křivky pro přechod cuspu podél osy a ve
spodní části jsou opět relativní odchylky od uniformního zdroje. Na obr. 4.23 je
uvedeno totéž, ale pro přechod cuspu kolmo na jeho osu pro různé teplotní profily.
Relativní rozdíly byly určeny ze vztahu (4.5).
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Obrázek 4.21: Světelné křivky a relativní odchylky od uniformního zdroje pro
různé rozložení vyzařované intenzity. Pro přechod přes fold.

Pro přechod zdroje podél osy cuspu pozorujeme opět relativně veliké odchylky
oproti uniformnímu zdroji. Pro Shakura–Sunyaevův teplotní profil pozorujeme
dvě maxima. První zřejmě odpovídá přechodu přední částí vyzařujícího disku
a druhá zadní části přes hrot cuspu.
Pro přechod kolmo na osu cuspu na světelné křivce pozorujeme temnou střední

oblast kvasaru pro Shakura–Sunyaevův teplotní profil. Na disku s normálním roz-
dělením vyzařovací intenzity se žádné minimum nepozoruje. Relativní odchylky
od zjasnění uniformního zdroje jsou opět značné.
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Obrázek 4.22: Světelné křivky a relativní odchylky od uniformního zdroje pro
různé rozložení vyzařované intenzity. Pro přechod podél osy cuspu.
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Obrázek 4.23: Světelné křivky a relativní odchylky od uniformního zdroje pro
různé rozložení vyzařované intenzity. Pro přechod přes cusp kolmo na osu.
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5. Závěr

V první části jsme rozebírali základní matematický aparát gravitačního čočkování,
odvodili jsme zobrazovaní rovnici, zavedli jsme potenciály. Odvodili jsme výrazy
pro zjasnění pozorovaného zdroje. Nakonec jsme uvedli rovnici pro gravitační
mikročočkování včetně zavedení shearu a konvergence a převedli jsme rovnici
z vektorového tvaru do tvaru využívajícího komplexních čísel.

Ve druhé části jsme se zabývali algoritmem pro výpočet mapy zjasnění po-
mocí ray shootingu. Bylo odhadnuto, do jaké oblasti je potřeba střílet paprsky,
aby bylo zjasnění určeno se zadanou chybou. Dále jsme ukázali, jak závisí chyba
určení zjasnění pixelu na počtu dopadnutých paprsků. Nakonec jsme rozebíra-
li, jak určit zjasnění nebodového obecně eliptického zdroje pomocí aproximace
pixelovým obrazem.

Ve třetí, poslední části jsme se zabývali výsledky numerických simulací. Nejdří-
ve jsme zkoumali vliv hustoty hvězd na mapu zjasnění. Pro malé koncentrace
hvězd je kaustická struktura oddělena, pro vyšší se začíná postupně spojovat,
až vytvoří hustou kaustickou síť. Zjistili jsme, že pro větší koncentrace hvězd
κS ∼ 0,5 je kaustická struktura mnohem hustší než je střední vzdálenost mezi
hvězdami.
Dále jsme pozorovali, jak se mění mapa zjasnění, pokud do nějakého hvězdné-

ho pole přidáme konvergenci nebo shear. Ověřili jsme, že v souladu s teoretickou
předpovědí má zvyšující se koncentrace spojité hmoty stejný vliv jako zmenšová-
ní střední vzdálenosti mezi hvězdami při současném snižování jejich hmotnosti.
Shear má podobnou vlastnost, s tím rozdílem, že v jednom směru od sebe vzdalu-
je hvězdy a ve směru kolmém je přibližuje, takže se v modelu musí měnit i jejich
hmotnosti.
Pak jsme zjišťovali, jak závisí pozorovaná světelná křivka na výše uvedených

parametrech. Pozorovali jsme, že pro rostoucí plošnou hustotu hvězd roste frek-
vence přechodů přes kaustiku. Pro konkrétní velikost zdroje existuje jistá opti-
mální hvězdná hustota. Pro příliš nízkou hvězdnou hustotu je pravděpodobnost
přechodu přes kaustiku malá, ale pro kaustickou strukturu, která je hustší než
velikost zdroje, je struktura světelné křivky smyta integrací přes plochu zdroje.
V poslední části práce jsme zkoumali vlivy sklonu, orientace a rozložení inten-

zity na světelné křivky přechodu zdroje přes cusp a fold s ohledem na degeneraci
tvaru světelné křivky pro linearizovanou kaustiku. Dále jsme vyšetřovali rela-
tivní odchylky zjasnění různých tvarů uniformního zdroje se stejným podélným
rozměrem od zjasnění kruhového zdroje.
Pro přechod foldu mají rozhodující vliv okamžiky dotyku okraje zdroje s kaus-

tikou. Tvar zdroje způsobuje pouze několikaprocentní odchylku. Pro neuniformní
zdroj je velmi dobře patrný profil intenzity. Jeho vliv je asi o řád větší než vliv
tvaru zdroje, resp. nelinearity kaustiky.
Pro přechod cuspu kolmo na osu bylo zjištěno, že pro uniformní zdroj je rozho-

dujícím parametrem délka zdroje ve směru pohybu, nikoli však již jeho šířka. Pro
Shakurův–Sunayevův vyzařovací profil jsou jasně patrná dvě maxima odpovída-
jící přechodu oblasti maximálního vyzařování přes hrot cuspu. Pro přechod v ose
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opět pozorujeme nárůsty zjasnění v různých okamžicích v závislosti na okamžiku
dotyku akrečního disku s kaustikou.

Celkově můžeme říci, že pro studium teplotního profilu je metoda gravitačního
čočkování vhodná, pokud pozorujeme pouze přechod přes cusp nebo fold. Máme-
li k dispozici světelnou křivku přechodu přes nějakou kaustickou strukturu, lze
alespoň přibližně odhadnout velikost zdroje a střední vzdálenosti mezi hvězdami.
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