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ematem pierwszego w tym roku numeru Proximy
jest historia gwiazdy nowej z 1670 roku, którą
obserwował Jan Heweliusz, znanej jako CK Vulpeculae.
Autor artykułu, Ryszard Biernikowicz, zaprasza
do krótkiego przeglądu kilku hipotez wyjaśniających naturę tego historycznego zjawiska i wykazuje,
że pomimo upływu kilku stuleci nadal nie wiadomo
co było jego przyczyną i potrzebne są dalsze systematyczne obserwacje gwiazdy, która niestety jest
obecnie tak słabym obiektem, że pozostaje już tylko
w zasięgu dużych profesjonalnych teleskopów.
Chciałbym zwrócić również uwagę na news związany z orbitalnym obserwatorium Kepler, który
obserwuje wybrane obszary nieba w poszukiwaniu egzoplanet metodą tranzytów i wykrył już wiele
takich obiektów, a wśród nich najbardziej tajemniczy,
oznaczony w katalogu misji jako KIC 8462852, charakteryzujący się nieregularnymi i znaczącymi spadkami
jasności. Według pewnej grupy naukowców gwiazdę
otacza sztuczny twór, dzieło wysoko rozwiniętej cywilizacji. Czy są podstawy ku takim przypuszczeniom?

Pewną nowinką, którą wprowadzamy od tego
numeru z zamiarem kontynuacji jej w kolejnych wydaniach są newsy ze świata zabójców supernowych
ASAS-SN, projektu działającego od 2013 r. z coraz
większymi sukcesami.
W stałej serii „Gwiazdozbiory nieba północnego”
opisujemy kilka najciekawszych gwiazd zmiennych
w gwiazdozbiorze Raka, natomiast w cyklu krótkich
artykułów na temat najciekawszych gwiazd zmiennych, tym razem o złożonej naturze zmiennej kataklizmicznej U Geminorum.
W tych kilku zdaniach wstępu nie uda mi się wspomnieć o wszystkich pozostałych, nie mniej ciekawych
materiałach, które przygotowaliśmy dla naszych
Czytelników, ale nie sposób pominąć informacji,
że zakończył się nasz „Słoneczny konkurs”, który prowadziliśmy od wielu miesięcy. Dlatego na koniec serdecznie zapraszam do artykułu podsumowującego
i prezentacji laureatów.
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Zdjęcie na okładce: Mapka okolic CK Vulpeculae opublikowana przez Heweliusza w sierpniu 1670 roku,
gdzie gwiazda zmienna jest zaznaczona w czerwonym kółku „Nova 1670” (uwaga: oryginalna grafika
poddana modyfikacji w programie graficznym).
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Wieści ze świata gwiazd zmiennych
W IV kwartale 2015 roku ukazała się sensacyjna – a może po prostu sensacyjnie przedstawiona
– informacja o dziwnym zachowaniu jednej z około 150 tys. gwiazd monitorowanych przez
obserwatorium orbitalne Kepler. Czy faktycznie natknęliśmy się na gigantyczne struktury Obcych,
czy może jednak po raz kolejny wystarczy zdroworozsądkowe zastosowanie tzw. brzytwy Ockhama?
Na cokolwiek się zdecydujemy, AAVSO zaprasza do monitorowania tego obiektu. Jak również
innej ciekawej gwiazdy – V404 Cygni, która, chociaż niełatwa do zaobserwowania w warunkach
amatorskich, wykazuje obecnie niezwykłą aktywność. Co do samego Stowarzyszenia – AAVSO –
należy przypomnieć, że w roku 2016 obchodzić będzie swoją już 105 rocznicę istnienia.
Marian Legutko (LMT)

KIC 8462852

 hyba każdy miłośnik rozgwieżdżonego nieba słyC
szał o misji Kepler. To orbitalne obserwatorium, przypomnijmy, miało za zadanie monitorować obszar
nieba o powierzchni około 100 stopni kwadratowych
na pograniczu gwiazdozbiorów Lutni i Łabędzia,
w celu poszukiwania egzoplanet metodą tranzytów.
Instrumenty, w jakie zaopatrzono Keplera pozwalały na stałą obserwację około 150 tysięcy gwiazd.
Odkryto sporą grupę nieznanych wcześniej gwiazd
zmiennych, ale również grubo ponad 1500 kandydatów na miano odległych układów planetarnych.
Zaobserwowano również tajemniczy obiekt, oznaczony w katalogu misji jako KIC 8462852 (TYC 3162–
665–1, wg katalogu Tycho).

 wiazda oznaczona symbolem KIC 8462852
G
to obiekt klasy widmowej F3, klasy światłości IV/V,
odległy od nas o 1480 lat świetlnych. Współrzędne
na niebie: R.A. = 20 h 06 m15,46 s; Dekl. = +44°27'24,8".
Jasność obserwowana: 11,88 Vmag.
Już w 2011 roku naukowcy zaangażowani w prace
nad danymi z Keplera donosili o nietypowym zachowaniu gwiazdy. Dostrzeżono nieregularne i dość duże
spadki jasności. Oczywistą wydała się teoria, według
której blask gwiazdy przyćmiewany jest chmurą
materii. Pierwsze pomysły sugerowały rozpad planety, ewentualnie (co w pewnych przypadkach łączy
się z rozpadem planetarnym) sporą grupę asteroid. Problem z takim wyjaśnieniem polegał na tym,

Rys. 1. Krzywa blasku KIC 8462852 w okresie 1 października 2015–16 stycznia 2016 roku według obserwacji
w bazie AAVSOAAVSO.
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że nie zarejestrowano takiej chmury w podczerwieni,
choć oszacowanie masy wchodzącej w skład takiego
obłoku pyłu i większych obiektów sugerował, że teleskopy podczerwone powinny odebrać wyraźny sygnał
we właściwych długościach fal. Ten brak przyczynił
się do sporej, acz krótkotrwałej kariery teorii, powstałej głównie dzięki grupie naukowców z Pennsylvania
State University, na czele której stał dr Jason Wright,
astrofizyk, profesor uczelni.
Według grupy z Penn State, gwiazdę otacza
sztuczny twór, dzieło wysoko rozwiniętej cywilizacji
typu II w tzw. skali Kardaszewa, najprawdopodobniej
sfera Dysona. W skrócie: sfera Dysona, nazwana tak
od nazwiska futurologa Freemana Dysona, twórcy
pomysłu, ma za zadanie umożliwić jak największe
wykorzystanie energii emitowanej przez macierzystą
gwiazdę, dzięki umieszczeniu na orbicie okołogwiazdowej całego roju urządzeń służących wychwytywaniu tejże energii.
Sprawa sztucznej megastruktury stała się tak popularna, że badacze Instytutu SETI skierowali anteny
wykorzystywanych przez siebie radioteleskopów

Wieści ze świata gwiazd zmiennych

na KIC 8462852. Do tej pory żadnych sztucznych
sygnałów nie odebrano…
Spośród grupy innych pojawiła się też teoria, nie
całkowicie porzucająca rój jak najbardziej naturalnych
obiektów, natomiast bardzo dobrze pasująca do większości znanych faktów. Otóż wydaje się, że chmura
drobnych ciał przyćmiewająca macierzystą gwiazdę
to spory rój komet. Źródłem zjawiska może być fakt
istnienia roju komet na mocno ekscentrycznej orbicie lub niedawne, w skali astronomicznej, oddziaływanie grawitacyjne niewielkiej gwiazdy, mijającej
KIC 8462852 w niedużej odległości. Z tym drugim
wyjaśnieniem jest pewien kłopot. Wprawdzie zaobserwowano w podczerwieni, w odległości poniżej
dwóch sekund kątowych małomasywny, słaby obiekt,
ale niewiele o nim wiadomo. I to właśnie jest słabą
stroną teorii – nieznana masa, odległość oraz ruch
w przestrzeni słabej towarzyszki optycznej.
C zy mamy do czynienia z chmurą komet, czy
też innych obiektów, nadal rozważane są teorie
mówiące o planetozymalach, czy szczątkach egzoplanet po gigantycznej kolizji. Na zaobserwowanie tak

Rys. 2. Obrazy podczerwone okolic KIC 8462852,
uzyskane z użyciem teleskopu Keck II
na Hawajach. O ile na obrazie wyżej nie widnieje
nic bliższego niż około 40” od KIC 8462852,
to już na szczegółowym ujęciu po prawej
stronie z wykorzystaniem techniki AO (Adaptive
Optics), w odległości około 1,97” widoczny jest
słaby obiekt (źródło T. S. Boyajian i in., „Planet
Hunters X. KIC 8462852 – Where’s the flux?”)
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rzadkiego zjawiska są szanse niewielkie, ale badając
150 tys. gwiazd prawdopodobieństwo wzrasta. Czy
umożliwia także zarejestrowanie śladów działalności
Obcych? Nie można tego wykluczyć, jednak porównując dotychczas uzyskane informacje na temat
różnorodności układów planetarnych w Galaktyce
z naszymi wyobrażeniami o cywilizacjach pozaziemskich, mądrzej jest szukać wyjaśnień problemów
na gruncie zjawisk naturalnych, niewywołanych ingerencją obcej inteligencji.

Mikrokwazar V404 Cygni

 gwiazdozbiorze Łabędzia, w miejscu o współrzędW
nych R.A. = 20 h24 m 03,83 s; Dekl. = +33°52'02,2", niemal dokładnie na linii łączącej jasną gwiazdę ε Cyg
(Gienah) z mirydą χ Cygni, nieco bliżej Gienah, znajduje się układ podwójny, złożony z pomarańczowego
podolbrzyma typu widmowego K0 i czarnej dziury.
Układ zaliczany jest do typu zmienności LMXB/XN.
LMBX oznacza źródło rentgenowskie o niewielkiej
masie, w którym zwarty komponent – czarna dziura
lub gwiazda neutronowa – pobiera materię z towarzysza będącego karłem, białym karłem lub wyewoluowaną gwiazdą typu np. czerwonego olbrzyma. XN
oznacza układ, który okazjonalnie powiększa swoją
jasność zarówno w świetle widzialnym (w paśmie
V o 1 do 9 mag), jak i rentgenowskim.
P ierwsze oznaki, że V404 Cygni, uznawany
za galaktycznego mikrokwazara, wkracza w fazę
wysokiej aktywności dostrzegano już w czerwcu
2015 roku. Oznaki te wykrył satelita NASA Swift
15 czerwca, za pomocą Burst Alert Telescope.

Uchwycony został gwałtowny wybuch promieniowania gamma. Niedługo później pierwsze obserwacje
wykonano w Japońskim Module Eksperymentalnym
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach
MAXI (Monitor of All-sky X-ray Image) – wykryto błysk
promieniowania rentgenowskiego, którego położenie
pokrywało się ze źródłem obserwowanym za pomocą
obserwatorium Swift. Ostatecznie rozpoznano źródło
jako znaną wcześniej zmienną V404 Cyg. Był to pierwszy od 26 lat sygnał aktywności tego mikrokwazara.
Środek lata i jesień przyniosły wyciszenie zmian
w zachowaniu układu. Warto tu nadmienić, że w stanie minimum aktywności jasność widoma obiektu
oscyluje wokół 18,8 Vmag. W maksimum najwyższa rejestrowana dotychczas jasność miała wartość
11,2 Vmag. Tymczasem już na przełomie 2015 i 2016
roku obserwuje się kolejne wahania blasku, których
czas trwania i wielkość są zbliżone do zmian z końca
czerwca ub.r.
W edług badaczy japońskich z uniwersytetu
w Kioto, źródło promieniowania X to wewnętrzne
rejony dysku akrecyjnego otaczającego czarną dziurę.
Powoduje ono intensywne ogrzewanie zewnętrznych
partii dysku, co z kolei umożliwia wzrost jasności
w części widzialnej promieniowania.
V404 Cygni gwałtownie zmienia swoją jasność
w praktycznie całym obserwowanym zakresie promieniowania. Zmienna ta była dostępna wizualnym
obserwacjom amatorskim za pomocą 20–30-cm teleskopów mniej więcej od połowy do końca czerwca
i powtórnie w ostatnich dniach grudnia.

Rys. 1. Krzywa blasku V404 Cygni w okresie 15 czerwca 2015–16 stycznia 2016 roku według obserwacji w bazie AAVSO.
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30 milionów obserwacji w bazie
i kolejna rocznica AAVSO

 oczątek grudnia przyniósł kolejną ciekawą informaP
cję, dotyczącą bazy obserwacji AAVSO. Liczba obserwacji – czyli ilość nadesłanych ocen blasku – osiągnęła, według danych z 9 grudnia, liczbę 30 milionów.
Trzydziestomilionową obserwację nadesłał Josch
Hambsch, a była to ocena blasku zmiennej zaćmieniowej typu Algola – ASAS J110744–5520.
Warto również nadmienić, że w roku 2016 AAVSO
obchodzić będzie już sto piątą rocznicę powstania.
Rocznica ta wypada 10 października. A nie tak dawno
jeszcze obchodziliśmy okrągła, setną rocznicę! (patrz
Proxima 4(6)/2011).
Źródła: KIC 8462852
»»AAVSO-VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=410131
»»AAVSO Alert Notice #532 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-532
»»T. S. Boyajian i in., „Planet Hunters X. KIC 8462852 –
Where’s the flux?” – http://arxiv.org/abs/1509.03622

»»AAVSO Campaign on KIC 8462852 – https://www.
aavso.org/campaign-kic-8462852
»»Forum AAVSO
Źródła: Mikrokwazar V404 Cygni
»»AAVSO-VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=11324
»»AAVSO Alert Notice #520 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-520
»»AAVSO Alert Notice #522 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-522
»»M. Kimura i in. „Repetitive patterns in rapid optical
variations in the nearby black-hole binary V404
Cygni” –
»» http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/
nature16452.html
»»Forum AAVSO
Źródła: 30 milionów obserwacji w bazie i kolejna
rocznica AAVSO
»»Forum AAVSO
»»Witryna AAVSO – https://www.aavso.org
»»Marian Legutko (LMT)

Szanowni Czytelnicy !
Poradniki obserwacyjne wydane przez Association of Variable Star Observers (AAVSO)
to cenione przewodniki poruszające tematykę obserwacji wizualnych, technik CCD oraz
DLSR . Te kompendia wiedzy są jednak dostępne głównie w języku angielskim i właśnie ten
fakt okazuje się sporym wyzwaniem nie tylko dla początkujących, ale także dla wielu bardziej
zaawansowanych miłośników gwiazd zmiennych, pragnących pogłębiać i poszerzać swoją
wiedzę np. w zakresie technik CCD czy DLSR.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, jako redakcja Proximy, chcielibyśmy nawiązać
kontakt z osobami znajcymi dobrze język angielski, aby wspólnie i etapami przetłumaczyć
następujące pozycje:

-- Manual for Visual Observing of Variable Stars (aktualna wersja z 2013 r.),
-- CCD Photometry Guide,
-- DSLR Observing Manual.
Mamy nadzieję, że dzięki temu przedsięwzięciu do biblioteki AAVSO zawitają wkrótce
także polskie (i aktualne) wersje tych podręczników!
Wszystkie osoby, które chciałyby przyłączyć się do zrealizowania tego celu, prosimy
o kontakt na adres email : redakcja@proxima.org.pl.
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Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN
Subiektywnie wybrane informacje na temat All-Sky Automated Survey for Supernovae od początku września do
końca grudnia 2015 r. ze strony internetowej ASAS-SN [1] oraz profilu twitterowego SuperASASSN [5].
Ryszard Biernikowicz
★ Wrzesień 2015 r.: z końcem wakacji zakończyła się sprzedaż koszulek i emblematów z logo ASAS-SN (Fot.1).

Fot.1
★ 1 września 2015 r.: zjawiska ASAS-SN (ang. transients). Lista zjawisk przejściowych (chwilowych/przemijających) oznaczonych przez ASAS-SN znajduje się pod odnośnikiem [2]. Są tam podstawowe informacje, które
są niezbędne do podjęcia szczegółowej analizy zjawisk odkrytych przez ASAS-SN:
• ASAS-SN ID – oznaczenie zjawiska "ASASSN-RRAA", gdzie "RR" – rok odkrycia, "AA" -dwie litery alfabetu
od "AA" do "ZZ".
• Other IDs – inne oznaczenia obiektu/zjawiska np. PSN J03094251+4058293, SN2015ar, PS15bsq, AB Dra.
• ATEL CBAT – odnośnik do telegramu astronomicznego z odkryciem.
• RA/Dec – współrzędne: rektascencja i deklinacja zjawiska.
• Discovery (UT) – moment odkrycia w czasie UT.
• V (mag) – szacunkowa jasność w filtrze V na moment odkrycia.
• SDSS image, DSS image, Vizier data – odnośniki do zdjęć historycznych okolicy odkrytego zjawiska w SDSS,
DSS oraz danych w Vizier.
• Spectroscopic Class – klasyfikacja widmowa: np. typ Ia, potwierdzona gw.kataklizmiczna (CV).
• Comments – uwagi / komentarze.
Tabela 1

★ 10 września 2015 r.: Brutus odkrył ASASSN-15po w gwiazdozbiorze Andromedy (α=00 h 36 m 35 s ,83,
δ=+21°51´25,8´´) jako obiekt o jasności V=13,7 mag. (patrz telegram astron. [6] nr 8042). Prawdopodobnie jest
układ kataklizmiczny typu WZ Sge, gdzie wybuchy zdarzają się rzadko (>4 lata ), ale mają dużą amplitudę (>~7 mag).
Według danych z Vizier'a na zdjęciach z przeglądu SDSS w pozycji ASAS-15po przed wybuchem znajdował się
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Rys.2

niebieski obiekt o jasności g~21,5 mag. Nowy prawdopodobny układ kataklizmiczny otrzymał w bazie VSX oznaczenie UID=000-BLS-074. Grupa 19 obserwatorów AAVSO zebrała ponad 25 tysięcy obserwacji tego zjawiska (Rys.2).
★ 17 września 2015 r.: potrzebne są nowe katalogi galaktyk! ASAS-SN odkrył na niebie południowym supernową ASASSN-15ps o jasności V~17,5 mag w nieskatalogowanej galaktyce (szczegóły w telegramie [6] nr 8066).
Potwierdzenie spektroskopowe za pomocą teleskopu Faulkesa South zostało wykonane w dn. 20 września
2015 r. (telegram astronomiczny [6] nr 8076). Widmo pasuje do normalnej supernowej typu Ia: SN1998aq, 2–6 dni
po maksimum, redshift z=0,04.
★ 01 października 2015 r.: odkrycie w gwiazdozbiorze Orła nowej ASASSN-15qd (=PNV J19215012+1509248)
o współrzędnych α=19 h21m50 s ,139, δ=+15º09´25,31´´ / l=49º,8444, b=0º,3220. Obserwowana jasność tej nowej
(V=15,2 mag) jest tłumiona aż o około 11,5 mag przez ekstynkcję (telegramy astronomiczne [6] nr 8126, 8127,
8136). Wskazuje na to ogromna wartość wskaźnika barwy V-Ic~4,5 mag w dniu 29 września br oraz wygląd widma.
★ 5 listopada 2015 r.: artykuł o ASAS-SN, który ukazał się 4 listopada 2015 r. w Proximie nr 4/2015, został niezwłocznie zauważony przez zainteresowanych. Administrator ASAS-SN na Twitterze [5] napisał: "Wielki artykuł
o ASAS-SN w Proximie – biuletynie polskich obserwatorów gwiazd zmiennych. Czyż każdy porządny astronom nie czyta
po polsku?".
★ 1 grudnia 2015 r.: administrator ASAS-SN na Twitterze [5] wieszczy koniec nieobserwacyjnej pogody
na Hawajach. Listopad 2015 r. był wyjątkowo kiepski pod tym względem. Policzyłem, że w listopadzie 2015 nadano
numery ASAS-SN tylko 25 zjawiskom. Podczas, gdy w październiku było ich 55. Bardzo wskazane byłoby uruchomienie kolejnych stacji obserwacyjnych w Obserwatorium McDonald USA (półkula północna) i Obserwatorium
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Sutherland RPA (półkula południowa). Więcej informacji na temat obecnych i planowanych lokalizacji teleskopów
można znaleźć w artykule o ASAS-SN w Proximie nr 4/2015. Dzięki uruchomieniu ogółem 4 teleskopów ASAS-SN
zwiększyłaby się niezależność tego projektu od pogody. Na zdjęciu widać hawajskiego Brutusa w typowej pozycji
nieobserwacyjnej.

Rys.3
★ 1 grudnia 2015 r.: została odkryta gwiazda nowa ASASSN-15th o jasności obserwowanej V~16,5 mag w galaktyce M 33 (patrz telegram astron. [6] nr 8349). Jest to stosunkowo rzadkie zjawisko występujące w tej galaktyce.
Widmo tej nowej zawiera silne linie żelaza FeII (patrz telegramy [6] nr 8352, 8396).
★ 6 grudnia 2015 r.: jubileusz – zostaje odkryta 250 supernowa w ramach projektu ASAS-SN. Tym razem
odkrywcą jest teleskop "kwadrupolowy" Cassius (Obserwatorium Cerro Tololo, Chile) Supernowa zostaje odkryta
jako obiekt o jasności V=17,3 mag w galaktyce 2MASX J03344211–2050502 (z=0,060, odległość ~ 256 Mpc) i otrzymuje oznaczenie ASASSN-15ts. Jest to dość nietypowy przypadek, gdyż najczęściej supernowe ASAS-SN są odkrywane w odległościach ~2 razy mniejszych. Więcej informacji o ASASSN-15ts jest dostępna w telegramach astronomicznych [6] nr 8380 i 8390 oraz APOW (ASAS-SN Picture Of Week). Lista wszystkich supernowych odkrytych
przez ASAS-SN znajduje się pod odnośnikiem [3].
★ 14 grudnia 2015 r.: odkrycie supernowej "Pacman". Brutus odkrył ASASSN-15ub (czytaj: assassin 15ub / zabójca
15ub) w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy (α=11h07m13s ,07, δ=+65°05´58,21´´). Ww. "zabójca" typu Ia pojawił
się jako obiekt o jasności V=16,6 mag w parze galaktyk CGCG 314–006 zwanych popularnie Pacman (nie mylić
z mgławicą Pacman w Drodze Mlecznej, czyli NGC281 w Kasjopei!). Popularną nazwę para galaktyk zawdzięcza
podobieństwu do ludzika Pacman z popularnej gry, który zjada wszystko, co napotka na swojej drodze. Para
galaktyk CGCG 314–006 wykazuje redshift z=0,032 (odległość ~137 Mpc). Więcej informacji o tej supernowej
zawierają telegramy astronomiczne [6] nr 8409 i 8419. Zdjęcie identyfikujące supernową ASASSN-15ub zostało
wzięte z telegramu astronomicznego nr 8409 (Rys.4).

10
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Rys.4
★ 19 grudnia 2015 r.: administrator ASAS-SN na Twitterze [5] podaje, że w 2015 r. ASAS-SN odkrył 350 nowych
gwiazd kataklizmicznych. Pełna lista gwiazd kataklizmicznych obserwowanych przez ASAS-SN jest dostępna
na ASAS-SN CV Patrol [4].
★ 25 grudnia 2015 r.: na profilu twitterowym [5] ukazała się statystyka odkryć najjaśniejszych supernowych
z roku 2015. Na całkowitą liczbę 230 jasnych supernowych (<17 mag) odkrytych do 25 grudnia, aż 137 stanowi
łup ASAS-SN (~60%). Wszyscy obserwatorzy poszukujący supernowych amatorsko odkryli w tym czasie 42 supernowe. Reszta jasnych supernowych została odkryta przez inne profesjonalne przeglądy nieba.

Rys.5
Aktualna lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN znajduje się pod odnośnikiem [3]. Na tej liście znajduje
się ogółem 179 supernowych odkrytych przez ASAS-SN w 2015 r., ale nie wszystkie osiągnęły jasność obserwowaną 17 mag (Rys.5) (patrz również news z 31 grudnia 2015 r.).
★ 29 grudnia 2015 r.: padł kolejny rekord ASAS-SN – jednego dnia odkryto pięć supernowych (aktualnie nie
wszystkie są potwierdzone spektroskopowo). Są to ASASSN-15uo, ASASSN-15up, ASASSN-15uq, ASASSN-15us,
ASASSN-15uu (telegramy astronomiczne [6]: 8471, 8473, 8474, 8480).
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★ 31 grudnia 2015 r.: w 2015 roku "zabójcy" ASAS-SN odkryli ogółem 179 supernowych. Są to pozycje od 92
do 271 z listy dostępnej pod odnośnikiem [3]. Nie wszystkie są potwierdzone spektroskopowo. Ostatnią pozycję z 2015 roku na tej liście zajmuje ASASSN-15uy (patrz: telegram astron. [6] nr 7491). Najwięcej supernowych
zostało odkrytych w grudniu 2015 r. (26 SN), a najmniej w listopadzie 2015 r. (8 SN). W 2014 roku ASAS-SN odkrył
77 supernowych, w 2015 – 179. Końcówka roku 2015 była bardzo emocjonująca, gdyż każdego dnia członkowie
zespołu ASAS-SN odkrywali nawet po kilka supernowych, a mianowice: 28 XII – 2 SN, 29 XII – 5 SN, 30 XII – 1 SN,
31 XII – 3 SN. Życzeniem noworocznym administratora ASAS-SN [5] jest odkrycie 180 supernowych w 2016 roku!

Fot.2
Z tej okazji historyczna refleksja – na początku 2015 roku w centrali ASAS-SN świętowano odkrycie setnej
supernowej – co widać na zdjęciu (Fot.2) ich tablicy biurowej z 14 stycznia 2015 r. ("SNe found: 100!!"). Wtedy padła
sugestia, że dobrze by było odkryć w 2015 roku 100 supernowych ("Goal in 2015: 100+SNe")! Ich plany zostały
przekroczone aż w 179 procentach. Prawdziwi stachanowcy!
Materiały źródłowe:
[1] Strona domowa ASAS-SN – http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/index.shtml
[2] Lista wszystkich zjawisk zarejestrowanych przez ASAS-SN – http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/
transients.html
[3] Aktualna lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN – http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/sn_list.html
[4] ASAS-SN CV Patrol – http://cv.asassn.astronomy.ohio-state.edu/
[5] Profil ASAS-SN na portalu społecznościowym Twitter – https://twitter.com/SuperASASSN
[6] Odnośnik do telegramów astronomicznych. Aby znaleźć konkretny numer telegramu należy z polu XXXX
wpisać jego numer (np. 8042) – http://www.astronomerstelegram.org/?read=XXXX
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MIRYDY
W naszym stałym cyklu kalendarium maksimów jasnych miryd przedstawiamy kolejną
dawkę efemeryd dla gwiazd, których maksima jasności przewidywane są w najbliższych
trzech miesiącach. Wg kolejności podajemy: nazwę gwiazdy, współrzędne (na rok 2000), datę
maksimum, okres zmienności, średnią amplitudę zmian blasku, czas obserwacji (miesiące, dla
których gwiazda powinna być jaśniejsza od 11 mag).
Bogdan Kubiak

LUTY
W lutym aż 10 miryd znajdzie się w swoim maksimum jasności. Najjaśniejsza z nich, R Cas, podczas poprzedniego
cyklu osiągnęła rekordowe wartości, jednakże w tym sezonie na 2 miesiące przed spodziewanym maksimum jej
jasność wzrastała znacznie wolniej. Czy gwiazda choć zbliży się do wyniku sprzed kilkunastu miesięcy?
Na wieczornym niebie warto przyjrzeć się także Mirze Ceti, której maksimum wypadnie w kwietniu, jednak już
teraz powinna być stosunkowo jasnym obiektem. Na szczególną uwagę zasługuje także RS Vir, dla której w 2014 r.
wykonano na świecie zaledwie 37 ocen. Niewiele lepsza sytuacja jest w przypadku gwiazd T Lep i R CMi, dla
których w bazie AAVSO figuruje po niecałe 100 ocen.
 Pełnia Księżyca przypada 22 lutego
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

T Cas

00h23m14,27s

+55°47’33,2”

3

444,8

7,9-11,9

X-VI

T Lep

05h04m50,83s

-21°54’16,4”

6

368,1

8,3-12,9

XII-V

Y Per

03h27m 42,38s

+44°10’36,5”

8

248,6

8,4-10,3

cały rok

V Cas

23h11m 40,72s

+59°41’58,9”

11

228,8

7,9-12,2

XII-IV

RS Vir

14h27m16,38s

+04°40’41,0”

14

353,9

8,1-13,9

I-V

R Gem

07h07m21,27s

+22°42’12,7”

14

369,9

7,1-13,5

XII-VII

R CMi

07h08m 42,60s

+10°01’26,5”

15

337,7

8,0-11,0

cały rok

R Cas

23h58m24,87s

+51°23’19,7”

16

430,4

7,0-12,6

XII-VI

S Boo

14h22m52,91s

+53°48’37,2”

19

270,7

8,4-13,3

I-VI

MARZEC
W marcu oczekujemy maksimów jasności dla 7 jasnych miryd, z czego aż 3 w średnim maksimum są jaśniejsze
od 7 mag. Jeszcze w pierwszej dekadzie miesiąca można i warto zwrócić uwagę na słynną Mirę Ceti, ponieważ
wkrótce powinna ona stać się najjaśniejszą mirydą widoczną na niebie, jednakże jej obserwacje będą coraz
trudniejsze ze względu na niskie położenie gwiazdy nad horyzontem.
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Na wieczornym niebie warto także podjąć próby obserwacji R Tri i R Lep, choć z każdym dniem zbliżamy się już
do końca sezonu obserwacyjnego dla tych gwiazd
 Księżyc będzie w pełni 23 marca
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

R Lep

04h59m36,34s

-14°48’22,5”

3

427,1

6,8-9,6

cały rok

X Cam

04h 45m 42,18s

+75°06’03,4”

5

143,5

8,1-12,6

II-IV

S Cam

05h 41m02,48s

+68°47’54,9”

10

327,3

8,1-11,0

cały rok

R Tri

02h37m02,33s

+34°15’51,4”

12

266,9

6,2-11,7

I-V

R Vul

21h04m22,50s

+23°49’18,0”

29

136,7

8,1-12,6

II-IV

W Lyr

18h14m55,87s

+36°40’13,1”

30

197,8

7,9-12,2

II-V

U Ori

05h55m 49,16s

+20°10’30,6”

31

368,3

6,3-12,0

I-IX

KWIECIEŃ
Kwiecień to pierwszy w pełni wiosenny miesiąc, robi się coraz cieplej, a obserwuje coraz przyjemniej. Choć
7 miryd powinno znaleźć się w maksimum, to niestety żadna z nich w średnim maksimum nie jest jaśniejsza
od 7 magnitudo. Na początku kwietnia spodziewamy się też maksimum Miry Ceti, ale jej obserwacje nie będą
możliwe z naszych szerokości geograficznych. Warto natomiast zwrócić uwagę na gwiazdę U Ser, dla której
w 2014 r. wykonano na świecie zaledwie 86 obserwacji. Pod koniec miesiąca na porannym niebie będzie już
można odnaleźć T Aqr, która również nie jest zbyt często obserwowana.
 Księżyc będzie w pełni 22 kwietnia

14

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

R LMi

09h 45m34,27s

+34°30’42,8”

5

372,1

7,1-12,6

I-VII

T Her

18h09m06,20s

+31°01’16,2”

10

164,9

8,0-12,8

II-V

R Del

20h14m55,14s

+09°05’21,0”

10

285,1

8,3-13,3

III-VI

X Gem

06h 47m07,05s

+30°16’34,2”

16

264,2

8,2-13,2

II-V

U Ser

16h07m17,65s

+09°55’52,5”

16

237,5

8,5-13,4

III-VI

U Per

01h59m35,10s

+54°49’19,9”

20

320,2

8,1-11,3

cały rok

T Aqr

20h 49m56,40s

-05°08’48,0”

30

202,1

7,7-13,1

III-VI
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Krzywe jasności wybranych miryd
Poniżej prezentujemy krzywe jasności kilku wybranych miryd z obserwacji polskich obserwatorów gwiazd
zmiennych, które w poprzednich miesiącach osiągnęły maksimum jasności.
Obserwatorom serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i udostępnienie swoich wyników.

R CAS

R GEM
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U ORI

R BOO

★

Wszystkie osoby, które wykonały obserwacje którejkolwiek miry
i chciałyby się przyczynić do bliższego poznania tych gwiazd,
proszone są o podzielenie się wynikami poprzez:
hh wysłanie ich na adres: sswdob@poczta.onet.pl
hh wprowadzenie na stronie: http://mira.nwz.pl/
hh wprowadzenie na stronie: http://www.aavso.org/webobs

Materiał MIRYDY opracowano na podstawie: Programu Astrojawil, Programu
Cartes du Ciel, http://www.aavso.org, oraz http://www.sswdob.republika.pl
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Więcej informacji
na temat sposobu
zgłaszania
obserwacji można
znaleźć na stronie:
proxima.org.pl
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Gwiazdy nowe w IV kwartale 2015 r.
W ostatnim kwartale 2015 roku odkryto łącznie trzy nowe. W dwu przypadkach – V1831 Aql (PNV
J19215012+1509248, Nowa Orła 2015) oraz V2949 Oph (TCP J17344775-2409042, Nowa Wężownika
2015#2) – udało nam się je opisać jeszcze w numerze 4(22)/2015 Proximy. Trzeci przypadek to
PNV J18225925-1914148 – Nowa Strzelca 2015#4. Jest już tradycją, że większość dostępnych
amatorskim obserwacjom nowych odkrywają japońscy miłośnicy astronomii i obserwatorzy
profesjonalni.
Marian Legutko (LMT)

PNV J18225925–1914148 –
Nowa Strzelca 2015#4

31 października obiekt podczas swoich obserwacji
utrwalili na zdjęciach niezależnie: Hideo Nishimura
(zestaw obserwacyjny: Canon EOS 5D + obiektyw
200 mm f/3,2) – około 9.00 UT; Shigehisa Fujikawa
(kamera BITRAN BN-51LN + obiektyw 120 mm f/3,5)
– około 9.15 UT; Minoru Yamamoto (Canon EOS 5D +
obiektyw 135 mm f/3,5) – około 9.25 UT. Oszacowana
jasność wynosiła, według odkrywców (obrazy niefiltrowane): 11,5 mag (Nishimura), 11,8 mag (Fujikawa),
11,0 (Yamamoto).
Pierwsze obserwacje spektroskopowe obiektu
wykonane zostały w dniach 2 i 3 listopada. Autorami
obserwacji byli Mitsugu Fujii (Bisei Astronomical
Observatory) oraz U. Munari i U. Sollecchia (Padova
Astronomical Observatory). To właśnie Ulisse Munari
na podstawie widma sklasyfikował obiekt jako nową
typu He/N.
Nowa Strzelca 2015#4 znajduje się na niebie
w miejscu o współrzędnych: RA = 18h22m59s ,35; Dekl.
= −19°14’11”,8, w odległości 32’ w kierunku SE od jasnej
cefeidy Y Sgr i około 2,7° NW od jasnej gwiazdy ν (ni)
Sgr (~3,8 mag). Jak zauważył Patrick Schmeer, pozycja
nowej różni się zaledwie o 1,4” od gwiazdy USNO-B1.0

0707–0560364, prawdopodobnego progenitora
nowej, o jasności w minimum około 21,4 Rmag.
Niestety, ilość ocen jasności nowej w bazie AAVSO
jest bardzo skromna. Na ich podstawie nie sposób
w chwili obecnej wykreślić krzywą blasku.
Źródła:
»»AAVSO Alert Notice #534 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-534
»»CBAT Transient Object Followup Reports – http://
www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J18225925–1914148.html
»»AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=410332
»»Central Bureau for Astronomical Telegrams:
Electronic Telegram No. 4163 – http://www.cbat.eps.
harvard.edu/iau/cbet/004100/CBET004163.txt
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Gwiazdy supernowe w II półroczu 2015 r.
W II półroczu 2015 r. 14 supernowych osiągnęło jasność 15 mag lub wyższą. Były to: ASASSN-15mc
(Vmax: 14,7 mag; N); 2015ab (Vmax: 14,7 mag; N); ASASSN-15oz (Vmax: 14,5 mag; S); ASASSN-15pz
(Vmax: 13,0 mag; S); 2015aq (Vmax: 14,9 mag; N); 2015an (Vmax: 14,7 mag; S); 2015az (Vmax: 14,6
mag: N); ASASSN-15so (Vmax: 13,7 mag; N); 2015as (Vmax: 14,0 mag; N); PSN J21505094-7020289
(Vmax: 14,5 mag; S); PS15ddq (Vmax: 15,0 mag; N); PSN J14102342-4318437 (Vmax: 14,4 mag; S);
ASASSN-15us (Vmax: 14,7 mag; S); ASASSN-15uu (Vmax: 15,0; N).
Krzysztof Kida

ASASSN-15so

Jednym z ciekawszych obiektów tego okresu okazała się supernowa zarejestrowana 8 listopada
2015 r. w ramach projektu All-Sky Automated Survey
for Supernovae (ASAS-SN). Obraz eksplozji odległej
gwiazdy, do której doszło w galaktyce NGC 3583
(R.A.=11h14 m11,04 s , Decl.=+48°19'07,2"), w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, został zarejestrowany przez pracujący na Hawajach zestaw teleskopów Brutus. Supernowa otrzymała oznaczenie
ASASSN-15so. Jej jasność w momencie odkrycia
wynosiła 15,1 Vmag. Na zdjęciach wykonanych 3 listopada i wcześniej nie znaleziono w tym miejscu niczego
jaśniejszego od 17,1 Vmag.
Obserwacje spektroskopowe gwiazdy przeprowadzone za pomocą 182-cm teleskopu „Copernico”

będącego własnością Osservatorio Astronomico
di Padova (Istituto Nazionale di Astrofisica) wykazały, że mamy do czynienia z supernową typu Ia.
Maksymalny blask gwiazda osiągnęła 23 listopada,
kiedy świeciła na niebie z jasnością 13,7 mag.
NGC 3583 to galaktyka spiralna z poprzeczką (SBb)
o jasności 11,2 mag, odkryta 5 lutego 1788 r. przez
Williama Herschel’a. W galaktyce tej w 1975 r. zaobserwowano supernową SN 1975P, która osiągnęła
14,4 mag.

SN 2015az

Kilka dni później, 30 listopada 2015 r., R. Gagliano,
R. Post, J. Newton, i T. Puckett znaleźli obraz gwiazdy
o jasności 17,6 mag na niefiltrowanym obrazie CCD

Foto: Zdjęcie odkrywcze SN 2015az.
http://possdata.com/PSNJ03094251+4058293.jpg
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Gwiazdy supernowe w II półroczu 2015 r

 Foto:
Supernowa PSN
J22412689+3917220
odkryta
19 sierpnia 2015 r.
przez Jarosława
Grzegorzka.
http://www.jgao.
pl/pgc69498.html

o zasięgu granicznym 19,0 mag, wykonanym 60-cm
reflektorem w pobliżu Meadow Lakes, CA, USA,
w ramach projektu Puckett Observatory Supernova
Search. Nowy obiekt znajdował się w galaktyce IC 290
R.A.=03h09m 42,51s , Decl.=+40°58'29,3". Inne oznaczenie tej galaktyki to UGC 2561. Gwiazda została oznaczona jako PSN J03094251+4058293.
Kilka godzin później L. Tomasella, S. Benetti,
E. Cappellaro, N. Elias-Rosa, P. Ochner, A. Pastorello,
L. Tartaglia, G. Terreran i M. Turatto ze wspomnianego już Osservatorio Astronomico di Padova (Istituto
Nazionale di Astrofisica) poinformowali, że uzyskali
widmo gwiazdy, które wskazuje, że jest to supernowa typu Ia na tydzień przed maksymalną jasnością. Ostatecznie supernowa otrzymała oznaczenie
SN 2015az. Nieco ponad tydzień później, 8 grudnia,
osiągnęła maksymalną jasność 14,6 mag.
IC 290 jest galaktyką spiralną typu Sb, położoną
w gwiazdozbiorze Perseusza, w odległości około 280
milionów lat świetlnych od Ziemi. Jej jasność wizualna
wynosi około 14,8 mag, a rozmiary kątowe 1,10"x 0,2".

PSN J22412689+3917220

Nie można pominąć również faktu, że 19 sierpnia
polski łowca supernowych, Jarosław Grzegorzek,
dokonał odkr ycia swojej trzeciej supernowej.
Obserwacje prowadził 25-centymetrowym teleskopem f/4 z kamerą CCD, w ramach programu, który

realizuje od kilkunastu miesięcy w swoim przydomowym obserwatorium. Supernowa, którą zarejestrował Polak wybuchła w galaktyce UGC 12156
(R.A.=22 h 41m 26,89 s , Decl.=+39°17'22,0"). W chwili
odkrycia gwiazda miała około 17,0 mag, a do 5 września pojaśniała do 16,5 mag. Wstępnie otrzymała
oznaczenie PSN J22412689+3917220.
Analiza spektroskopowa widma gwiazdy wykazała,
że mamy w tym przypadku do czynienia z supernową
typu Ia (sub-luminous). To rzadko odkrywany i słabo
zbadany rodzaj supernowych i choć podobnie jak
w przypadku klasycznych Ia, dochodzi do nich w układach podwójnych z białym karłem, to lubią one wyłamywać się z praw rządzących tego rodzaju procesami.
Istnieje teoria, choć niepotwierdzona, że mogą być
one wynikiem zderzenia dwóch białych karłów.
Źródła:
»» http://www.rochesterastronomy.org
»» http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/
index.shtml
»» http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/004200/
CBET004208.txt
»» http://www.jgao.pl
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Nowe „polskie” supernowe!
Styczeń 2016 r. okazał się dobrym miesiącem dla polskiej astronomii amatorskiej. Już kilka dni po nowym
roku, 9 stycznia, Jarosław Grzegorzek odkrył swoją
czwartą supernową, o jasności około 17,2 mag.
Obiekt został zarejestrowany w galaktyce NGC 1171
(R.A.= 03 h 03 m57,74 s , Decl. = +43°24’03,5”). To galaktyka spiralna Sc o jasności 12,7 mag, położona
w gwiazdozbiorze Perseusza, którą w 1880 r. odkrył
francuski astronom Édouard Jean-Marie Stephan.
Jako, że od 1 stycznia 2016 roku Międzynarodowa
Unia Astronomiczna (IAU) powołała Transient Name
Server, którego zadaniem jest oficjalna rejestracja
odkryć kandydatów na supernowe, gwiazda odkryta
przez Jarka, wg nowych zasad otrzymała wstępne
oznaczenie AT 2016G. Obserwacje spektroskopowe
wykonane 2,4-metrowym teleskopem przez chińskich
astronomów Jujia Zhang i Xiaofeng Wang wykazały,
że jest to supernowa typu Ic-BL w kilka dni po wybuchu. Gwiazda tym samym otrzymała oficjalne ostateczne oznaczenie SN 2016G.
Kilka dni później, 19 stycznia 2016 r., inni polscy
miłośnicy astronomii, Grzegorz Duszanowicz i Michał
Żołnowski, dostrzegli gwiazdopodobny obiekt o jasności 16 mag w położonej w gwiazdozbiorze Panny

i odległej o 180 milionów lat świetlnych galaktyce NGC
5374 (R.A.=13 h57m31,10 s , Decl.=+06°05’51,0”). Choć
Grzegorz mieszka w Szwecji, a Michał w Krakowie,
odkrycia dokonali za pomocą zdalnie sterowanego
prywatnego teleskopu z kamerą CCD, znajdującego
się w Rantiga Osservatorio, we Włoszech.
Gwiazda w momencie odkrycia miała jasność
około 16 mag, ale badania spektroskopowe wykazały, że jej widmo odpowiada supernowym typu Ic-BL
na kilka dni przed maksimum jasności. Ostatecznie
otrzymała oznaczenie SN 2016P.
Warto nadmienić, że w galaktyce NGC 5374 zaobserwowano wcześniej dwie supernowe: SN 2003bl
i SN 2010do.
Rok 2016 zaczął się więc bardzo interesująco.
Serdecznie odkr y wcom gratulujemy i czekamy
na kolejne dobre wieści!
Źródła:
»» http://wis-tns.weizmann.ac.il
»» http://www.rochesterastronomy.org
»» http://jgao.pl

 Foto: Supernowa SN 2016P odkryta
przez Grzegorza Duszanowicza
i Michała Żołnowskiego.
Źródło: http://wis-tns.weizmann.ac.il

 Foto: Supernowa SN 2016G
odkryta przez Jarosława Grzegorza.
Źródło: http://jgao.pl/pgc11552.html
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Gwiazdozbiory nieba północnego - RAK
Rak to niezbyt duży i niezawierający jaśniejszych gwiazd gwiazdozbiór nieba wiosennego. Przed
2 tysiącami lat to właśnie w gwiazdozbiorze Raka Słońce znajdowało się w trakcie przesilenia letniego,
jednak na skutek precesji, obecnie przemieszcza się na jego tle w lipcu i sierpniu. Pod koniec stycznia
Rak góruje północy, na wysokości około 55°, a z naszego kraju można obserwować go od września
do maja.

Bogdan Kubiak

Mitologicznie Rak związany jest z gwiazdozbiorami
Hydry i Herkulesa. Wg mitu był pomocnikiem Hydry
i zginął w trakcie jej walki z Herkulesem. Po śmierci
Hera przeniosła go na niebo w nagrodę za poświęcenie się w walce. Z kolei wg wierzeń Chaldejczyków Rak
przedstawiał Bramę Ludzkości, przez którą na Ziemię
zstępowały dusze ludzkie.
Mimo swojej niepozorności, Rak zawiera wiele ciekawych zmiennych różnego rodzaju, z których kilka
zaprezentujemy poniżej.

będziemy mogli zaobserwować żadnego maksimum
R Cnc. Taka możliwość pojawi się dopiero około roku
2025, gdy przewidywane maksimum powinno wypaść
mniej więcej w połowie maja.
R Cnc znajduje się ponad 2000 lat świetlnych
od nas, a odnajdziemy ją w południowej części gwiazdozbioru Raka, około 2,5° na północ od gwiazdy β Cnc.
Poniżej prezentujemy krzywą jasności R Cnc z obserwacji AAVSO wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat.

R Cnc

S Cnc to natomiast gwiazda zaćmieniowa typu EA,
położona bardzo blisko gromady otwartej M 44, znana
już w II połowie XIX w. Do jej obserwacji potrzebny jest
mały teleskop, gdyż gwiazda zmienia swoją jasność
w zakresie 8,29–10,25 magnitudo. Okres zmian jej blasku wynosi przy tym 9,4845516 dni. Samo zaćmienie
główne trwa 18 godzin i w tym czasie gwiazdę należy
oceniać co 25 minut. Poza zaćmieniami wystarczy
raz na noc. Na kolejnej stronie prezentujemy fazową
krzywą blasku z polskich obserwacji amatorskich.

To najjaśniejsza z przedstawicielek miryd w gwiazdozbiorze Raka, o niemal symetrycznej krzywej blasku,
zmieniająca swoją jasność w zakresie 6,07–11,9 magnitudo w ciągu 357 dni, choć średnia amplituda waha
się w przedziale od 6,8 do 11,2 mag. Teoretycznie
można więc już za pomocą niewielkiego teleskopu
prześledzić cały cykl gwiazdy, niestety jej położenie
w pobliżu ekliptyki sprawia, że możemy zaobserwować jedynie jego fragment. W najbliższych latach nie

S Cnc
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W Cnc

To druga co do jasności przedstawicielka miryd
w gwiazdozbiorze Raka. Zmienia jasność w przedziale
7,4–14,4 mag, w ciągu 393,2 dni, choć średnia amplituda wynosi 8,2–14,1 mag. Wzrost jasności z minimum do maksimum jest szybszy niż spadek jasności
po maksimum blasku.
W Cnc nie jest zby t często obser wowaną
gwiazdą, zarówno w Polsce, jak i na świecie – w 2015
r. do AAVSO przesłano zaledwie 50 obserwacji tej
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zmiennej. Najbliższe maksimum wypada około
połowy sierpnia 2016 r. i niestety, z powodu bliskiego
położenia Słońca w tym czasie, nie będzie mogło być
obserwowane. Najbliższa okazja ku temu wypadnie
we wrześniu 2017 r.
W Cnc odnajdziemy we wschodniej części gwiazdozbioru Raka, 7,5° od gwiazdy γ Cnc. Poniżej krzywa
blasku z obserwacji przesłanych do AAVSO w ostatnich 5 latach.
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X Cnc

Jasna zmienna półregularna typu SRB, zmieniająca swoją jasność w zakresie 5,69–6,94 w ciągu
180 dni. X Cnc jest gwiazdą węglową (typu C), charakteryzującą się intensywną czerwoną barwą,
o wskaźniku b-v=2,98. Znajduje się w odległości 1124,7 lat świetlnych od nas. Odnajdziemy
ją około 2,5° na południowy wschód od gwiazdy
δ Cnc. Duża jasność X Cnc sprawia, że można

Gwiazdozbiory nieba północnego - RAK

obserwować ją za pomocą niewielkiej lornetki
10x50, a to przekłada się na ilość ocen w bazach
obserwacyjnych. Powyżej krzywa blasku z polskich
obserwacji wykonanych w ciągu ostatnich 10 lat.

SY Cnc

Ciekawa nowa karłowata (UGZ), charakteryzująca
się częstymi wybuchami, przez co krzywa jej blasku ma charakter ciągłych wahań przerywanych
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chwilową stabilizacją jasności na średnim poziomie.
Gwiazda zmienia swoją jasność w zakresie 11,0–14,0
magnitudo, w ciągu 27 dni. Odnajdziemy ją około
4° na wschód od gwiazdy δ Cnc. Na poprzedniej stronie prezentujemy krzywą blasku SY Cncz polskich
obserwacji.

TW Cnc

To zmienna zaćmieniowa typu EA o stosunkowo
długim okresie wynoszącym 70,76 dni. Gwiazda
zmienia swoją jasność w zakresie 8,5–8,97 magnitudo. Zaćmienie główne trwa 2,1 dnia, w tym czasie przez 1,1 dnia jasność gwiazdy utrzymuje się
na stałym, minimalnym poziomie (płaskie dno).
W tym sezonie obserwacyjnym będzie można
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jeszcze zarejestrować minimum główne w okolicy 22 marca, niestety w obserwacjach może nam
przeszkadzać Księżyc. TW Cnc jest godna uwagi
ze względu na fakt, że w ostatniej dekadzie wyznaczono tylko 1 minimum, tak więc jej obserwacje
są jak najbardziej pożądane. Powyżej na lewo prezentujemy krzywą blasku minimum głównego
z obserwacji fotograficznych z lat 50-tych XX wieku.

UU Cnc

Zmienna zaćmieniowa typu EB o długim okresie
wynoszącym aż 96,668 dni, zmieniająca swoją jasność
w zakresie 8,68–9,35 mag. Podobnie jak poprzedniczka, jest godna uwagi ze względu na brak wyznaczonego minimum w ciągu ostatnich 6 lat. Ze względu
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na bardzo długi okres zmian blasku wystarczy
w zupełności oceniać gwiazdę raz na noc.
UU Cnc odnajdziemy w zachodniej części gwiazdozbioru Raka, w pobliżu linii łączących gwiazdy δ Gem
i β Cnc, 6,5 ° na północny zachód od tej ostatniej.
Na samej górze poprzedniej strony (prawy wykres)
przedstawiamy krzywą fazową zmian blasku.

VZ Cnc

Została odkryta w 1950 r. i początkowo sklasyfikowana jako zmienna typu RR Lyrae o bardzo krótkim
okresie. Obecnie klasyfikowana jest jako cefeida karłowata, zmieniająca swoją jasność w zakresie 7,18–7,91
w ciągu 0,17836376 dnia. Jak widać, już za pomocą
niewielkiej lornetki, w ciągu niecałych 5 godzin
możemy prześledzić cały cykl gwiazdy. VZ Cnc znajduje się w odległości 510 lat świetlnych od nas.
Odnajdziemy ją w południowej części gwiazdozbioru
Raka, w pobliżu linii łączących gwiazdy α i β Cnc,
6° w kierunku wschodnim od tej ostatniej. Fazowa
krzywa blasku z polskich obserwacji znajduje się na
poprzedniej stronie.

YZ Cnc

Kolejna nowa karłowata w gwiazdozbiorze Raka, tym
razem typu UGSU. Ten typ zmienności charakteryzują
się tym, że oprócz zwykłych wybuchów, co kilka lub
kilkanaście cykli dochodzi do super wybuchów powodujących większy wzrost jasności i trwających dłużej
niż zwykle. YZ Cnc zmienia swoją jasność w zakresie
10,5–16,3 magnitudo w ciągu około 11 dni. W trakcie

Gwiazdozbiory nieba północnego - RAK

normalnego wybuchu gwiazda osiąga około 12 mag,
wybuch taki trwa 4–5 dni. W trakcie super wybuchu
staje się jaśniejsza od 11 mag, a czas jego trwania
wynosi nawet 20 dni.
YZ Cnc odnajdziemy we zachodniej części gwiazdozbioru, nieco poniżej linii łączącej gwiazdy
β Gem i ι Cnc, niemal 8° na zachód od tej ostatniej.
Powyżej krzywa blasku z polskich obserwacji.
Mapkę gwiazdozbioru Raka z zaznaczonymi gwiazdami zmiennymi opisanymi w artykule przedstawiamy na kolejnej stronie.
Bibliografia:
»» http://sogz-ptma.astronomia.pl/fazgenerator.php
»» program Cartus du Ciel (katalog Tycho 2 i GCVS)
»» http://en.wikipedia.org
»» www.sswdob.republika.pl
»„Niebo
»
na dłoni” E.Pittich D. Kalmancok
»» http://www.starman.co.uk/variables/types/dns/
catavars.htm
»» https://www.aavso.org/lcotw/yz-cancri
»» http://proxima.org.pl/index.php/home/gwiazdyzmienne/natura-gwiazd-zmiennych-i-ich-klasyfikacja
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/seri/
AJ.../0063//0000243.000.html
»» http://www.vub.ac.be/STER/JAD/JAD13/jad13_2/
jad13_2.pdf
»» http://adsabs.harvard.edu/full/1962PASP...74..420M
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Mapka gwiazdozbioru, z zaznaczonymi gwiazdami opisanymi w artykule.
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U Geminorum – zimowa zmienna kataklizmiczna
Dnia 15 grudnia 1855 angielski astronom J.R. Hind zauważył we wschodniej części gwiazdozbioru Bliźniąt
gwiazdkę 9-tej wielkości gwiazdowej. Zrazu przyjął, że jest to jakaś planetoida, których wiele można
zauważyć w pobliżu ekliptyki. Jednak w przypadku każdej planetoidy jej przesunięcie na tle gwiazd
można zauważyć łatwo już następnej nocy, tymczasem gwiazdka nie poruszyła się...
Tomasz Krzyt
Hind śledził ją przez kilka nocy, aż szybko osłabła poniżej 13-tej wielkości gwiazdowej, znikając z zasięgu jego
lunety. Uznał więc, że należy ona do gwiazd nowych. Sto dni później, 24 marca 1856 r., inny astronom angielski
N. Pogson zauważył ją ponownie. Dalsze obserwacje tej gwiazdy wykazały, że wybucha ona średnio co sto kilka
dni i może nawet osiągnąć jasność 8,2 mag. Nieco później stwierdzono, że poza fazą wybuchu jasność zmiennej
nie jest wcale stała, lecz zmienia się z amplitudą prawie jednej wielkości gwiazdowej.
W latach 60-tych XX wieku, badając te
zmiany jasności oraz analizując widmo
zmiennej, polscy astronomowie J. Smak i W.
Krzemiński ustalili, że U Geminorum jest
układem zaćmieniowym o kącie nachylenia
około 69 stopni i okresie obiegu 4h 14 min
45 sek. (rys. po prawej stronie).
Badania te w ykazały także, że jest
to układ podwójny, składający się z dwóch
karłów: czerwonego karła z dolnej części
Ciągu Głównego, typu widmowego M4 i białego karła o masie przekraczającej nieco
jedną masę Słońca.
Ponieważ czerwony karzeł wypełnia swoją powierzchnię Roche’a, następuje wypływ gazu w kierunku dysku
akrecyjnego otaczającego białego karła. Wypływający przez punkt Lagrange’a strumień gazu ma pewną energię kinetyczną, toteż miejsce, w którym spada na brzeg dysku ma z tego powodu nieco wyższą temperaturę
i powstaje tzw. gorąca plama, która również świeci.
Transfer gazu z czerwonego karła zwiększa stopniowo masę dysku, aż do momentu, gdy traci on częściowo
stabilność i jego fragment krążący najbliżej białego karła spada na niego. Spadek masy gazu w silnym polu grawitacyjnym powoduje, że jego energia
potencjalna zamienia się na energię
termiczną, która z kolei powoduje podgrzanie i gwałtowną jonizację gazu
i co za tym idzie – skok jasności, który
obserwujemy jako wybuch (pojaśnienie). Zmienna jest dostępna obserwacjom tylko w miesiącach od października do maja, gdy nie przeszkadza
Słońce. Układ U Geminorum znajduje
się w odległości około 82 pc od nas
i oddala się z prędkością 42 km/s.
 Przykładowe pojaśnienia
zaobserwowane przez
polskich obserwatorów.



www.proxima.org.pl

27

ASTROFIZYKA

Zagadka nowej Heweliusza
z 1670 roku (CK Vulpeculae)
Ryszard Biernikowicz

H

istoria odkrycia tej gwiazdy zmiennej sięga XVII wieku – do czasów Netwona, Leibnitza,
Heweliusza i Cassiniego. Była to pierwsza gwiazda nowa, której zmiany jasności w sposób
systematyczny obserwowali astronomowie europejscy. Gdański astronom Hewelius nie odkrył jej
zmienności jako pierwszy, ale wniósł największy wkład w obserwacje i dlatego nowa z 1670 roku
jest czasami nazywana nową Heweliusza.
Warto wspomnieć, że w tamtych czasach pojęcie gwiazdy nowej było inaczej rozumiane niż
dzisiaj. Wtedy taką nazwą określano gwiazdę, której wcześniej nie obserwowano na tle "gwiazd
stałych" – niezależnie przyczyny tego pojaśnienia. Natomiast dzisiaj pojęciem gwiazd nowych
określa się ciasne układy podwójne składające się z białego karła i gwiazdy ciągu głównego (rzadziej olbrzyma) i wybuch następuje w wyniku "momentalnego" rozpoczęcia reakcji termojądrowych na powierzchni białego karła. Współcześnie gwiazda nowa z 1670 roku otrzymała oznaczenie CK Vulpeculae, czyli CK z gwiazdozbioru Liska. Aczkolwiek zebrane dotychczas obserwacje
wskazują, że CK Vulpeculae raczej nie jest przykładem nowej klasycznej.

1. Pierwsze obserwacje nowej Heweliusza
 wiazda nowa o jasności około 3 mag została odkryta w pobliży głowy Łabędzia przez francuG
skiego mnicha Pẻre Dom Anthelme w dniu 20 czerwca 1670 roku. Niezależnie od niego gwiazdę
odkrył również Heweliusz 25 lipca 1670 roku
w swoim obserwatorium w Gdańsku.
W sierpniu 1670 roku Heweliusz opublikował mapkę okolicy gwiazdy nowej w Londynie
w Philosophical Transactions of The Royal Society
(patrz [6]) i oznaczył ją jako "Nova sub capite
Cygni" (tzn. nowa poniżej głowy Łabędzia – patrz
rys. 1). Gwiazdozbiór Liska pojawił się nieco
później na mapach nieba również za sprawą
Heweliusza, który nazwał go po łacinie "Vulpecula
cum Ansere" ("mały lisek z gęsią"). Heweliusz
wspomniał w publikacji, że gdy katalogował
tą okolicę nieba w latach 1659–1661 to na pewno
nie widział gwiazdy nowej. Na rysunku Heweliusza
została również zaznaczona gwiazda nowa, która
pojawiła się na niebie w 1600 roku ("Nova 1600")
– jej współczesne oznaczenie to P Cygni.
Rysunek 1. Mapka okolic CK Vulpeculae
Obserwatorzy zanotowali spadek jasności
opublikowana przez Heweliusza w sierpniu
nowej przez lato 1670 roku, a w październiku
1670 roku [6], gdzie interesująca nas gwiazda
tegoż roku przestała być w ogóle widoczna
zmienna jest zaznaczona w czerwonym
gołym okiem. W dniu 17 marca następnego roku
kółku „Nova 1670”. Niesamowite, że
jej odkrywca Anthelme ponownie ją zaobserwoobserwacje sprzed prawie 350 lat nadal
wał jako gwiazdę 4 wielkości gwiazdowej. Jasność
mają wielką wartość naukową i dzisiaj są
rosła aż do maksimum m vis~2,6 mag w dn. 30
cytowane.
kwietnia 1671 roku. Nowa była intensywnie
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Zagadka nowej Heweliusza z 1670 roku (CK Vulpeculae)

obserwowana przez Heweliusza i Giovanni Cassini wiosną i latem, gdy jej jasność powoli spadała
i przy końcu sierpnia zmniejszyła się poniżej 6 mag. Po raz trzeci nowa była obserwowana przez
Heweliusza w marcu 1672 roku, ale nie odzyskała już wcześniejszego blasku. A po 2 miesiącach
przestała być obserwowalna. Ostatni raz widział ją Heweliusz w dniu 22 maja 1672 roku.
Heweliusz, podobnie jak inni obserwatorzy z tej epoki, mierzyli jasność nowej tylko "gołym
okiem", bez korzystania z teleskopów. Ciekawe, że w 1677 roku Heweliusz obserwował okolice
obecnej CK Vulpeculae za pomocą teleskopu o ogniskowej 12 stóp i określił, że nowej już nie widzi
(słabsza od 9 mag.).
I dopiero ponad 300 lat później (początek lat osiemdziesiątych XX wieku) Michael Shara
z współpracownikami uzyskali kolejne wartościowe dane obserwacyjne (szczegóły w rozdziale
2 artykułu). Natomiast w 1985 roku M.Shara z współpracownikami przygotowali krzywą blasku
CK Vul na podstawie obserwacji z XVII wieku, którą można podziwiać na rys. 3.
Współczesne oznaczenia gwiazdozbiorów i orientacyjną pozycję CK Vul na niebie przedstawia
rysunek 2. Nie ma potrzeby szukania szczegółowego dojścia do tego obiektu (np. w celu wykonania obserwacji fotometrycznych), gdyż jest poza zasięgiem obserwacji amatorskich – nawet

Rysunek 2. Mapka nieba okolicy nowej z 1670 roku (CK Vul) ze współczesnymi oznaczeniami.
Bardzo przybliżoną pozycję tego obiektu na niebie przedstawia okrąg zakreślony czerwoną,
przerywaną linią. Materiał źródłowy: [14].
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technikami fotograficznymi. W miejscu wskazanym przez bardzo dokładne obserwacje radioteleskopem VLA (patrz rozdział 4 tego artykułu) nie widać obiektu centralnego jaśniejszego od 23
mag w barwie czerwonej. Ale zainteresowani mogą odbyć podróż filmową dostępną na stronie
ESO [14], która rozpoczyna się widokiem Drogi Mlecznej i następnie po 51 sekundach zoomowania kończy się widokiem z rysunku 12.

2. Odkrycie pozostałości po nowej z 1670 roku w zakresie optycznym
 spółrzędne CK Vul zostały wyznaczone z dość dużą dokładnością rzędu minut w czasach
W
Heweliusza. Jest to dokładność wystarczająca dla odszukania pozostałości po nowej, ale nie dla
dokładnej astrometrii obiektu centralnego. Początkowo nie udawało się odkryć tych pozostałości,
np. Humason w 1938 r., brak szczegółów w palomarskim przeglądzie nieba POSS, itp. Dopiero
w 1982 roku M.Shara i A.Moffat zauważyli trzy kłaczki mgławicowe na płytach fotograficznych
naświetlanych w liniach Hα+[NII] w ognisku 3,6-m teleskopu kanadyjsko-francusko-hawajskiego,
które okazały się być związane z wybuchem z 1670 roku.
Kilka lat później grupa Michaela Shara [2] wykorzystała postęp technologiczny i z pomocą
kamery CCD podpiętej do 4-metrowego teleskopu w Obserwatorium Cerro Tololo (Chile) uzyskała
w liniach Hα+[NII] przekonywujące zdjęcia mgławicy wokół CK Vul o średnicy ~15". Zidentyfikowali
łącznie 5 kondensacji wokół gwiazdy centralnej (na rys. 4c zostały ponumerowane od 1 do 5).
Zaproponowali również jako obiekt centralny ledwo widoczną gwiazdę na 20-minutowej

Rysunek 3. Wizualna krzywa blasku nowej z 1670 roku (CK Vulpeculae). Jest to kompilacja
danych z publikacji [2], gdzie w następujący sposób oznaczono obserwacje z XVII wieku:
x – Anthelme; + - anonimowi francuzcy obserwatorzy z Académie Royale des Sciences, Paris;
o – Giovani Cassini;  - Heweliusz; v – limit jasności obserwacji Heweliusza.
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Rysunek 4. Zdjęcie CK Vul w linii wodoru Hα w różnych wariantach (patrz wyjaśnienia w tekście)
wykonane przez teleskop INT. Pionowy odcinek odpowiada 30” na niebie. Na środkowym
zdjęciu widać bipolarne wypływy z obszaru wokół CK Vul rozciągające się na ~71” (ta mgławica
jest lepiej widoczna na rys.12). Materiał źródłowy [4].
ekspozycji z szerokopasmowym filtrem czerwonym R w ognisku f/2,7 teleskopu. Jego jasność
w filtrze czerwonym R autorzy oszacowali na ~20,7±0,5 mag. Znacznie wyraźniej obiekt centralny
był widoczny w linii Hα.
Shara wraz z współpracownikami [2] również przekopali się przez źródła historyczne i sporządzili krzywą blasku CK Vul na podstawie historycznych obserwacji Heweliusza, Cassiniego,
Anthelme i innych anonimowych obserwatorów (patrz rys.3).
Shara z współpracownikami [2] wyznaczył również podstawowe parametry fizyczne takie, jak
odległość do CK Vul 550±150 pc oraz jasność absolutną centralnego obiektu MR=10,4±0,8, która
okazała się o kilka magnitudo słabsza w porównaniu do średniej jasności absolutnej typowych
starych nowych (MV~4,5mag).
W 1992 roku nieudaną próbę identyfikacji obiektu centralnego podjęła grupa astronomów
pod kierunkiem Naylor'a. Wśród gwiazd widocznych na zdjęciu CCD w filtrze R z 4-metrowego
teleskopu WHT (William Herschel Telescope/Wyspy Kanaryjskie) nie byli w stanie zidentyfikować
gwiazdy, która byłaby odpowiedzialna za jonizację mgławicy wokół CK Vul.
Kompleksową analizę CK Vul (obserwacje radioteleskopem VLA, optycznymi teleskopami
INT/WHT/UNAM) podjęła grupa astronomów pod kierunkiem toruńskiego astronoma Marcina
Hajduka. W 2007 roku ukazała się ich publikacja na ten temat w MNRAS [4]. Wyniki obserwacji
radiowych zostaną przedstawione w rozdziale 4. Tutaj wspomnę tylko o analizie danych z zakresu
optycznego. Na rys.4 pokazano zdjęcie okolicy CK Vul z 2005 roku wykonane teleskopem INT
w linii wodoru Hα w różnych wariantach. Po lewej stronie widać oryginalne zdjęcie z 600-sekundowego naświetlania. Pionowy odcinek odpowiada 30" na niebie.
Na rys. 4b widać to samo zdjęcie, ale po odjęciu kontinuum. Jako "kontinuum" posłużyły zdjęcia zrobione tym samym setupem, ale z filtrem r' przy naświetlaniu 3×90 sekund (r' – filtr w barwie czerwonej nowoczesnego, profesjonalnego systemu fotometrycznego Sloana). Specjalnie
został zwiększony kontrast, aby uwypuklić w Hα słabą mgławicę i bipolarne wypływy. Ta mgławica rozpościera się aż na ~70". Odpowiada to wielkości ~0,2 pc, o ile przyjmiemy odległość do CK
Vul ~550 pc.
Z kolei rys. 4c przedstawia centralny obszar mgławicy wokół CK Vul w postaci konturów liniowych i odcieni szarości. Oznaczenia 1–5 odpowiadają strukturom mgławicy wokół CK Vul opisanym w 1985 roku w publikacji [2], natomiast 6–7 są to struktury mgławicowe oznaczone przez
M. Hajduka z współpracownikami [4].
Dokładną lokalizację obiektu centralnego CK Vul wyznaczono dzięki obserwacjom radiowym
VLA (patrz rozdział 4 i rys. 8). W tym miejscu nie ma nic jaśniejszego od r'<23 mag.
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Rysunek 5. Zdjęcia okolicy CK Vul w filtrze dżonsonowskim R z lat 1991-2009, gdzie widać
gwiazdy ze zmianami jasności („variable 1”, „variable 2”) i zmianami pozycji na niebie („high pm
star”). Na każdym zdjęciu północ jest u góry, a wschód po lewej stronie. Materiał źródłowy [15].
 orównując obrazy w barwie R z lat 1991 i 2009 Hajduk z współpracownikami [15] zauważyli,
P
że mgławica wokół CK Vul stopniowo rozszerza się i jej jasność maleje. Aby skompensować ekspancję wystarczy powiększyć o czynnik 1,053 obraz mgławicy z 1991 roku. Na obrazie różnicowym mgławicy wokół CK Vul z lat 2009 i 1991 między innymi widać spadek jasności w liniach
Hα i [NII] w pobliżu centrum ekspansji mgławicy. Południowa część struktury mgławicowej nr
1 nie zmieniła się, ale w jej północno-wschodniej części znacznie zmniejszył się strumień energii.
Inne części mgławicy wokół CK Vul również wykazywały w tym okresie znaczny spadek jasności.
Ciekawostką jest również fakt, że dwie gwiazdy, które znajdują się w odległości około
10" od centrum ekspansji CK Vul wyznaczonego z obserwacji radiowych, wykazują wyraźne
zmiany jasności (szczegóły na rys. 5). W 1985 roku (publikacja [2] – główny autor Shara) gwiazda
zmienna "variable1" została przyjęta jako kandydatka na gwiazdę centralną CK Vul o jasności
R=20,7±0,5 na podstawie obserwacji z sierpnia 1983 r. Jej jasność stopniowo rosła w barwie R
by w 2010 osiągnąć obserwowane ~19 mag. Natomiast jasność zmiennej "variable 2" stopniowo
malała od R~19 mag w 1991 r. do 21 mag w 2010 r. Hajduk z współpracownikami [15] oszacowali,
że obie gwiazdy znajdują się dalej od nas niż CK Vul. Gwiazda "variable1" (typ widmowy ~K4V, ekstynkcja międzygwiazdowa Av~4,4) prawdopodobnie jest w odległości nieco większej niż CK Vul,
a "variable2" (typ widmowy ~K4, ekstynkcja międzygwiazdowa Av~3,7) jest dalej niż "variable1".
Zdaniem autorów zmiany jasności obu gwiazd są spowodowane chmurą pyłu wyrzuconą przez
CK Vul, która przesłania światło tych gwiazd, Ta chmura zostawia silne linie absorpcyjne litu
w widmach tych gwiazd.
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Natomiast gwiazda o jasności R~18,5 mag, która została oznaczona "high proper motion star"
na rys. 5 wykazuje duży ruch własny. Na podstawie klasyfikacji widmowej tej gwiazdy M4-M5V/III
i obserwowanej jasności oszacowano, że znajduje się w odległości 140–240 pc od nas, czyli znacznie bliżej niż CK Vul.

3. Obserwacje CK Vul w podczerwieni.
 rozdziale 2 przekonaliśmy się, że w zakresie optycznym nie widać obiektu centralnego CK Vul,
W
który oświetla mgławicę. Jego jasność w barwie r' jest mniejsza od 23 mag. Ta mgławica również jest słabo widoczna w zakresie widzialnym. Większość energii emituje ona w podczerwieni
i zakresie sub-milimetrowym (rys. 13 – rozkład energii w widmie CK Vul).
Najnowsza analiza obserwacji CK Vul w zakresie podczerwonym została przeprowadzona
przez grupę astronomów pod kierunkiem Evansa w publikacji [1]. Analiza dotyczy widm CK Vul
w zakresie spektralnym 5–40 μm wykonanych teleskopem Spitzera w roku 2004. Widma okolicy
CK Vul wykonano przy dwóch ustawieniach szczeliny spektrografu widocznych na rys.6 w zakresie λλ 5,8–14,2 μm (mniejszy żółty prawie pionowy prostokąt) oraz λλ 14,2–40,0 μm (większy żółty
poziomy prostokąt). Białym prostokątem oznaczono na tym rysunku przybliżoną wielkość i usytuowanie mgławicy bipolarnej widzianej w Hα o wielkości ~70” opisanej w pracy Hajduka i współpracowników [7].

Wyjaśnienie pojęcia UIR
UIR (Unidentifed Infra-Red features) przetłumaczyłem na język polski jako „niezidentyfikowane struktury podczerwone”. Jak sama nazwa wskazuje, pochodzenie struktur widmowych UIR nie jest (do końca)
wyjaśnione. Są to pasma emisyjne obserwowane w podczerwieni głównie w długościach fali λ~3,3 μm,

Rysunek 6. Zdjęcie okolicy CK Vul z 2004 roku wykonane teleskopem Spitzera w długości
fali λ=24 μm. CK Vul jest jasnym źródłem w środku „krzyża”. Żółte prostokąty pokazują
usytuowanie szczeliny spektrografu teleskopu Spitzera podczas rejestracji widm pokazanych
na rys.7. Materiał źródłowy [1]



www.proxima.org.pl

33

ASTROFIZYKA

Zagadka nowej Heweliusza z 1670 roku (CK Vulpeculae)

6,2 μm, 7,7 μm, 8,6 μm, 11,2 μm, 12,7 μm. Słabsze struktury UIR obserwuje się również w innych długościach fali w zakresie λ~5–18 μm. UIR obserwuje się w obszarach wokółgwiazdowych i międzygwiazdowych, również w obszarach formowania się gwiazd, a także w obiektach pozagalaktycznych. W latach
osiemdziesiątych XX wieku astronomowie odkryli, że struktury emisyjne UIR pochodzą od molekuł
składających się z węgla („C”) i wodoru („H”), w których występują wiązania „aromatyczne” C–H i C=C.
Pojawiła się hipoteza, że mogą to być molekuły policyklicznych węglowodorów aromatycznych (z ang.
polycyclic aromatic hydrocarbons – w skrócie PAH) zawierający około 50–100 atomów węgla. Jednak
obserwacje w podczerwieni wykonane z pomocą teleskopów Spitzera i Infrared Space Observatory
(ESA) sugerują, że raczej są to bardziej złożone molekuły niż PAH.
Widmo CK Vul (czarna linia) oraz widmo otaczającej ją mgławicy (czerwona linia) w zakresie
podczerwonym λ=5–40 μm jest prezentowane na rys. 7 po lewej stronie. Tutaj widmo punktowego źródła CK Vul zostało specjalnie wyseparowane software'owo z lokalizacji na niebie oznaczonej kółkiem na rys. 6.
Środkowa część rys. 7 przedstawia tylko widmo obiektu centralnego CK Vul z dodatkowo
naniesioną czerwoną przerywaną linią, która reprezentuje rozkład energii ciała doskonale czarnego o temperaturze 173 K. Natomiast po prawej stronie rys. 7 zaprezentowano widmo różnicowe obiektu centralnego CK Vul i krzywej rozkładu energii ciała doskonale czarnego o temperaturze 173 K.
W widmie obiektu centralnego CK Vul zidentyfikowano linie emisyjne pochodzące
od święcącego gazu takie jak [S IV], HCN, H2, [S III], [O IV], [Si II], które wymagają bardzo
niskiej energii wzbudzenia. Występują tutaj silne linie emisyjne zidentyfikowane jako [S III] i [Si II]
(odpowiednio: λλ 33,56 μm i 34,74 μm). Podobne, ale słabsze emisje zidentyfikowano w FG Sge
(gwiazda w fazie bardzo późnego pulsu termicznego VLTP). Natomiast linia [O IV] λ25,89 μm jest
również wszechobecna w późnych stadiach nowych klasycznych i często spotykana w widmach
mgławic planetarnych.
Grupa astronomów pod kierunkiem Evansa [1] bardzo zgrubnie oszacowała temperaturę efektywną centralnego obiektu CK Vul na ~50000 K (lub więcej) na podstawie obecności linii [S II]
i [O IV] w zakresie podczerwonym i wysokiej temperatury elektronowej Te~12000 K – przy czym
Te autorzy oszacowali z obserwacji linii [N II] i [S II] w zakresie optycznym.
Nie udało się zidentyfikować linii widmowych oznaczonych znakiem zapytania o długości fali
λ 30,53 i 32,31 μm za pomocą oprogramowania CLOUDY. Na przykład identyfikacja tych linii
jako krystalicznych silikatów jest mało prawdopodobna ze względu na brak emisji silikatowych
w innych długościach fali.
W widmie obiektu centralnego CK Vul oraz mgławicy zidentyfikowano również pochodzące od pyłu tzw. „niezidentyfikowane struktury podczerwone”, które w literaturze astronomicznej określa się skrótem UIR (Unidentifed Infra-Red feature – patrz również uwaga z dodatkowymi informacjami).

Rysunek 7. Widmo punktowego źródła CK Vul (ang. „source”) oraz otaczającej mgławicy (ang.
„nebula”) w zakresie podczerwonym λ=5-40 μm wykonane przez teleskop Spitzera w 2004 roku.
Pozycje szczeliny spektrografu są pokazane na rys. 6. Materiał źródłowy [1].
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W środkowej części rys. 7 poziomymi odcinkami podkreślono silne linie UIR λλ 6,6, 7,7, 8,6,
11,5, 12,7 i 16–18 μm, które występują zarówno w widmie centralnego źródła CK Vul jak i mgławicy. Ale nie widać linii emisyjnych λλ 9,7 i 18 μm pochodzących od silikatów. W pozostałościach
po nowych klasycznych (tzn. mgławicach) i zaawansowanych ewolucyjnie obiektach jednocześnie raczej nie spotyka się linii widmowych pochodzących od silikatów i UIR. Jest pewne prawdopodobieństwo, że może obserwujemy pył, który tworzy się w bogatym w węgiel środowisku
wokół CK Vul. Aczkolwiek w zakresie sub-milimetrowym nie zostały odkryte molekuły wskazujące na dużą obfitość węgla (patrz rozdział 5 tego artykułu). Być może większość atomów węgla
została zaabsorbowana z fazy gazowej i teraz jest związana w postaci struktur pyłowych UIR.
Teoria mówi, że wzbudzenie struktur emisyjnych UIR wymaga źródła promieniowania ultrafioletowego. Dlatego wydaje się, że centralny obiekt CK Vul (niezależnie od jego natury) jest bardzo,
bardzo głęboko schowany w mgławicy pyłowej.
Struktura UIR λ 6,2 μm, która powstaje podczas wibracji atomów węgla połączonych wiązaniem C=C, jest dość słaba w widmie CK Vul. Próbuje się to tłumaczyć tym, że niektóre atomy
węgla w pierścieniu aromatycznym są zastąpione atomami azotu. Jest to trudne do pogodzenia
z sugestią nadobfitości azotu. Możliwe, że słabość tej struktury UIR jest spowodowana przewagą
ilościową neutralnych cząsteczek PAH.
Evans i współpracownicy [1] określili również dolną granicę temperatury efektywnej centralnego źródła promieniowania CK Vul >~14000 K. Wykorzystano obserwacje znanej struktury UIR
λ 7,7 μm, która jest skorelowana z temperaturą efektywną wzbudzającej gwiazdy. Jest to temperatura efektywna „widziana” przez cząsteczki UIR. Wewnętrzne pochłanianie / ekstynkcja sprawia,
że jest to tylko dolna granica temperatury centralnego obiektu. Powyższe rozważania potwierdzają przypuszczenie, że w systemie CK Vul istnieje źródło promieniowania ultrafioletowego.
Nie jest niczym niezwykłym tworzenie się pyłu bogatego w węgiel we wiatrach generowanych
przez pozostałości po nowych klasycznych. Jeżeli CK Vul jest pozostałością po wybuchu nowej
Heweliusza, to bardzo ciekawe powinno być porównanie struktur pyłowych UIR w CK Vul i przykładowej nowej klasycznej, wokół której utworzył się pył. Okazuje się, że struktury emisyjne UIR
są całkowicie różne w CK Vul i w nowych klasycznych. W widmach nowych klasycznych – odwrotnie niż dla CK Vul -widać silne linie UIR λλ 6,2, 7,7 i 8,6 μm oraz dość słabą linię λ 11,2 μm.

4. CK Vul na falach radiowych
 romieniowanie radiowe z okolic CK Vul zostało odkryte w 2007 roku przez międzynarodowy
P
zespół astronomów. Głównym autorem publikacji na ten temat jest toruński astronom dr Marcin
Hajduk [4]. Detekcja została wykonana podczas 2 godzinnych obserwacji radioteleskopem VLA
w konfiguracji "B" (maksymalna baza ok. 10 km) na częstotliwości 5 GHz oraz w konfiguracji "A"
na 5 i 8 GHz (czasy integracji, tzn. rejestracji sygnału, odpowiednio po 1 godzinie). Zmierzony strumień radiowy na częstotliwości 5 GHz wyniósł 1,46±0,05 mJy (4 kwietnia 2005 r.) i 1,27±0,09 mJy
(9 kwietnia 2006 r.) oraz na częstotliwości 8 GHz – 1,53±0,07 mJy (9 kwietnia 2005 r.).
Na rys.8a) pokazano lokalizację emisji radiowych w okolicy CK Vul. Jej tłem jest zdjęcie w filtrze czerwonym r', wykonane przez kanaryjski teleskop INT (na rys. 8a/8b północ jest u góry,
a wschód po lewej stronie). Kontury opisują strumień radiowy o mocy 0,075, 0,15, 0,3, 0,6, 0,9,
1,2 mJy. Tutaj pionowy odcinek odpowiada 5" na niebie, a cały kadr ma szerokość 21,5". Radiowe
emisje są położone pomiędzy włóknami optycznymi nr 1 i 6 (numeracja włókien optycznych jest
pokazana na rys. 4c). Położenie źródła promieniowania radiowego nie pasuje również do lokalizacji innych włókien mgławicy zarejestrowanych w filtrach Hα + [NII] (patrz rys. 8a). Trzy gwiazdy
położone nieco poniżej na prawo od źródła radiowego mogłyby być kandydatkami na gwiazdę
centralną mgławicy CK Vul tyle, że ich pozycje niestety nie zgadzają się ze środkiem zwartej emisji radiowej. W tym polu nie ma zbyt wiele źródeł promieniowania radiowego. Pomyłka z innym
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Rysunek 8. A) Złożenie mapy emisji fal radiowych i zdjęcia optycznego w filtrze Sloana
r’ z 2,5-metrowego teleskopu INT (Isaac Newton Telescope). B) Zdjęcie wykonane przez
4-metrowy teleskop WHT (William Herschel Telescope) w Hα - tutaj „prawy plus” oznacza pozycję
radioźródła, natomiast „lewy plus” - centrum symetrii bipolarnych wypływów obserwowanych
w zakresie optycznym Hα. Materiał źródłowy [4].
radioźródłem jest mało prawdopodobna, gdyż najbliższe o porównywalnej mocy znajduje się
w odległości aż 9' (tzn. 9 minut łuku!).
Natomiast na rys. 8b została pokazana ta sama okolica nieba, co na rys. 8a, ale w linii
Hα i w lepszej rozdzielczości (teleskop WHT). Na tym rysunku „lewym plusem” oznaczono geometryczne centrum wypływów bipolarnych (całość tych wypływów jest widoczna np. na rys.
4b). Okazuje się, że z dokładnością do 1” centrum emisji radiowych („prawy plus”) znajduje się
w pobliżu centrum geometrycznego powierzchni bipolarnych mgławicy optycznej („lewy plus”).
Jest to dodatkowy argument potwierdzający prawidłową lokalizację radioźródła jako obiektu centralnego CK Vul.
Bazując na zdjęciach z teleskopu INT autorzy publikacji [4] wyznaczyli dolny limit jasności w filtrze czerwonym i'>23 mag w pozycji radioźródła. Czyli tak naprawdę to w zakresie optycznym nie
widać obiektu centralnego (źródła jonizacji mgławicy) CK Vul.

5. CK Vul w zakresie sub-milimetrowym
 stronomowie nazywają promieniowaniem sub-milimetrowym / terahercowym fale elektromaA
gnetyczne pomiędzy daleką podczerwienią i zakresem mikrofalowym o długościach fali około
0,3–1,0 mm. Ten zakres promieniowania został zaznaczony na rys. 9 w czerwonym prostokącie
z napisem "sub-mm" i z Ziemi jest dostępny do obserwacji tylko z teleskopów umieszczonych
na dużych wysokościach. Na przykład na plaskowyżu Atacama (>5000 m n.p.m.) w Chile umieszczono teleskopy/interferometry sub-milimetrowe do obserwacji południowej półkuli nieba takie
jak APEX i ALMA (APEX = 1 antena teleskopu ALMA). Natomiast półkulę północną nieba obserwują
w zakresie terahercowym teleskopy SMA i JCMT na Hawajach (~4000 m n.p.m.).
Obserwacje sub-milimetrowe wymagają zastosowania technik podobnych jak w zakresie radiowym (heterodyna) i bolometrów. Inaczej jest w podczerwieni – tutaj stosuje się
techniki obserwacyjne podobne, jak w zakresie widzialnym. Jako wprowadzenie do astronomii sub-milimetrowej polecam artykuł prof. Szczerby [13].
Sugeruję zapoznanie się zależnościami z rys. 9 pomiędzy parametrami promieniowania elektromagnetycznego takimi jak częstotliwość [Hz], długość fali fotonu [m], energia fotonu [eV] lub
[J], aby oswoić się ze specyfiką różnych jego rodzajów. W szczególności na tym rysunku zaznaczono zakres promieniowania sub-milimetrowego λ~0,3–1 mm. Jeden "szczebelek" na każdej
z pionowych skal odpowiada jednemu rzędowi wielkości. Po lewej stronie każdej z pionowych
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Rysunek 9. Zależność pomiędzy parametrami częstotliwość [Hz], długość fali fotonu [m],
energia fotonu [eV][J] dla różnych rodzajów promieniowania elektromagnetycznego. Niniejszy
rysunek jest modyfikacją rysunku dostępnego pod odnośnikiem [18]. Tutaj zaznaczyłem
czerwonym prostokątem zakres „sub-mm” (λ~0,3–1 mm).
skal niekiedy występują oznaczenia, które zwyczajowo używane są przez naukowców (np. 1Å
zamiast 10 –10 m, 1 THz zamiast 1012 Hz). Przykładem, gdzie użyto jednocześnie dwa parametry
(długość fali / częstotliwość) do określenia rodzaju promieniowania elektromagnetycznego jest
rys. 13 – rozkład energii w widmie CK Vul w podczerwieni, zakresie sub-milimetrowym, mikrofalowym i radiowym. Tutaj skala pozioma jest podana w długości fali λ [μm] (na dole rysunku) i w GHz
(u góry rysunku).
CK Vulpeculae była i jest intensywnie badana przez astronomów z ośrodka toruńskiego CAMK
(prof. Romuald Tylenda, dr Tomasz Kamiński, dr Marcin Hajduk – aktualnie dr Kamiński pracuje
w ESO / Max-Planck Institut fur Radioastronomie). O tym jak emisje molekularne wokół CK Vul
zostały odkryte wspominał dr Kamiński (patrz [12]):
"W kwietniu 2014 roku skierowaliśmy teleskop APEX w kierunku CK Vul, korzystając z przerwy pomiędzy dwoma innymi projektami. Zaledwie po kilku minutach byłem pewny, że odkryliśmy nowe niezwykłe źródło promieniowania sub-milimetrowego."
Praca zbiorowa na ten temat, której głównym autorem jest dr Tomasz Kamiński, ukazała się
w kwietniu 2015 r. (wersja papierowa / wersja elektroniczna – miesiąc wcześniej) w prestiżowym
tygodniku naukowym Nature [3] pod tytułem "Nuclear ashes and outflow in the eruptive star
Nova Vul 1670" (pozostali współautorzy to: K.M.Menten, R.Tylenda, M.Hajduk, N.A.Patel, A.Kraus).
W tej publikacji podano, że przegląd obserwacyjny z pomocą teleskopów APEX oraz SMA (charakteryzuje się on większą rozdzielczością) w zakresie sub-milimetrowym (częstotliwości 217–910
GHz) odkrył następujące molekuły w mgławicy wokół CK Vul: CO, 13CO, C18O, CN, 13CN, C15N, HCN,
H13CN, HC15N, HN13C, H2CO, HCO+, H13CO+, CS, SiO, NH3 . Analiza poziomów wzbudzeń wykazała,
że chmura molekularna wokół CK Vul jest chłodna (temperatura rotacyjna 8–22 K), ale część gazu
posiada wyższy poziom wzbudzenia.
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Rysunek 10. Widok zjonizowanej mgławicy wokół CK Vul i emisji molekularnych CO odkrytych
w 2014 roku przez Kamińskiego z współpracownikami. Zjonizowana mgławica została
zarejestrowana w liniach widzialnych Hα + [N II]. Natomiast emisje molekularne (zielone
kontury) zarejestrowały teleskopy SMA/APEX w zakresie mikrofalowym. Materiał źródłowy [3].
 rodowisko wokółgwiazdowe CK Vul raczej nie zawiera dużej ilości tlenu, ze względu na brak
Ś
molekuł typowych dla środowisk bogatych w tlen takich, jak emisje maserowe H2O i OH- oraz
brak tlenków SO, SO2 . Wydaje się, że mgławica nie zawiera również dużej ilości atomów węgla,
gdyż w widmie sub-milimetrowym nie obserwuje się molekuł typowych dla takich środowisk (SiC,
SiC2 , HC3N). Niezwykłe w przypadku CK Vul jest duża różnorodność molekuł zawierających azot.
Biorąc pod uwagę wszystkie molekuły zawierające azot, które powinny się pojawić w warunkach
równowagi termodynamicznej, nie zaobserwowano tutaj tylko NO i N2 . Ale może to wynikać
z braku dozwolonych poziomów rotacyjnych dla molekuły N2 oraz małego momentu dipolowego
dla molekułu NO. Warto zwrócić uwagę, że CK Vul jest zaledwie jednym z kilku obiektów zaliczanych do nowej klasy, które są bogate w azot (ang."nitrogen-rich objects"). Podobne molekuły
zawierające azot odkryto jeszcze tylko w otoczce żółtego nadolbrzyma IRC+10420 i zmiennej typu
LBV η Carinae.
Widok całej zjonizowanej mgławicy wokół CK Vul w liniach widzialnych Hα + [N II] przedstawia rys. 10a. Mgławica rozciąga się na 71". Jasne gwiazdy zostały usunięte z obrazu optycznego.
Na obraz optyczny naniesiono zielone kontury emisji molekularnych izotopu tlenku węgla 12CO
J=3–2 odkrytych w 2014 roku przez Kamińskiego z współpracownikami [3]. Zielone kontury
odpowiadają wartościom 29, 43, 57, 72, 86% maksimum emisji. Emisja sub-milimetrowa 12CO
J=3–2 odpowiada częstotliwości 345,796 GHz.
Natomiast na rys. 10b pokazano emisje molekularne CO (zielone kontury) w centralnej części
mgławicy wokół CK Vul. Dodatkowo naniesiono zielone kontury dla 12 i 20% maksimum emisji.
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W obrazie optycznym uwypuklono kolorem żółtym jasne części mgławicy, a niebieskim – słabsze/
ciemniejsze. Struktura jasnych dżetów optycznych jest zaznaczona ciemnymi konturami.
Nowszą wersję obrazu centralnej części mgławicy molekularnej wokół CK Vul (patrz rys. 11)
znalazłem w materiałach z wystąpienia prof. Tylendy na konferencji w Zakopanem w maju 2015
r. Te emisje molekularne były obserwowane najpierw teleskopem APEX, a następnie w większej
rozdzielczości hawajskim SMA. Na rys. 11a/11b widać, że emisje molekularne powstają w bipolarnej strukturze o wielkości ~15", która jest znacznie mniejsza niż wcześniej odkryta zjonizowana
mgławica rozciągająca się w zakresie widzialnym aż do ~71" (patrz rys. 10a). Struktura przestrzenno-kinematyczna tych obszarów jest złożona i wskazuje na istnienie dwóch, częściowo nakładających się warstw w kształcie klepsydry widzianych przez nas pod bardzo małym kątem. Te obszary
(ang.lobes) są widoczne tylko w niektórych liniach widmowych. Większość emisji molekularnych
powstaje w źródle centralnym. Ale jego struktura jest tylko częściowo rozdzielona przy najlepszej
rozdzielczości SMA ~2". Położenie na niebie północnego obszaru molekularnego (patrz rys. 11b –
"N lobe") bardzo dobrze pasuje do pozycji najjaśniejszego kłaczka w mgławicy optycznej (patrz rys.
11c) – co sugeruje, że gas molekularny współistnieje z plazmą. Obserwowane przesunięcie dużej
osi obszaru molekularnego względem osi wielkoskalowej mgławicy optycznej (patrz np. rys. 10a
/ rys. 12) może być spowodowane precesją.
Obiekt centralny CK Vul prawdopodobnie jest otoczony chmurą molekularną. Świadczą o tym
obserwowane w widmie molekuły HCO+ i N2H+. W przypadku braku cząsteczek wody, który się
obserwuje w mgławicy wokół CK Vul – ścieżka powstania tych molekuł wymaga dużej obfitości
jonów H3+, które mogą się tworzyć z cząsteczek H2 wystawionych na działanie promieniowania
ultrafioletowego lub w fali uderzeniowej (ang. shock). Duże prędkości wypływów ~210 km/sek
obserwowane w CK Vul, obecność dżetów i emisji pochodzących od zjonizowanych atomów (patrz
[4] i [15]) wskazują na falę uderzeniową jako preferowany mechanizm jonizacji.
Teleskop SMA obserwował również widmo ciągłe mgławicy wokół CK Vul. Zarejestrowano
emisję termiczną pyłu, która pochodzi z tego samego obszaru co promieniowanie radiowe.
Głównym źródłem promieniowania milimetrowego jest obszar o wielkości 3,7"×1,0" widziany pod
kątem pozycyjnym 33º,4. Ale emisje pyłowe zaobserwowano również wzdłuż północnych i południowych obszarów emisji molekularnych. Wygląd widma ciągłego wskazuje również na istnienie
spłaszczonej otoczki pyłowej (może torus?) i pary skolimowanych dżetów.
Kamiński z współpracownikami [3] zebrali wszystkie pomiary widma ciągłego CK Vul od mikrometrów do milimetrów (patrz rys. 13) i dopasowali do tego krzywą Plancka o temperaturze ~15 K.
Występuje również gorętszy pył temperaturze ~50 K.

Rysunek 11. Emisje molekularne CO (popularnie zwane czadem) w postaci zielonych konturów
w centralnej części mgławicy wokół CK Vul (rysunki a + b) oraz nałożenia emisji molekularnych
CO (zielone kontury) na zdjęcie mgławicy w Hα (rysunek c). Materiał źródłowy Tylenda [12].
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Rysunek 12. Widok pozostałości po nowej Heweliusza (CK Vul)
ponad 340 lat po wybuchu. Jest
to złożenie obrazów zarejestrowanych przez największe
teleskopy w zakresie widzialnym (barwa niebieska) i sub-milimetrowym (barwa żółta
i czerwona). Obszar występowania pyłu wokół CK Vul jest
zamapowany kolorem żółtym,
emisje molekularne – na czerwono.
Materiał źródłowy:
ESO/T.Kamiński [14].

Kamiński z współpracownikami [3] oszacowali bardzo zgrubnie masę mgławicy molekularnej
wokół CK Vul na ~1 M. Do tego oszacowania przyjęto gęstość kolumnową molekuły CO na 4×1017
cząsteczek/cm2 oraz względną obfitość H/CO~10 4 (1 cząsteczka CO przypada na 10 tysięcy atomów wodoru). Podobne oszacowania prof. Tylendy [12], przy założeniu słonecznego składu materii, dały masę tej mgławicy ~0,1 M. Ale oszacowanie w [12] to nie jest wartość podana w "poważnej" publikacji tylko w prezentacji na konferencji naukowej w Zakopanem w maju 2015 r.
Na zakończenie analizy obrazów okolicy CK Vul w różnych zakresach spektralnych proponuję
widok, który przygotował dr Tomasz Kamiński na stronie ESO [14] (patrz rys. 12). Jest to złożenie
zdjęć CK Vul w zakresie widzialnym, podczerwonym i sub-milimetrowym. Autor zastosował następujące mapowanie kolorów:
hh barwa niebieska – obraz w zakresie widzialnym wykonane przez 8-metrowy teleskop Gemini,
hh barwa żółta – pył w zakresie sub-milimetrowym widziany przez teleskop SMA,
hh barwa czerwona – emisje molekularne obserwowane w zakresie sub-milimetrowym przez
SMA i APEX.

6. Rozkład energii w widmie CK Vul
 ozkład energii w widmie CK Vul był analizowany w pracy zbiorowej [3], w której głównym
R
autorem jest dr Kamiński. Autorzy zebrali dostępne dane w postaci wykresu SED (ang. Spectral
Energy Distribution – widmowy rozkład energii) pokazanego na rys. 13. Przyjęto tutaj, że CK
Vul znajduje się w odległości 700 pc, co pozwoliło na oszacowanie jasności źródła ~0,9 L.
Obserwowane z Ziemi emisje pyłowe muszą być przetworzonym promieniowaniem źródła centralnego CK Vul, które jest schowane w mgławicy i emituje światło w długościach fali krótszych
od 20 μm. Ponieważ materia przesłaniająca źródło centralne CK Vul ma kształt spłaszczonej
toruso-podobnej struktury, nie możemy spodziewać się tutaj izotropowego pola promieniowania. Dlatego szacunki jasności źródła centralnego należy traktować jako dolną granicę rzeczywistej wartości.
SED jest zdominowany przez silną emisję w zakresie od λ~20 μm do λ~1 mm z maksimum
około 100 μm. Od strony fal dłuższych (zakres od dalekiej podczerwieni do sub-mm) można
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przybliżyć równaniem Fν~να , gdzie α=2,1±0,1, i można interpretować jako promieniowanie termiczne pyłu (patrz rys. 13 zielona kropkowana linia „Rayleigh-Jeans tail (α=2,1)”).
Dopasowanie pojedynczej krzywej Plancka nie wyjaśnia całości obserwowanego rozkładu energii w widmie CK Vul, ale pozwala na zgrubne oszacowanie temperatury pyłu =
39 K ±5 K (patrz rys. 13 czarna przerywano-kropkowana linia „Planck function T=39 K”).
Na rys. 13 pokazano również modyfikowane dopasowania krzywej Plancka do SED (patrz
wykresy z linią czerwoną ciągłą i linią niebieską przerywaną), które uwzględniają założenie,
że zdolność emisyjna pyłu zależy od częstotliwości padającego promieniowania ~νβ, gdzie β=1,0.
Wydaje się, że β=1,0 dobrze opisuje właściwości pyłu wokółgwiazdowego w formie amorficznego węgla lub pewne typy silikatów. Taka wartość parametru β jest również typowa dla dysków
wokółgwiazdowych. Są to bardzo orientacyjne dopasowania, gdyż właściwości pyłu wokół CK Vul
pozostają całkowitą zagadką – zarówno jego skład chemiczny jak i struktura (kryształy/postać
amorficzna?).

7. Modele CK Vulpeculae
 hronologicznie pierwszą hipotezą wyjaśniającą naturę CK Vul był model nowej klasycznej (ang.
C
CN – Classical Nova), który rozwinęła grupa astronomów pod kierunkiem Shara w 1986 roku.
Osobliwości CK Vul sprawiły, że Harrison [16] w 1996 roku zaproponował hipotezę VLTP (ang. Very
Late Thermal Pulse) – bazując na obserwacjach w podczerwieni i podobieństwie krzywej blasku
do V605 Aql/V4334 Sgr (obiekt Sakurai). Podobieństwo krzywych blasku również było argumentem na rzecz hipotezy mergera zaproponowanej przez Kato w 2003 roku. Najnowszą hipotezą

Rysunek 13. Rozkład energii w widmie CK Vul w podczerwieni, zakresie sub-milimetrowym,
mikrofalowym i radiowym. Na rysunku przedstawiono różne dopasowania rozkładu energii –
w tym nalepiej pasująca krzywa Plancka (czarna linia kropkowano-przerywana), która pozwala
zgrubnie oszacować temperaturę pyłu na ~39 K. Ciekawostka - obserwacje toruńskiego
radioteleskopu oznaczono skrótem ORCA-p. Materiał źródłowy [3].
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z roku 2011 wyjaśniającą obserwacje CK Vul jest model nowej wymuszonej przez dyfuzję, czyli
w skrócie DIN (ang.Diffusion-Induced Nova). Został on zaproponowany w publikacji [7] przez
grupę astronomów, której głównym autorem jest Miller-Bertolami.
Rozwinięcie powyższych hipotez w kontekście CK Vul nastąpi dalszej części artykułu, ale
w tabeli 1 zebrano najważniejsze parametry obserwacyjne CK Vul i porównano z wielkościami,
które znamy lub oczekujemy dla czterech ww. modeli. Przed astronomami jeszcze ogrom pracy,
aby rozwiązać zagadkę CK Vul. Świadczy o tym ilość znaków zapytania w tabeli 1 oraz duża liczba
bardzo przybliżonych wartości w kolumnie dotyczącej CK Vul i czterech proponowanych modeli.
Statystycznie w tabeli 1 mamy dwie hipotezy związane z podwójnymi układami gwiazdowymi
(modele: nowa klasyczna + merger) oraz dwie związane z bardzo późnymi etapami ewolucji pojedynczej gwiazdy na asymptotycznej gałęzi olbrzymów AGB (modele: VLTP + DIN). Model VLTP
jest związany rozbłyskiem w warstwie helowej, gdzie uruchamia się niestabilnie spalanie helu
na węgiel (cykl 3α). Natomiast DIN pojawia się najprawdopodobniej podczas ewolucji małomasywnych gwiazdach (M<1,5 M?) około 1–10 milionów lat po opuszczeniu asymptotycznej gałęzi
olbrzymów AGB już na ścieżce schładzania się białego karła. DIN powstaje, gdy wskutek dyfuzji
wodoru (od góry) i węgla (od dołu) w cienkiej helowej warstwie buforowej następuje zapalenie
i dalsze niestabilne spalanie się wodoru na hel (cykl CNO).
Tabela 1. Natura CK Vulpeculae i możliwe hipotezy (materiał źródłowy: [1])
CK Vul

CN

VLTP

Merger/LRN

DIN[7]

Wizualna
krzywa blasku

nieregularna

nieregularna
(nowa powolna)

nieregularna
+ głębokie
minimum

nieregularna

podobna
do nowej
powolnej

Jasność
w maksimum
(L)

>104

~104

~104

~104

~104

Jasność po 350
latach (L)

0,9

~1

~ 104

?

~ 1–10

Teff po 350
latach (1000 K)

> 14

?

~ 40

Wyrzucona
masa (M)

~1

~10–4

?

< 10–3

Obecność MP/
pozostałości

TAK

TAK

TAK

?

NIE

Obecność litu
(Li)

w "MP"
(Mgławica
Planetarna)

Nie
przewidywana

Możliwa [8]

Produkowany
w mergerach
z białymi
karłami [9]

?

Obfitość węgla
(C) w gwieździe

C>O

-

C>O

O>C dla
znanych
przypadków

C>O

Obfitość
węgla (C)
w wewnętrznej
mgławicy

C>O

C>lub<O
(w wyrzuconej
materii)

C>O

C>O

Cyfry w nawiasach kwadratowych oznaczają numer materiału źródłowego podany na końcu niniejszego artykułu.

Z analizy widma CK Vul w zakresie sub-milimetrowym wynika, że skład izotopowy mgławicy wokół CK Vul jest unikalny – niepodobny do CN (nowa klasyczna), VLTP, cyklu CNO, Słońca.
Porównanie zawartości izotopów pierwiastków takich jak węgiel/azot/tlen (CNO) w mgławicy wokół
CK Vul z wartościami słonecznymi (patrz tabela 2 – kolumny "CK Vul"/"Słońce") wskazuje na bardzo osobliwe względne ich obfitości, które musiały być zmodyfikowane podczas procesów jądrowych. Takie obfitości izotopów w CK Vul nie mogły powstać podczas ewolucji na asymptotycznej
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gałęzi olbrzymów (AGB) lub post-AGB, gdyż stosunki izotopów 16O/18O i 14N/15N charakteryzują
się znacznie większymi wartościami (właściwie to izotopu 15N nigdy nie zaobserwowano u tak
zaawansowanych ewolucyjnie gwiazd). Obfitości izotopów CK Vul są również nie do pogodzenia
z aktualnym rozumieniem eksplozji termojądrowych w nowych klasycznych, głównie ze względu
na znacznie mniejszą obfitości izotopów 16O/17O w mgławicach po wybuchach gwiazd nowych.
Według Kamińskiego i współpracowników [3], najlepiej względne obfitości izotopów mgławicy
wokół CK Vul wyjaśnia hipoteza koalescencji gwiazd ciągu głównego. Wybuch w XVII wieku mógł
mieć przebieg wystarczająco gwałtowny, aby wydobyć na powierzchnię materię z wewnętrznych obszarów gwiazd, która już uczestniczyła w reakcjach termojądrowych. Ciekawostką jest to,
że względne obfitości izotopów wyznaczone na podstawie obserwacji molekuł z mgławicy CK Vul
dość dobrze zgadzają się obfitościami spalania wodoru w cyklu CNO (patrz tabela 2). Ale względne
stosunki 16O/18O i 14N/15N dla cyklu CNO są znacznie większe niż w przypadku CK Vul. Na razie nie
istnieją dokładne ilościowe przewidywania składu chemicznego tak egzotycznych gwiazd jak produkt koalescencji gwiazd. Powinna to być skomplikowana mieszanina materii, która już częściowo
"spalała się" w reakcjach jądrowych i materii z otoczek gwiazd bez produktów spalania.
Tabela 2. Względne obfitości izotopów w-g [12]
CK Vul

Słońce

Klasyczna nowa

Cykl CNO

12C/13 C

2

90

0.5–3

4–5

14 N/15N

~26

270

0,3–50

~104

16 O/17 O

>225

2680

0,3–10

5–500

16 O/18 O

~23

500

100–5000

>104

7.1 Hipoteza nowej klasycznej (CN)
Jest to pierwsza hipoteza, którą próbowano zinterpretować zjawisko pojaśnienia w XVII wieku CK
Vul. Została rozwinięta w model hibernacyjny nowych w 1986 roku przez M.Shara z współpracownikami. O modelu nowych, hibernacji nowych oraz w szczególności CK Vul można przeczytać
w Postępach Astronomii z 1988 r. [5]. Ten artykuł napisał znakomity znawca układów kataklizmiczych prof. Józef Smak. Aktualnie model nowej klasycznej w przypadku CK Vul posiada tylko wartość historyczną, gdyż szacowana masa pozostałości po wybuchu, czyli mgławicy molekularno-pyłowej, wynosi aż ~0,1–1 M. Dla nowych klasycznych typowa obserwowana masa wyrzuconej
mgławicy wynosi zaledwie ~0,0001 M. Jest to najpoważniejszy argument wykluczający hipotezę
CK Vul jako nowej klasycznej.
Przegląd obserwacyjny wykonany przez grupę Kamińskiego [3] nie odkrył żadnej emisji molekularnej wokół 17 post-nowych w Drodze Mlecznej. Natomiast wokół CK Vul obserwuje się mgławicę molekularną.
Nowe klasyczne emitują promieniowanie radiowe tylko przez kilka pierwszych lat po wybuchu.
Tymczasem w przypadku CK Vul rejestruje się to promieniowanie kilkaset lat po wybuchu.
CK Vul "zachowywała się" odwrotnie niż w przypadku nowych klasycznych – po wybuchu temperatura pozostałości spadała zamiast rosnąć.

7.2 Hipoteza bardzo późnego pulsu termicznego (VLTP)
 zaawansowanych ewolucyjne mało i średniomasywnych olbrzymów (masy 0,6–10 M  )
U
na początku ewolucji na asymptotycznej gałęzi olbrzymów AGB (ang.Asymptotic Giant Branch)
hel spala się w jądrze gwiazdy – aczkolwiek dla gwiazd o masach <2M  początek spalania
helu rozpoczyna się jako bardzo gwałtowny rozbłysk helowy, ze względu na degenerację jądra
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helowego. Gdy hel w jądrze się skończy następuje faza pulsów termicznych polegających na tym,
że w wyniku spalania wodoru na hel w dolnej części warstwy (ang. "shell") składającej się z wodoru
tworzy się warstwa helu. Trwa to około 10–100 tysięcy lat. Następuje zapłon, gdy temperatura
warstwy helowej osiągnie 100 milionów K i "spokojne spalanie" (bez degeneracji!) helu na węgiel
(cykl 3α) w ciągu kilkuset lat. Po 10–100 tysiącach lat puls termiczny się powtarza. Niektóre pulsy
termiczne w fazach ewolucyjnych na gałęzi AGB/post-AGB mają specjalnie nazwy:
•
•
•

na ścieżce schładzania się białego karła – bardzo późny puls termiczny VLTP (Very
Late Thermal Pulse),
podczas spalania wodoru na etapie post-AGB – późny puls termiczny LTP (ang. Late
Thermal Pulse),
puls kończący ewolucję olbrzyma na gałęzi AGB – końcowy puls termiczny AFTP (AGB
Final/Fatal Thermal Pulse).

W modelowaniu ewolucji gwiazd najczęściej jest uwzględniany VLTP.
 ipotezę bardzo późnego pulsu termicznego małomasywnej gwiazdy (~1M) dla CK Vul zaproH
ponował Harrison [16] w 1996 roku. W swojej analizie Harrison opierał się na obserwacjach CK
Vul w podczerwieni. VLTP jest spowodowany zapaleniem się helu w warstwie podczas ewolucyjnego "schodzenia" gwiazdy z asymptotycznej galęzi olbrzymów (post-AGB) w stronę białych
karłów na diagramie Hertzprunga-Russella (HR). Po VLTP gwiazda odzyskuje jasność i "jak nowo
narodzona" wraca w stronę czerwonych olbrzymów na diagramie HR.
W roku 2007 Hajduk z współpracownikami [4] podał następującą kolejność prawdopodobnych
obiektów na ścieżce ewolucyjnej od rozpoczęcia VLTP (przy założeniu hipotezy CK Vul jest w fazie
VLTP): V4334 Sgr (Obiekt Sakurai: 10 lat), V605 Aql (90 lat), CK Vul (340 lat), IRAS 15154−5258 (∼1000
lat), A30/A78. Dwa pierwsze obiekty w młodszej fazie VLTP są zanurzone w kokonie pyłu i podobnie jak CK Vul emitują fale radiowe. Występują również podobieństwa w kształcie mgławic otaczających obiekty centralne oraz porównywalne maksymalne prędkości wypływu materii ~ 250 km/s.
Są również istotne różnice takie, jak większa kompaktowość źródła promieniowania radiowego
CK Vul w porównaniu do V605 Aql. Dla obu młodszych obiektów niż CK Vul materia wyrzucona
w helowym pulsie termicznym VLTP wykazuje deficyt wodoru – odwrotnie jest dla CK Vul. Wokół
każdego z 5 obiektów w fazie VLTP widać pozostałości po mgławicach planetarnych. Ale tylko
wokół CK Vul obserwuje się ślady znacznie dłuższej czasowo aktywności w fazie post-AGB przed
wybuchem w 1670 roku (zdjęcia z satelity IRAS sugerują, że CK Vul miała fazę silnej utraty masy
~0,1–1 milion lat temu).
Jednak głównym argumentem zaprzeczającym hipotezie VLTP w przypadku CK Vul jest obserwowana jasność tylko ~0,9 L. CK Vul powinna mieć jasność ~10 4 L i temperaturę efektywną
Teff >6500 K po około 350 latach od wystąpienia VLTP. Do zjawiska VLTP nie pasuje również skład
chemiczny i izotopowy mgławicy i chmury molekularnej wokół CK Vul (np. obecność litu, stosunki
izotopów 16O/18O i 14N/15N – patrz tabela 2).

7.3 Hipoteza jasnej czerwonej nowej (LRN)
Jasna czerwona nowa LRN (Luminous Red Nova) jest to rodzaj kataklizmów w świecie gwiazd
polegający na koalescencji, czyli połączeniu się gwiazd ciągu głównego. Astronomowie angielskojęzyczni określają to zjawisko słowem "merge"/"merger". Jasność absolutna jasnych czerwonych
nowych jest większa niż nowych klasycznych, ale mniejsza od supernowych. W miarę spadku
jasności ich barwa staje się coraz bardziej czerwona. Coraz mniej energii jest emitowane w zakresie wizualnym, a coraz więcej w podczerwieni. Prototypem tej grupy obiektów jest V838 Mon,
której „wybuch” został zaobserwowany w 2002 roku.
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Bardzo przekonujący przykład LRN przedstawił prof. Tylenda w [11]. Autor opisuje ciekawy
przypadek kontaktowego układu zaćmieniowego V1309 Scorpii, gdzie gwiazdy ciągu głównego
prawie muskały się powierzchniami do roku 2008 (okres orbitalny P=1,43 dnia) i wtedy w wyniku
oddziaływań przypływowych nastąpiło ich połączenie się. Ciągłość obserwacji V1309 Sco zawdzięczamy temu, że znajduje się w pobliżu centrum Drogi Mlecznej w jednym z pól obserwacyjnych
polskiego projektu OGLE. V1309 Scorpii wymaga dalszych systematycznych obserwacji. Można
podejrzewać, że V1309 Scorpii jest teraz pojedynczą gwiazdą otoczoną chmurą materii. Być może
nawet formuje się tam dysk protoplanetarny, z którego z czasem mogą powstać planety – "gorące
jowisze" (masywne planety blisko gwiazdy macierzystej).
Hipotezę, że CK Vul jest kolejnym przykładem LRN zasugerował Kato w 2003 roku, porównując
krzywą blasku CK Vul z V838 Mon. Ten argument nie był jednak zbyt przekonywujący ze względu
na skalę czasową tego zjawiska, która dla CK Vul była ~10 razy dłuższa.
Jednakże w 2013 roku grupa polskich astronomów pod kierunkiem prof. Tylendy [17] znalazła
inny obiekt OGLE-2002-BLG-360 sklasyfikowany jako LRN, którego krzywa blasku po przemnożeniu przez czynnik 1,4 okazała się bardzo podobna do CK Vul. Obie krzywe blasku wykazywały trzy
porównywalnej wysokości maksima, przy czym dla BLG-360 okres pomiędzy maksimami wynosił
~7 miesięcy, natomiast dla CK Vul ~11 miesięcy. Dodatkowo trzecie maksimum było bardzo słabe
dla CK Vul. Ale ten efekt można wyjaśnić tym, że Heweliusz obserwował tylko wizualnie trzecie
maksimum w 1672 roku, gdy CK Vul już mogła być bardzo czerwona. Natomiast wszystkie obserwacje BLG-360 były wykonywane przez teleskop OGLE w czerwonym filtrze fotometrycznym "I",
w którym gwiazdy czerwone są jaśniejsze niż w zakresie wizualnym. Podobnie wyglądają również
pozostałości po wybuchach CK Vul i BLG-360. To znaczy są to silne źródła emisji w zakresie podczerwonym, ale nie zidentyfikowano obiektów centralnych w zakresie optycznym. W porównaniu
do innych jasnych czerwonych nowych takich jak V838 Mon, V4332 Sgr lub V1309 Sco, wybuch
BLG-360 znacznie różnił się amplitudą (~5 mag vs 7–10 mag) oraz czasem trwania (3 lata vs ~miesiące). Autorzy interpretują BLG-360 jako przypadek zaawansowanego ewolucyjnie małomasywnego ciasnego układu podwójnego w fazie szybkiego zbliżania się do siebie po orbitach spiralnych podczas intensywnej wymiany masy we wspólnej otoczce. Świadczy o tym brak zmienności
trwającej dziesiątki lat przed koalescencją oraz silne promieniowanie w zakresie podczerwonym.
Zjawisko gwałtownego połączenia się gwiazd rozpoczęło się w 2002 roku. Podobny przypadek
mógł się również wydarzyć w CK Vul.
Podsumowując, na rzecz modelu CK Vul jako jasnej czerwownej nowej przemawia kształt
krzywej blasku (wybuch trwający 3 lata z 3 maksimami), silne emisje molekularne (np. dla obserwowanych 17 post-nowych nie odkryto tych emisji), duża masa molekularno-pyłowej mgławicy
~0,1–1 M (np. dla nowych klasycznych masa wyrzuconej mgławicy jest rzędu 0,0001 M), mała
jasność pozostałości po wybuchu ~0,9 L, obfitości pierwiastków w mgławicy oraz względne stosunki izotopów w chmurze molekularnej. CK Vul wygląda na pierwszy przypadek koalescencji
dwóch gwiazd obserwowany po prawie 350 lat latach od jego wystąpienia. Przed astronomami
jeszcze wiele pracy, aby potwierdzić hipotezę LRN i lepiej zrozumieć właściwości takich układów
oraz ich ewolucję przez pierwsze 1000 lat po koalescencji.

7.4 Hipoteza nowej wymuszonej przez dyfuzję (DIN)
 odel CK Vul jako nowej wymuszonej przez dyfuzję zaproponowała w roku 2011 grupa astronoM
mów w publikacji [7], w której głównym autorem jest Miller-Bertolami. Najistotniejszym warunkiem prowadzącym do wystąpienia zjawiska DIN jest powstanie białego karła z bardzo cienką
warstwą buforową składającą się z helu (He).
Na rys. 14a pokazano we współrzędnych "czas" vs "radialny rozkład masy w gwieździe"
(diagram Kippenhahna) możliwy przebieg ewolucyjny prowadzący do powstania białego karła
typu DA (w widmie występuje wodór) z cienką helową warstwą buforową ("thin He-buffer").
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Rysunek 14. A) Jakościowy diagram Kippenhahna z proponowanym scenariuszem powstania
białego karła z otoczką wodorową i cienką helową warstwą buforową („thin He-buffer”).
B) Diagram HR ze ścieżką ewolucyjną gwiazdy o masie początkowej 0,85 M (mała
metaliczność Z), u której po AFTP nastąpiło zapalenie się wodoru w cienkiej helowej warstwie
buforowej (t=0 – maksimum wydzielenia się energii podczas zjawiska nowej wymuszonej
dyfuzją DIN). Materiał źródłowy [7].
Na omawianym rysunku po każdym rozbłysku w warstwie helowej jej masa znacznie się zmniejsza w obszarze konwekcji ("ciemne łezki" oznaczone w j. ang."He shell flash convective zones", tzn.
strefy konwekcyjne z warstwowym rozbłyskiem helowym). Takie cienkie buforowe warstwy He
przetrwają do momentu ponownego zapłonu H w warstwie. Wtedy następuje ponowne powiększenie się warstwy He w wyniku spalania H. Ta sytuacja może być zakłócona np. podczas bardzo
silnego rozbłysku He, gdy nastąpi całkowita likwidacja warstwy He po wymieszaniu się gwiazdy
aż do powierzchni (to zjawisko określa się terminem "third dredge-up"). Ale kolejny cykl spalania
H→He w warstwie wodorowej jest w stanie odbudować warstwę He.
Symulacje komputerowe ewolucji gwiazd pokazują, że najprawdopodobniej "third dredge-up"
jest do uniknięcia dla gwiazd małomasywnych (M<1,5 M). Dla takich gwiazd pierwsze pulsy termiczne na gałęzi AGB nie są zbyt silne. Dlatego wydaje się sensownym przyjęcie ścieżki ewolucyjnej, w której małomasywne olbrzymy doświadczają na asymptotycznej gałęzi olbrzymów AGB końcowego pulsu termicznego (AFTP) lub późnego pulsu termicznego (LTP) i stają
się białymi karłami typu DA (widmo z liniami H) z cienką warstwą buforową He (rys. 14a:
"H-rich envelope depleted just before or at a He-shell flash", tzn. bogata w wodór otoczka się skończyła tuż przed lub w trakcie warstwowego rozbłysku He).
Buforowa warstwa He musi być wystarczająco cienka. Wtedy następuje dyfuzja, czyli przenikanie H od góry i C od dołu do warstwy buforowej He. Gdy dojdzie do kontaktu H z C rozwija
się niestabilne spalanie H w cyklu węglowo-azotowym (CNO). Takie nagłe wydzielenie się energii
prowadzi do bardzo szybkiej ekspansji zewnętrznych warstw białego karła w skali rzędu lat. Jej
wizualna jasność absolutna wzrasta z MV~+9 mag do MV~-6 mag i w ciągu kilku lat gwiazda staje
się ponownie czerwonym olbrzymem. To "pojaśnienie" gwiazdy w literaturze astronomicznej
określa się terminem nowa wymuszona przez dyfuzję (DIN – skrót z j.angielskiego: DiffusionInduced Nova) mimo, że prowadzi do znacznie wolniejszego wzrostu jasności niż klasyczna nowa.
R ys.14b przedstawia symulację komputerową ścieżki ewolucyjnej gwiazdy o masie początkowej MZAMS=0,85 M i małej metaliczności Z=0,0001. Po wypaleniu H i He w jądrze, gwiazda
ewoluuje dalej na asymptotycznej gałęzi olbrzymów AGB i pierwszy warstwowy rozbłysk He (ang.
He-shell flash) pojawia się w wieku 11,758 miliarda lat od "narodzin" gwiazdy (tzn. od osiągnięcia
ZAMS). Ze względu na małą masę i dość silny wiatr gwiazdowy nasza gwiazda dozna tylko 3 pulsy
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termiczne (P~530 tys. lat pomiędzy kolejnymi pulsami termicznymi). Autorzy tej symulacji tak
spreparowali utratę masy, aby ostatni puls termiczny rozwinął się, gdy gwiazda właśnie opuszczała AGB (czyli, aby to był tzw. finalny puls termiczny AFTP).
Tuż przed osiągnięciem punktu A (patrz rys. 14b), jeszcze na ścieżce ewolucyjnej schodzenia z AGB oznaczonej kolorem niebieskim, następuje zapalenie się wodoru, co objawia się
"pętelkami" na diagramie HR. W okolicach punktu A, około t~7,616 miliona lat przed umownym
rozpoczęciem się DIN, modelowa gwiazda wchodzi na ścieżkę schładzania się białego karła
z cienką warstwą buforową He (w symulacji za moment t=0 przyjęto chwilę maksymalnego
wydzielenia się energii podczas spalania H w reakcjach CNO w procesie DIN). W analizowanym
przykładzie w momencie powstania (tzn. początek "czarnej" ścieżki ewolucyjnej na rys. 14b)
cienka buforowa warstwa He posiada masę ~0,000438 M , a warstwa H (powyżej warstwy
He) ~0,00042 M. Przez kolejne miliony lat następuje dyfuzja H od góry i C od dołu do tej cienkiej warstwy buforowej He ("thin He buffer"). Po około 7,58 miliona lat od momentu wejścia
na ścieżkę schładzania się białego karła, następuje powolny wzrost wydzielania się energii
w cyklu CNO (okolice pkt.B na rys.14b). Dalszy wzrost produkcji energii w cienkiej warstwie
buforowej He sprawia, że po następnych ~23 tysiącach lat włącza się konwekcja, która powoduje mieszanie się warstwy He z wyżej leżącą warstwą H i drastyczny wzrost spalania H. W efekcie w czasie krótszym od 200 lat ilość energii wydzielanej w tej warstwie konwektywnej osiąga
kilka milionów L, co wywołuje ekspansję zewnętrznych warstw H i w ciągu kilku lat gwiazda
wraca na gałąź olbrzymów (patrz rys. 14b).
G łówne trudności w interpretacji CK Vul jako DIN dotyczą tego, że wyrzucona mgławica podczas DIN powinna mieć masę <0,001 M, a to nie zgadza się z obserwacjami CK Vul. Również
jasność CK Vul jest zbyt mała w porównaniu do prognozowanej podczas DIN.
Interpretacja DIN sugeruje, że nie powinno się obserwować mgławicy planetarnej związanej
z CK Vul, gdyż od momentu ostatniej utraty masy na AGB minął czas rzędu milionów lat. Jest
to kilka rzędów więcej niż dla hipotezy VLTP, gdzie czas od odejścia z AGB do wystąpienia VLTP
jest ~10 tys. lat. Tymczasem np. publikacje [3] i [4] dowodzą, że istnieje mgławica wokół CK Vul.
Na to, że wokół CK Vul się tworzy mgławica planetarna wskazują bipolarne wypływy materii pokazane np. na rys.10a lub rys. 12. Podobne struktury bipolarne obserwuje się w niektórych młodych
mgławicach planetarnych i w gwiazdach w stadium ewolucyjnym post-AGB. Powstają one, gdy
szybki sferyczny wiatr gwiazdowy spotyka gęstym obszar materii w obszarze równikowych.

8. Podsumowanie
Nie wiadomo do końca co było przyczyną zjawiska "Nova sub capite Cygni" w 1670 roku. Dlatego
nadal potrzebne są systematyczne obserwacje CK Vulpeculae i szczegółowe rozpracowanie
teorii przebiegu zjawisk koalescencji gwiazd ciągu głównego, pulsacji termicznych olbrzymów
na gałęzi AGB lub nowych typu DIN. Niestety CK Vul jest tak słabym obiektem, że pozostaje
już tylko w zasięgu profesjonalnych setupów takich jak np. radioteleskop VLA (baza 10 km,
zbieranie sygnału ~ 1 godzina), 32-metrowy radioteleskop w Piwnicach, 8-metrowy teleskop
optyczny Gemini, teleskop orbitalny Spitzera (obserwacje w podczerwieni), APEX/SMA (obserwacje sub-mm).
Na zakończenie chciałbym podkreślić, że obserwacje gwiazd zmiennych stanowią ponadczasową absolutną wartość naukową. Nie "starzeją się" tak, jak np. teorie astro i fizyczne. Mogą być
przydatne w przyszłości za 5, 150 lub nawet 1000 lat. Niezwykłe jest to, że obserwacje gwiazdy
zmiennej sprzed ponad 340 lat pozwalają rozwijać teorię budowy i ewolucji gwiazd.
O tym tajemniczym obiekcie jedno wiemy na pewno: CK Vulpeculae jest po prostu "czadowa"!
Można się o tym przekonać oglądając na przykład rysunek 11.
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Raporty aktywności

Główne indeksy aktywności słonecznej za październik 2015

Średnie miesięczne: R= 53,0, F= 5,3, CV= 44,52
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 344,87 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za listopad 2015

Średnie miesięczne: R= 53,47, F= 5,44, CV= 44,27
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 325,00 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za grudzień 2015

Średnie miesięczne: R= 49,77 , F= 6,65 , CV= 49,23
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: : S = 361,33 [p.p.s - MH.].
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R - liczba Wolfa F - liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV - wartość klasyfikacyjna
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Wartości CV
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Pochodnie fotosferyczne
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2014

Średnie liczby Wolfa z 13 miesięcy
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Raporty aktywności

Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
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Nr - roczny numer grupy B - średnia szerokość heliograficzna L - średnia długość heliograficzna P - okres widoczności grupy
? - brak całego okresu widoczności grupy S - maksymalna liczba zaobserwowanych plam w danej grupie.
Dane obserwacyjne i Komunikaty nr 10-12/2015 opracowali: Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy: G. Araujo (Hiszpania), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), G. Dałek, A. Derdzikowski,
J. Derdzikowska, M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski, P. Ossowski,
G-Lutz Schott (Niemcy), M. Sidor, M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski.
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Wykres Motyla dla XXIV Cyklu wg. obserwacji TOS

Podsumowanie IV kwartału 2015 roku pod względem
aktywności słonecznej
Adam Derdzikowski
Aktywność plamotwórcza Słońca w czwartym kwartale 2015 roku charakteryzowała się dużą stabilnością i średnimi wysokościami we wszystkich mierzonych indeksach. Wartości te były jednak zauważalnie
niższe niż w poprzednim kwartale. W efekcie wartość średniej konsekutywnej Liczba Wolfa znacząco
spadła. Mimo to Słońce ciągle sprawiało nam niezwykłe niespodzianki – w grudniu z terenu Polski aż
dwukrotnie można było obserwować zorzę polarną.
W 2015 roku zorzę w Polsce widziano łącznie siedem
razy, choć aktywność słoneczna w tym czasie nie
była zbyt imponująca.
Spośród trzech miesięcy minionego kwartału
szczególnie prezentuje się wspomniany wyżej grudzień, który był dość ciekawym miesiącem, jeśli
chodzi o aktywność słoneczną w zakresie pochodni
fotosferycznych. W grudniu odnotowano najwyższy
poziom aktywności pochodni od lutego 2015 roku,
co wskazuje, że ilość potencjalnych regionów plamotwórczych na Słońcu jest ciągle duża.
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O ile wspomniany na początku spadek aktywności
słonecznej w zakresie Liczby Wolfa, albo pod względem
CV, był zauważalny, o tyle największy spadek w czwartym kwartale odnotowano pod względem powierzchni
plam (S). Średnia wartość S była o połowę niższa niż
w czasie trzeciego kwartału. Przyglądając się wykresom i statystyce grup plam można dojść do wniosku,
iż liczba grup nie zmniejszyła się aż tak znacząco, lecz
reprezentowały one wcześniejsze typy morfologiczne
o prostszej budowie i mniejszej powierzchni.
Najbliższy kwartał zapowiada się bardzo ciekawie. Początek stycznia mija pod znakiem rozkręcającej się stopniowo aktywności Słońca. Po znaczącym
spadku w ostatnich miesiącach, można spodziewać
się wystąpienia nieco większej ilości plam, a być
może także kolejnych zórz, pochodzących z licznych
i rozległych dziur koronalnych. Wydłużają się także
dni, co sprawia, że obserwacje Słońca będą coraz
łatwiejsze i bardziej atrakcyjne.

Słoneczny konkurs !
Podsumowanie IV etapu słonecznego konkursu
Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława
Szymańskiego oraz biuletynu „Proxima”
Ku naszemu zaskoczeniu ostatni, czwarty etap konkursu, rozczarował słabą
frekwencją. Wzięło w nim udział zaledwie sześciu obserwatorów. Wśród prac
znajdowały się cztery szkice i dwie fotografie. Mimo, że był to etap decydujący
o końcowej klasyfikacji, okazał się najsłabiej obsadzonym przez uczestników
spośród wszystkich etapów. Przyznać jednak trzeba, że niewątpliwy wpływ na niską
frekwencję mogła mieć niesprzyjająca jesienno-zimowa aura.
Rywalizacja w czwartej rundzie zapowiadała się szczególnie ciekawie w dziedzinie
szkicu, gdzie różnice punktowe między rywalami były bardzo niewielkie i każdy miał
szanse na końcowe zwycięstwo. Przysłane prace stały na wysokim, wyrównanym
poziomie, co zwiastowało zaciętą walkę i prawdziwy ból głowy jurorów.
Etapowe pierwsze miejsce zajęli ex aequo Marek Nawrocki i Adam Tużnik. Ich szkice
i opisy wyróżniały się dużą starannością, obaj autorzy podjęli także udaną próbę
oceny aktywności słonecznej. Adam Tużnik sklasyfikował ponadto zaobserwowane
grupy wg klasyfikacji McIntosha. Trzecie miejsce zajął Radek Dobrzyniewicz, który
po raz kolejny zaprezentował niebanalną pracę, wyróżniającą się na tle innych
zarówno żywą kolorystyką, jak i pewną dozą artyzmu. Praca Jakuba Warchoła,
którą ostatecznie zajęła czwarte miejsce na tym etapie, również zdobyła uznanie
jurorów dokładnym odwzorowaniem szczegółów tarczy i starannym opracowaniem
graficznym. Do zdobycia większej ilości punktów być może zabrakło próby
oszacowania słonecznej aktywności.
W dziedzinie fotografii czwarte z rzędu zwycięstwo odniósł prawdziwy „dominator”
w naszym konkursie – Łukasz Sujka. Przygotowana przez niego mozaika Słońca,
prezentująca liczne typy protuberancji, została uzupełniona niezwykle ciekawym
opisem. Tym razem w tej rywalizacji rękawicę podniósł jedynie Michał Kwieciak, który
dzięki swojej fotografii ukazującej Słońce w świetle białym znacząco awansował
w końcowej klasyfikacji konkursu.
Zapraszamy do galerii zwycięskich prac ostatniego etapu naszego konkursu.

Podsumowanie konkursu
i klasyfikacja końcowa
Podczas ostatniego etapu naszego konkursu Łukasz Sujka po raz kolejny zaprezentował
wspaniałe możliwości fotografii w zakresie Hα, prezentując obok świetnej pracy wartościowy
i szczegółowy opis uwiecznionych przez siebie zjawisk. Pod tym względem prace Łukasza
były zdecydowanie wyróżniającym się zjawiskiem w czasie całorocznych zmagań, stanowiąc
doskonale uzupełniającą się całość. Były nie tylko ucztą dla oczu, ale także okazją
do pogłębienia wiedzy na temat słonecznej aktywności. Zwycięstwa we wszystkich czterech
etapach – to najlepsze podsumowanie końcowego sukcesu Łukasza Sujki. Trzeba jednak
przyznać, że poziom prac pozostałych uczestników był również niezwykle wysoki.
Rywalizacja o drugie miejsce w dziedzinie fotografii zakończyła się nieoczekiwanie już
w poprzednim etapie. Drugie miejsce zajął Paweł Warchał przed Pawłem Musialskim.
Najmniejsza możliwa różnica między nimi (1 pkt) uzmysławia, jak wyrównany był poziom
tej rywalizacji. Ich prace dorównywały poziomem technicznym i pomysłowością pracom
zwycięzcy, jednakże decydująca okazała się duża wstrzemięźliwość w zakresie załączanych
do prac opisów zjawisk. Strata punktowa Michała Kwieciaka do czołówki okazała się zbyt
duża i ostatecznie zakończył rywalizację tuż za podium.
W dziedzinie szkicu konkurencja była niezwykle ciekawa i bardziej zacięta, niż w przypadku
fotografii. Uczestniczyło w niej zaledwie pięciu obserwatorów, jednakże konsekwentnie
przesyłających prace, do których wszyscy załączali szczegółowe opisy. Szkicujący okazali
się reprezentantami bardzo konkretnych technik i nie podejmowali się eksperymentów,
za wyjątkiem Radka Dobrzyniewicza, którego technika urzekła chyba każdego z oceniających.
Jednakże można stwierdzić, iż z różnych przyczyn nie udało się mu wyczerpać (lub w pełni
rozwinąć) możliwości tej „futurystycznej” i barwnej formy szkicu. Ostatecznie, po zaciętej
rywalizacji, konkurs w tej dziedzinie wygrał Adam Tużnik, nieznacznie wyprzedzając
Marka Nawrockiego i Radka Dobrzyniewicza.
W imieniu Towarzystwa Obserwatorów Słońca oraz zespołu Proximy, pragnę serdecznie
podziękować miłośnikom astronomii, którzy wzięli w nim udział. Konkurs był bardzo długi,
wymagał dużej pomysłowości i systematyczności, a także wiedzy na temat rejestrowanych
zjawisk. Żeby go wygrać potrzebne było coś więcej, niż tylko biegłość w szkicowaniu, czy
obsłudze astronomicznego sprzętu. Być może te wymagania i wysoki stopień trudności
sprawiły, że frekwencja w czasie jego trwania nie była zbyt wysoka. Mam jednak wrażenie,
że w przypadku części zgłoszonych prac, właśnie dzięki tym wymaganiom, dostaliśmy
od autorów prawdziwe perełki obserwacyjnej sztuki. Mamy nadzieję, że nasza zabawa okazała
się dla wszystkich ciekawą rozrywką, a także inspiracją do tworzenia coraz lepszych prac oraz
bodźcem do rozwijania swojej kreatywności. Chciałbym również serdecznie podziękować
sponsorom konkursu: Towarzystwu Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego
w Żychlinie, biuletynowi Proxima oraz Przemysławowi Rudziowi. Nagrody roześlemy pocztą.
Zapraszamy do galerii naszego konkursu dostępnej pod adresem proxima.org.pl, a laureatom
serdecznie gratulujemy!
Adam Derdzikowski

Słoneczny konkurs !
Podsumowanie IV etapu i wyniki klasyfikacji końcowej
słonecznego konkursu Towarzystwa Obserwatorów Słońca
im. Wacława Szymańskiego oraz biuletynu „Proxima”
Wyniki klasyfikacji IV etapu
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Wyniki klasyfikacji końcowej
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Fotografia: 1 miejsce

Autor: Łukasz Sujka.
Sprzęt: Teleskop Lunt 50THaPT +
filtr blokujący Lunt B1200, montaż: EQ5, detektor: PointGrey
Chameleon3. Oprogramowanie:
AutoStakkert, ImPPG, Photoshop.
Opis: Daty: 08.03 (tarcza), 25.05
/ 21.07 / 05.12 / 20.12 / 24.12 (protuberancje), rok 2015.
Prezentowane zdjęcie jest połączeniem 6 zdjęć wykonanych
od marca do grudnia 2015
roku. Stanowi więc małe podsumowanie mojego tegorocznego dorobku w astrofotografii
w paśmie H-alpha. Sztucznie
zabar wione niebieskie tło
pozwala lepiej przeanalizować
szczegóły protuberancji. Na zdjęciu widoczne są głównie protuberancje, filamenty i dwa obszary
aktywne (plamy słoneczne) w tym jedna o dość dużych rozmiarach – AR2297. Protuberancje
oznaczono numerami od 1 do 4, aby zaklasyfikować je do różnych typów:
1, 1A – protuberancje spokojne. Protuberancje o długim okresie życia, od kilku do kilkunastu
dni. Charakteryzują się małą zmiennością. Ich kształt jest podobny przez cały okres ich trwania.
Ulegają powolnemu rozpadowi lub są wyrzucane w przestrzeń.
2, 2A – protuberancje łukowe związane ściśle z obszarami aktywnymi (plamami). Charakteryzuje
je duża dynamika, zmienność oraz krótki czas trwania - od kilku do kilkunastu godzin.
3 – protuberancja o kształcie piramidy (Pyramid Prominence) – podobna charakterystyka do
protuberancji spokojnej.
4 – protuberancja zawieszona nad powierzchnią Słońca – materia uwięziona w polu magnetycznym Słońca która po pewnym czasie może być z powrotem „wciągnięta” do obszaru aktywnego
lub odrzucona w przestrzeń kosmiczną.
Trzy długie filamenty widoczne na tarczy Słońca to również protuberancje. Jednak oglądane od
góry. W momencie ich dotarcia do krawędzi tarczy można pokusić się o dokonanie ich klasyfikacji zgodnie z przyjętym podziałem.
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Fotografia: 2 miejsce

Autor: Michał Kwieciak.
Sprzęt: Teleskop SW 150/750 Dual Speed, montaż: SW EQ-5, filtr: Baader Planetarium ND
5.0, aparat: Nikon D90 - stack 40x1/2000s ISO 400. Oprogramowanie użyte do obróbki: PIPP,
RegiStax 6, ImPPG, Corel PaintShop Pro.
Opis: Data wykonania zdjęcia: 2015-12-30 11:20 UT.
Warunki pogodowe: seeing (S) bardzo słaby, widoczność (q) bardzo dobra, wiatr (w) słaby.
Warunki wykonania zdjęcia były trudne, ponieważ Słońce obecnie znajduje się nisko nad
horyzontem.
Na zdjęciu z 30 grudnia 2015 roku możemy zaobserwować obszar aktywny o numerze 2473.
Zdjęcie zostało wykonane w świetle widzialnym (WL) – 40 zdjęć zestackowałem w programie
RegiStax, a następnie finalna fotografia została pokolorowana w programie Corel PaintShop Pro.
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Szkic: 1 miejsce (ex aequo)

Autor: Marek Nawrocki.
Sprzęt: lornetka Fujinon 16x70, folia ND5.
Opis: Czas: 2015-12-06, godzina 11:00 (UT).
Technika: ołówek i gumka na białej kartce,
drobna korekta skanu w PS. Warunki pogodowe: Słońce górujące, warunki niezłe, biorąc pod uwagę niewielką wysokość Słońca
nad horyzontem. Niebo nie do końca czyste
- niebawem nadeszły chmury i zakryły naszą
gwiazdę.
Zaobserwowałem pięć grup plam. Najokazalsza z nich, dwubiegunowa, pokazała najwięcej
detalu. W jej wschodniej części było widać dwie plamy oblane jednym półcieniem, podczas
gdy zachodni biegun grupy pokazał na pierwszy rzut oka jedną plamę – lecz jej kształt i pewna
nieregularność pozwala na domyślanie się drugiej plamy w tym biegunie (i takie założenie przyjąłem wyliczając liczbę Wolfa).
Pomiędzy obiema biegunami dało się zaobserwować pochodnię fotosferyczną, jednak ta była
bez większego detalu. Grupa była też „flankowana” od zachodu kolejną pochodnią o kształcie
złamanego półkola.
Kolejne dwie grupy, leżące na zachód od powyżej opisanej, składały się z pojedynczych plam.
Ta najbardziej zachodnia była zatopiona w rozbudowanej, spektakularnej pochodni, która zdawała się wskazywać na położenie drugiego bieguna w tej grupie (choć tymczasem bez pojawienia się plamy słonecznej).
Ostatnie dwie grupy, każda złożona z pojedynczej plamy, były widoczne jako małe, pojedyncze
plamki, bez półcieni, w okolicy równika słonecznego. Jedna z nich, leżąca na równiku była większa i delikatnie wyciągnięta. Na północny zachód od niej było widać dość rozległą pochodnię,
lecz bez większego śladu jej struktury (była już zbyt daleko od krawędzi tarczy, przez co kontrast
był bardzo subtelny).
Natomiast najbardziej północna plama była ledwo widoczną kropeczką.
Plamy obserwowane tego dnia nie były szczególnie spektakularne, ale z nawiązką rekompensowały to pochodnie, szczególnie te bliskie zachodniego skraju tarczy słonecznej. Blisko wschodniej krawędzi również było widać pochodnię o dość złożonym kształcie, lecz o znacznie „prostszej” budowie (w porównaniu do pochodni na zachodzie tarczy Słońca).
Na podstawie tej obserwacji wyznaczyłem liczbę Wolfa na R = 58.
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Szkic: 1 miejsce (ex aequo)

Autor: Adam Tużnik.
Sprzęt: Teleskop Celestron 50/600 , folia ND5 , technika : ołówek , i gumka, na białej kartce A4 ,
obróbka program ( GIMP 2).
Opis:
Liczba Wolfa:
R= k(10G+s)
R=1(10*3+6)
R=10*3+6
R= 36

Klasyfikacja Mc. Intosha.
1) Bx
2) Ca
3) Ax

Odp. Liczba Wolfa na dzień 29.11.2015r., wyniosła 36.
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PRACE KONKURSOWE
Szkic: 3 miejsce

Autor: Radosław Dobrzyniewicz.
Sprzęt: Lunt 60.
Opis: Warunki fatalne: Słońce nisko, przysłaniane co chwila przez chmury. Szczegółów ciężko
się dopatrzyć. Więcej szans w tym roku pewnie nie będzie, bo prognozy od dzisiaj na najbliższe
dwa tygodnie są beznadziejne. Przy tym szkicu odrabiałem lekcje o numeracji grup plam słonecznych, dlatego na szkicu umieściłem ich opis.
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