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Зг1дно 3 сучасними уявленнями, пульсар е нейтронною 31ркою з 

надпотужним магштним полем поблизу свое! поверхн!, що швидко обертаеться 

навколо ОС!, яка не ствпадае з його магютною в1ссю. Так! об'екти е ушкальними 

косм1чними лаборатор1ями, в яких природним шляхом досягаються ф1зичн1 умови, 

ЯК! не можуть бути реал13ован1 в лаборатор1ях земних. Зокрема це стосуеться 

надвеликих значень магн1тно1 1ндукц1] б1ля поверхн! пульсара, а також 

напруженост! електричного поля, що створюеться внасл1док швидкого обертання 

замагн1чено1 31рки. Наявшсть таких пол1в зумовлюе можлив1Сть переб1гу велико! 

к1лькост1 електродинам1чних процес1в у магн1тосфер1 пульсар1в, таких як 

ртзномаштн! мехашзми випром1нювання 1 розповсюдження електромагн1тних 

хвиль, народження 1 прискорення заряджених частинок та 1н. У зв'язку з Щ1м 

всебгчне дослщження пульсархв не Т1льки сприяе поглибленшо нашого знания про 

навколииш1й всесв1т, а й стимулюе розврггок теоретичних метод1в дослщжень у 

класичнш та квантов1й електродинам1щ, а також метод1в анал1зу даних 

спостережень у рад1оастроном11. На протяз! п'ятидесяти рок1в, поки тривають 

дослщження пульсархв, досягнут! пом!тн! усгпхи як у теоретичному опис! процес!в 

у магштосфер! таких з!рок, так ! в анал!з! даних спостережень 1х випром!нювання. 

Однак, дос! залишаеться нерозв'язаною проблема побудови самоузгоджено! 

картгши магштосфери пульсар!в. Також в!дкритими е питания про мехашзми 

утворення нест!йкостей в електрон-позитро1ш!й плазм! навколо пульсар!в та 

когерентного випром!нювання цим середовищем. При цьому одним з головиних е 

питания про просторову локал!зац!ю д!лянок плазми, що створюе 

випром!нювання, яке рееструеться телескопами. Тому те, що одним !з головних 



завдань дисертиц11 Скорик А.О. е розвиток метод1в зондування магштосфери 

пульсархв шляхом досл1дження структури аномально хнтенсивних 1мпульс1в цих 

з1рок, зумовлюе актуальшсть ще1 роботи. 

Дана дисертац1йна робота присвячена вивченню структури 1мпульс1в 

декшькох пульсар1в на основ! спостережень, проведених на телескоп! УТР-2. 

Новизна таких досл!джень полягае, перш за все, в тому, що вони були проведен! 

при досить низьких частотах у в!дносно широкому частотному !нтервал!. У такому 

д!апазон! частот велико! ваги набувае вплив середовища поширення на !мпульси 

випром!нювання, що рееструються. 3 одного боку, це призводить до сильного 

розмиття !мпульс!в та необх!дност! як!сно1 компенсац!! впливу середовища 

поширення. 3 !ншого боку, завдяки цьому, при таких частотах можна найб!льш 

детально вивчати властивост! середовища попшрення сигналу. У дисертац!! 

Скорик А.О. виконано оптим!зац!ю двох основних метод!в компенсац!! розмиття 

!мпульс!в, що дае змогу пом!тно пришвидшити анал!з даних спостережень у 

декаметровому д!апазон!. На основ! цього проведено вим!рювання ряду 

характеристик середовища поширення для дек!лькох пульсар!в, а також вперше 

виявлено та досл!джено тонку структру аномально !нтенсивних !мпульс!в для 

деяких 3 них. Здобут! результати представляють !нтерес для подальшого розвитку 

досл!джень випром!нювання косм!чних об'ект!в у декаметровому д!апазон!, а 

також е щнним матер!алом для поглиблення розум!ння структури магштосфери 

пульсар!в та механ!зм!в !х когерентного випром!нювання. 

Дисертац!я Скорик А.О. складаеться з! вступу, трьох розд!л!в, висновк!в та 

списку використаних джерел. 

У вступ! викладено мету та методи досл!дження, визначено задач! 

досл!дження, наукову новизну та нрактичне значения отриманих результат!в, 

обгрунтовано актуальн!сть роботи. 

У першому розд1Л1 проведено огляд та анал!з л!тератури за темою роботи. 

Наведено основн! в!домост! стосовно сучасно! модел! магн!тосфери пульсар!в та 

ф!зичних процес!в, що в н!й в!дбуваються. Проведено систематизац!ю тонко! 

структури випром!нювання пульсар!в за характерним часом когерентност! 



1мт1ульс1в. Видшено субхмпульсну, м1кро1мпульсну, м1лимпульсну та 

нано1мпульсну структури та наведено основн! властивост! кожно! з них. Зроблено 

огляд основних моделей виникнення таких структур. Представлено дан! про 

в!дом! властивост! середовищ у м!жзоряному, м!жпланетному простор! та 

!оносфер! Земл!, через як! подорожуе сигнал в!д пульсар!в, що приймаеться 

телескопом, та характер 1х впливу на цей сигнал. 

У другому розд1Л1 проанал!зована можлив!сть спостереження окремих 

!мпульс!в пульсар!в у декаметровому д!апазон! на телескоп! УТР-2. Показано, что 

така можлив!сть !снуе лише для аномально !нтенсивних !мпульс!в, для яких можна 

досягати за порядком величини десятиразового перевищенпя сигналу над шумом, 

а також проводити вим!рювання з часовою розд!льною здатшстю, що е 

достатньою для вивчення особливостей тонко! структури цих !мпульс!в. Наступна 

частина цього розд!лу присвячена опису постдетекторного та когерентного 

метод!в усунення дисперс!йно1 затримки сигнал!в у середовищ! поширення та 1х 

оптим!зац!1 для проведения вим!рювань у декаметровому д!апазон!. Зокрема 

показано, що можна досягти дворазового виграшу в час! обробки сигналу шляхом 

складання так званих «поганих» в!дл!к!в сус!дн!х кадр!в обробки м!ж собою. 

Оц!нено максимальну точн!сть когерентного методу компенсац!! дисперс!йно1 

затримки, що визначаеться розс!янням сигналу на неоднор!дностях електронно! 

концентращ! у середовищ! його попшрення. 

У третьему розд1Л1 викладено результати спостережень аномально 

!нтенсивних !мпульс!в пульсар!в ^0243+6257,10814+7429 та 10953+0755 з високою 

часовою розд!льною здатшстю. Основним завданням при цьому було виявлення та 

досл!дження характеристик тонко! структури них !мпульс!в. 

Для пульсара 10243+6257 вперше було проведено спостереження аномально 

!нтенсивних !мпульс!в у декаметровому д!апазон!. Було вим!ряно точне з н а ч е ж я 

м!ри дисперс!! та р!зними методами ощнена стала часу розс!ювання. На основ! 

корелящйного анал!зу !мпульс!в було виявлено два масштаби часу розс!ювання 

для р!зних !мпульс!в пульсару. Зазначено, що через велик! значения стало! 

розс!ювання тонку структуру !мнульс!в даного пульсару спостер!гати не вдалось. 



п р и спостереженн! випромхнювання пульсара 10814+7429, як 1 в 

попередньому випадку, виявлено два масштаби часу розс1ювання. Кр1м того, в 

даному випадку встановлено 1снування двох часових масштаб1в випром1нювання з 

р1зним характерним часом кореляц11. За допомогою процедури деконволющ! було 

показано наявшсть тонко! структури випром1нювання з характерним часовим 

масштабом близько 2-3 мс. 

Для пульсара 10953+0755 вперше у декаметровому д1апазош виявлено тонку 

структуру 3 характерним часовим масштабом корелящ! близько 1 мс. 

Спостер1гався ефект розд1лення аномально 1нтенсивного 1мпульсу на компоненти 

3 Р13НИМИ значеннями м1ри дисперс11. Висунуто нрипущення, ш;о це може бути 

зумовлено випром1нюванням цих компонент на р1зних в1дстанях вщ поверхн! 

пульсара. Ощнено масштаб р1зниц1 цих в1дстаней. Дании ефект запропоновано 

використовувати для зондування магштосфери з1рки вглибину. 

Отже, дисертац1я Скорик А.О. м1стить багато нових результат1в 

спостережень та анал1зу тонко! структури випром1нювання ряду пульсар1в, як1 

отримано за допомогою методдв, що були суттево оптим13оваш здобувачем для 

щлей свого дослщження. Робота написана зрозумшою мовою, а п результати е 

добре апробован! на багатьох м1жнародних конференц1ях та опубл1кован1 у 

фахових журналах. 

Зауваження по робот!. 

1) У п!дрозд!л! 3.3.5 розм!р облает! випром!нювання ощнено як ~ сЛт , де 

Дг - тривал!сгь (час кореляц!!) тонко! структури. Проте, в!домо, що 

релятив!стськ! ефекти призводять до того, що тривал!сть !мпульсу 

випром!нювання А г може бути значно меншою за тривал!сть А? самого процесу 

випром!нювання частинкою. В!дношення цих величин може досягати значения 

Аи Ат - У', де у - Лоренц-фактор частники. Велик! значения / для частинок у 

магн!тосфер! пульсар!в можуть призвести до пом!тного зб!льшення розм!ру 

облает! випром!нювання Ал ~ сАг пор!вняно з наведеною оц!нкою. 

2) В робот! використовуеться певне значения м!ри дисперс!! для кожного 

!мпульса. У свою черту, розм!р облает! випром!нювання у магштосфер!, де 



формуеться цей хмпульс, може бути дуже великим 1 випром1нювання з «початку» 

щ€1 облает! може набувати додатково! дисперс1йно1 затримки в1дносно 

випром1нювання з «кшця» облает! (тобто м!ра дисперс!! може дещо зм!нюватися в 

межах окремого !мпулъсу). Було би корисно зробити оц!нку додаткового впливу 

тако! затримки на !мпульси, що спостер!гаються. 

3) У п!дрозд!л! 3.2.1 використовуеться единий терм!н («коротка» або 

«довга» шкала) для визначення характерних часових !нтервал!в р!зно! природи: 

часу розс!яння та часу когерентност! !мпульсу. Це пог!ршуе сприйняття матер!алу 

в даному п!дрозд!л!. 

4) У п!дрозд!л! 1.4 при виведенн! формул (1.12) та (1.14) для час!в затримки 

сигналу внасл!док дисперс!! та розс!ювання, а також формули для м!ри обертання 

мае м!сце ряд похибок. Зазначимо, проте, що це не мае впливу на основн! 

результати роботи, адже у випадку перших двох формул так! похибки присутн! 

лише у пром!жних виразах, а формула для м!ри обертання в робот! дал! не 

використовуеться. 

Вт!м, наведен! зауваження не стосуються основних результат!в роботи, а 

деяк! 3 них мають характер побажаш>. Вважаю, що робота в!дпов!дае вс!м вимогам 

Д1ЮЧ0Г0 законодавства до кандидатських дисертац!й, а г! автор Скорик А.О. 

заслуговуе присудження !и ступеню кандидата ф!зико-математичних наук з! 

спещальност! 01.03.02 - астроф!зика, рад!оастроном!я. 
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