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Nie wiadomo kiedy człowiek po raz pierwszy zauważył, że niektóre gwiazdy zmieniają jasność. Wydaje
się, że już kilkanaście stuleci przed naszą erą egipscy
kapłani wiedzieli przynajmniej o zmiennej naturze
Algola. Podobne wnioski można wysnuć z analizy
dorobku kultury hebrajskiej i arabskiej. Jak daleko
w przeszłość sięga wiedza o gwiazdach zmiennych
i jak rozwijała się na świecie oraz w Polsce na przestrzeni dziejów opisuje Adam Derdzikowski w artykule „Historia obserwacji gwiazd zmiennych”.
Publikujemy również ostatnią już część cyklu
autorstwa Ryszarda Biernikowicza o pierwszej bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych podczas koalescencji masywnych czarnych dziur. Autor opowiada
w niej m.in. o tym jakie trudności musieli przezwyciężyć naukowcy oraz jakie błędy popełniali zanim
doszło do pierwszej detekcji, opisuje szczegóły
pierwszej sesji obserwacyjnej po modernizacji LIGO,
przedstawia wyniki symulacji numerycznych dla
różnych ścieżek ewolucyjnych kończących się koalescencją układów podwójnych z czarnymi dziurami
o masach porównywalnych z gwiazdami. Zwraca

również uwagę na znaczny wkład grupy astronomów
z Uniwersytetu Warszawskiego w badania symulacyjne ewolucji takich układów.
Pod koniec sierpnia br. zespół astronomów
z Europejskiego Obserwatorium Południowego
w Chile ogłosił, że wokół najbliższej Słońcu gwiazdy
– Proxima Centauri, krąży planeta o masie zbliżonej
do masy Ziemi. O tym jak może wyglądać ten nieznany świat, czy nadaje się do zamieszkania i czy
możemy tam dotrzeć pisze Tomasz Krzyt w materiale
zatytułowanym „V645 Centauri – nasz drugi dom?”
To wiodące tematy bieżącego wydania biuletynu.
Nie oznacza to jednak, że zapomnieliśmy o naszych
stałych pozycjach, traktujących głównie o tym
co w ostatnim czasie działo się wśród gwiazd oraz
co może wydarzyć się w najbliższych miesiącach.
W imieniu całego Zespołu serdecznie zapraszam
do lektury!
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Nowe życie Keplera i szybkość rotacji
gwiazd w Plejadach
Marian Legutko (LMT)
Około dwu lat temu orbitalne obserwatorium Kepler,
którego celem było obserwowanie tranzytów egzoplanet na pograniczu gwiazdozbiorów Łabędzia
i Lutni, uległo awarii. Jej skutkiem jest brak możliwości
stabilizowania położenia teleskopu i długotrwałych
obserwacji jednego obszaru nieba. Jednak nie zakończyło to pracy obserwatorium orbitalnego. Ponieważ
sam teleskop jest sprawny, rozpoczęto misję K2,

Infografika objaśniająca zasadę pracy misji K2 (NASA–JPL)
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pozwalającą gromadzić dane obserwacyjne obiektów, które wskutek niekontrolowanej rotacji znajdą
się w polu widzenia. Na rysunku poniżej zaprezentowano infografikę wyjaśniającą przebieg misji K2.
Jednym z ciekaw ych tematów badawczych
w ramach misji K2 było oszacowanie tempa rotacji
gwiazd wchodzących w skład młodej gromady otwartej – Plejad w gwiazdozbiorze Byka. Szybkość rotacji

NEWS

gwiazd szacowano na podstawie niewielkich wahań
blasku, spowodowanych obecności plam – odpowiedników plam słonecznych.
Na podstawie obserwacji wykazano, że im masywniejsza, większa gwiazda, tym powolniej wiruje ona
wokół własnej osi. Zmierzony zakres tempa obrotów
mieści się w granicach od około jednej doby do kilkunastu dni.
Badania mają pomóc zrozumieć zmiany okresu
rotacji w powiązaniu ze zmianami ewolucyjnymi.
Po zebraniu i opracowaniu danych dotyczących
Plejad, dla porównania zbierane są i opracowywane
dane dla innej znanej gromady otwartej północnej
półkuli nieba – Praesepe w Raku.

Obserwacje szybkości rotacji mają pomóc zrozumieć wpływ „burz gwiazdowych” (odpowiedników
burz słonecznych) na zmianę rotacji, rzucić światło
na zmiany wewnątrz gwiazd, a także wpływ wyrzutów
masy na środowisko wokół gwiazd, zwłaszcza ekosfer,
gdzie znajdować się mogą planety typu ziemskiego.
Źródła:
»»http://www.jpl.nasa.gov/news/news.
php?release=2016–209
»»http://www.nasa.gov/kepler/keplers-second-lighthow-k2-will-work
»»http://www.nasa.gov/feature/ames/nasas-k2mission-the-kepler-space-telescopes-secondchance-to-shine

Gaia16aye – mikrosoczewka
grawitacyjna w Łabędziu
Marian Legutko (LMT)
5 sierpnia orbitalne obserwatorium Gaia, przeznaczone do wyznaczenia dokładnych trójwymiarowych
współrzędnych ponad miliarda gwiazd w Galaktyce,
zarejestrowało niespodziewany „rozbłysk” obiektu
skatalogowanego jako Gaia16aye. 22 wcześniejsze obserwacje misji Gaia nie wykazały zmian blasku większych niż 0,05 mag. 9 sierpnia naziemne

obserwacje potwierdziły, że obiekt zwiększał swoją
jasność z szybkością ok. 0,1 mag/dobę. 13 sierpnia
tempo pojaśnienia wzrosło do 0,6 mag/dobę, ale
wskaźnik barwy pozostawał niezmienny (B-V = 1,6).
W dniach 11 i 12 sierpnia za pomocą teleskopów: włoskiego Asiago (1,22 m) oraz Liverpool (2,0
m) na Wyspach Kanaryjskich wykonane zostały
Rys. 1. Kombinowana
krzywa blasku Gaia16aye,
z okresu początku
aktywności, według
obserwacji naziemnych



www.proxima.org.pl

5

NEWS

Rys. 2. Krzywa blasku Gaia16aye wg obserwacji w bazie AAVSO
obserwacje widma obiektu. Spektrum wskazywało
na gwiazdę w zakresie widmowym K8–M2.
Brak linii emisyjnych oraz niska temperatura
zaprzeczały teorii o aktywnym, młodym obiekcie typu
FU Ori. Z kolei brak linii absorpcyjnych serii Balmera
wykluczał możliwość wyjaśnienia natury obiektu
jako typ gwiazd kataklizmicznych. Archiwalne płyty
„NMW nova patrol” z lat 2011–2013 wskazywały wyraźnie, że w tym okresie jasność Gaia16aye była niższa
od pobliskiej gwiazdy 14,2 mag. Od początku trzeciej
dekady września zmienna jest nieustannie monitorowana przez obserwatorów AAVSO.
Jedyną możliwością wydaje się wyjaśnienie,
że zachowanie Gaia16aye jest efektem mikrosoczewkowania.Do chwili obecnej zarejestrowano już trzy
pojaśnienia obiektu Gaia16aye.

Obecnie zebrane dane pokazują, że zakres zmian
jasności mikrosoczewki mieści się w granicach 13,8–
16,4 Vmag. Dalsze obserwacje są pożądane, zarówno
fotometryczne, jak i widmowe.
Źródła:
»»AAVSO Alert Notice #552 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-552
»»AAVSO-VSX – http://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=473787
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9376
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9507
»» http://scan.sai.msu.ru/~kirx/ATel/Gaia16aye/
»» http://gsaweb.ast.cam.ac.uk/alerts/alert/Gaia16aye/
followup

DM Orionis – młoda gwiazda zakrywana
przez dysk protoplanetarny
Marian Legutko (LMT)
Na tle gwiazdozbioru Oriona znaleźć możemy ciekawą gwiazdę zmienną DM Ori. Jest to obiekt zaliczany do typu UX Ori – młodych gwiazd o nieregularnych zmianach blasku. Jasność DM Ori waha się
w granicach 11,5–14,5 mag. Obserwatorzy dysponujący sprzętem pozwalającym obserwować tę gwiazdę
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w pełnym zakresie zmian blasku powinni umieścić
ją w swoim programie.
Od marca 2000 roku do sierpnia 2002 roku obserwowano osłabienie blasku DM Ori o około 1,5 mag.
Od stycznia 2013 do września 2014 spadki jasności
wynosiły 1,7 mag. Obserwacje wykonano w ramach

NEWS

Rys. 1. Krzywa blasku DM Orionis, w okresie 8 sierpnia – 8 października 2016 roku wg obserwacji w bazie AAVSO
projektu Kilodegree Extremely Little Telescope South
(KELT-South). Wykorzystano również archiwalne
obserwacje programu All-Sky Automated Survey for
SuperNovae (ASAS-SN). To właśnie te archiwalne,
połączone dane pozwoliły wykryć epizody zakrycia
gwiazdy.
DM Orionis jest otoczona przez dysk protoplanetarny. Od sierpnia 2016 AAVSO rozpoczęło kampanię
obserwacyjną obiektu.
Zgodnie z teorią, w dysku istnieją zagęszczenia
materii, które prawdopodobnie były przyczyną tych
„nadprogramowych” osłabień blasku gwiazdy, niezależnie od pozostałych obserwowanych, związanych
z obecnością dysku. Za epizody z okresu 2000–2002
oraz 2013–2014 ma odpowiadać zagęszczenie materii
rozciąga się aż na 4,9 jednostki astronomiczne (AU),
znajduje się ponad 6 AU od macierzystej gwiazdy
i porusza się po orbicie z prędkością ok. 14,6 km/s.

Obserwacje mają wspomóc badania teoretyczne
nad zagęszczeniami w obłokach protoplanetarnych,
prowadzących do narodzin planet. Warto więc wziąć
udział w kampanii obserwacyjnej AAVSO, której efektem być może będzie uszczegółowienie teorii formowania układów planetarnych.
Źródła:
»»https://www.aavso.org/content/dm-ori-young-starocculted-disturbance-its-protoplanetary-disk
»»AAVSO-VSX – http://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=23198
»»http://www.nasa.gov/feature/ames/nasas-k2mission-the-kepler-space-telescopes-secondchance-to-shine
»»http://arxiv.org/pdf/1607.07455v1.pdf
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Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN
Czyli subiektywnie wybrane informacje na temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba All-Sky Automated
Survey for Supernovae od początku lipca do końca września 2016 r. ze strony internetowej ASAS-SN [1] oraz profilu
twitterowego SuperASASSN [5]:

Ryszard Biernikowicz

lipca 2016 r. Spełnił się najgorszy sen łowców supernowych. W dniu 5 lipca br została zaobserwowana
* 06
„gwiazdka” o jasności V~17,0 mag w odległości 324" od centrum galaktyki NGC 4725 (patrz rys. 1). Tego
samego dnia informacja o tym obiekcie jako prawdopodobnej supernowej została opublikowana w telegramie
astronomicznym nr 9211 (patrz [6]: 9211). Obiekt otrzymał oznaczenie ASASSN-16gu (AT 2016cyu). Ale niecałe
24 godziny później pojawiło się sprostowanie (patrz [6]: 9214), że prawdopodobna supernowa okazała się
planetą karłowatą nr 136472 o nazwie Makemake (nazwa pochodzi od boga, który stworzył ludzkość według
wierzeń mieszkańców Wysp Wielkanocnych). Jest to obiekt o średnicy ~1500 km należący do Pasa Kuipera.
Więcej informacji o tej ciekawej planetce karłowatej można znaleźć np. na Wikipedii [7].

Rysunek 1. Prawdopodobna supernowa ASASSN-16gu okazała się planetą karłowatą Makemake z Pasa Kuipera.
Materiał źródłowy [6]: 9211.
14 lipca 2016 r. Odkrycie gwiazdy nowej w Wielkiej Mgławicy Andromedy (M31) o jasności V~16,4 mag (patrz
* [6]:
9245). Otrzymała ona oznaczenie ASASSN-16hf (AT 2016dah). Nowa została również niezależnie odkryta

*
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przez Palomar Transient Factory (patrz [6]: 9248) i oznaczona jako iPTF16bqy. Wygląd widma wskazuje na wczesną fazę wybuchu klasycznej nowej, gdy ekspandująca otoczka jest nieprzeźroczyta (faza tzw. kuli ognia / ang.
fireball). W linii Hα zaobserwowano profile P-Cygni z prędkością ekspansji ~2300 km/s. Zastanawiająca jest
duża odległość od centrum M31 (4053" na południe i 1338" na wschód / = 784 kpc). Jednak dane spektroskopowe oraz fotometryczne nie pozostawiają wątpliwości, że obiekt należy do M31.
22 lipca 2016 r. G.Herczeg z współpracownikami opublikował pracę pt. „The Eruption of the Candidate Young
Star ASASSN-15qi” z analizą obserwacji wybuchu gwiazdy młodej ASASSN-15qi (patrz arXiv: 1607.06368).
Zaobserwowano bardzo nietypowe pojaśnienie jak na gwiazdy młode, ponieważ jasność wzrosła w ciągu
mniej niż jednego dnia aż o ~3,5 mag w barwie V. Krzywa blasku w barwie V przed i po wybuchu została pokazana na r y s . 2 i czarne kropki oznaczają obserwacji teleskopu ASAS-SN, niebieskie kwadraty – LCOGT, czerwone kwadraty – satelita Swift, purpurowe trójkąciki – Brimacombe (australijski anestezjolog współpracujący
z ASAS-SN), zielone kółeczka – teleskop liverpool'ski. Pionowa linia przerywana oznacza moment wybuchu,
a obszar zakreślony na żółto przed wybuchem – średnia jasność tego obiektu (~ 17 mag).
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Po wybuchu jasność ASASSN-15qi zmniejszyła się ekspotencjalnie o ~1 mag w ciągu 6 dni i następnie malała
do wartości początkowej przez kolejne ~200 dni. Wybuch został zdominowany przez emisję gorącego gazu
o temperaturze 10 000K. Wygenerowana energia spowodowała przyspieszenie materii we wszystkich kierunkach z prędkością ~1000 km/s w postaci wiatru gwiazdowego. Zarówno gorący gaz jak i wiatr gwiazdowy
stopniowo przestały być widoczne i widmo wróciło do wyglądu gwiazdy F8 (Teff~6200K, L~18Lʘ, M~2,4Mʘ).
Autorzy nie znaleźli przekonywującego wyjaśnienia tego zjawiska pomimo, że rozważali różne hipotezy
związane z gwiazdami młodymi – na przykład wzrost jasności przez zwiększenie tempa akrecji materii w dysku
wokół gwiazdy młodej (przypadek gwiazdy zmiennej typu FU Ori lub EX Lup), nagłe zmniejszenie się ekstynkcji
wokółgwiazdowej lub wyrzut materii. Były rozpatrywane nawet hipotezy takie jak oddziaływanie pływowe
pomiędzy gwiazdą i planetą, aż po zupełnie spekulatywne (w jednym zdaniu ostrzegającym autorzy wspomnieli, że obcy mogli testować zaawansowaną technologicznie broń). Przedostatnia hipoteza w wariancie,
że podczas pojaśnienia ASASSN-15qi nastąpiła koalescencja planety z większym obiektem (cięższa planeta,
brązowy karzeł, gwiazda) została dokładniej rozpracowana we wrześniu br przez Amit Kashi i Noam Soker
(patrz bieżące kalendarium ASAS-SN pod datą 16 września 2016 r.).
23 lipca 2016 r. Na liście zjawisk tymczasowych odkrytych przez ASAS-SN [2] znalazło się 1100 pozycji.
6 sierpnia 2016 r. Cassius odkrywa nową ASASSN-16iq w gwiazdozbiorze Strzelca o jasności ~13,3 Vmag
w odległości zaledwie 4,2º od centrum Drogi Mlecznej, która jest silnie osłabiona przez materię międzygwiazdową nawet o ~6 mag w barwie V (patrz [6]: 9343, 9352). Widmo z 9 sierpnia br. wskazuje na klasyczną nową
z liniami Fe II (patrz [6]: 9359) z prędkościami ekspansji ~2000 km/s wyznaczonymi z profili lini widmowych
typu P-Cygni.

Rysunek 2. Krzywa blasku w barwie V zjawiska ASASSN-15qi. Jest to niezwykłe, że dla gwiazdy młodej nastąpiło
pojaśnienie aż o ~3,5 mag w ciągu niecałej doby. Napisy nad górną linią rysunku oznaczają momenty wykonania
widma tego obiektu przez różne teleskopy. Materiał źródłowy: arXiv: 1607.06368.
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Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN

sierpnia 2016 r. ASASSN-16fq (SN 2016cok) jest najbliższą supernową odkrytą do tej pory przez przegląd
* 31
nieba ASAS-SN, gdyż wybuchła ona w bliskiej galaktyce M66 (z=0,002425, d=10 Mpc). Dlatego C. S. Kochanek

*

z współpracownikami podjął próbę identyfikacji progenitora tej supernowej typu IIP – szczegóły w arXiv:
1609.00022. W tym celu wykorzystano archiwalne zdjęcia CCD z Teleskopu Hubble'a z lat 1994, 2001, 2009,
2013 i szesnaście obserwacji LBT z lat 2008 – 2016 (LTB: Large Binocular Telescope – dwa sprzężone ze sobą
teleskopy o potężnych aperturach 8,4 m w obserwatorium na górze Emerald Peak 3200 m.n.p.m. w Arizonie;
wzajemna odległość środków obu zwierciadeł nie może być większa niż 14,4 m i w takim zakresie może być
również realizowana interferometria optyczna przez ten „duet” ).
Najbliższe galaktyki są obserwowane przez teleskopy LBT w ramach projektu poszukiwania tzw. „nieudanych” supernowych (ang. failed supernova). Wydaje się, że progenitorami takich supernowych są czerwone
nadolbrzymy o masach wykluczających się z progenitorami normalnych supernowych. Ta granica leży około
18–20 Mʘ (np. w widmach supernowych typu IIP nie obserwuje śladów produktów nukleosyntezy charakterystycznej dla progenitorów o masach większych od ~20 Mʘ). Fotometria zdjęć LBT z ośmiu lat przed wybuchem
ASASSN-16fq nie wykazała zmian jasności większych niż 0,03 mag. Ograniczeniem nie pozwalającym na uzyskanie dokładnej fotometrii ASASSN-16fq jest to, że w tym obszarze nakłada się światło kilku gwiazd (zobacz
np. rysunek 3 – fragment nieba 3"×3" ). Autorzy oszacowali masę progenitora ASASSN-16fq na 8–12 Mʘ. Z sześciu najbliższych supernowych (SN 1987A, SN 1993J, SN 2008cn, SN 2011dh, SN 2013ej, ASASSN-16fq) tylko
progenitor SN 2011dh wykazał ewidentne zmiany jasności (powolny spadek przed wybuchem supernowej).
31 sierpnia 2016 r. J.L.Prieto z współpracownikami opublikował (arXiv: 1609.00013) wyniki obserwacji spektroskopowych bliskiej galaktyki PGC 043234 (z = 0,0206, D = 90 Mpc, masa ~ 3 miliardy Mʘ), w której zaobserwowano ASASSN-14li – zjawisko TDE (tidal disruption events), czyli pływowego rozerwania gwiazdy przez
bardzo masywną czarną dziurę znajdującą się w centrum PGC 043234. Na materiał obserwacyjny złożyły się
cztery 698-sekundowe integracje sygnału świetlnego w zakresie 4800–9300 Å wykonane w dniu 21 stycznia
2016 roku za pomocą spektrografu MUSE współpracującego z 8,2 m teleskopem ESO VLT Yepun.

Rysunek 3. Identyfikacja kandydata na progenitora supernowej ASASSN-16fq. Po lewej stronie widać tą supernową
na zdjęciu z teleskopu LBT, a po prawej – ten sam fragment nieba z HST sprzed wybuchu. W obraz HST został
wklejony powiększony fragment centralny o boku 3” ze wskazaną pozycją progenitora tej supernowej. Materiał
źródłowy: arXiv 1609.00022.
Wyniki obserwacji spektrografem MUSE są pokazane na rys. 4 w postaci obrazu o boku 26 kpc wokół centrum galaktyki PGC 043234. Na rysunku przyjęto następujące mapowanie kolorów: niebieski/zielony – emisja
w linii nebularnej [O III] λ5007Å / [N II] λ6584Å po odjęciu poziomu kontinuum, czerwony – emisja w barwie „i”
uzyskana dzięki numerycznej syntezie filtru „r” z obserwacji spektroskopowych MUSE. Silniejszym obszarom
nebularnym nadano symbole znakowe oraz zakreślono w 1" aperturach.
Na tym obrazie widać asymetryczne i włókniste struktury emisyjne tylko w silnych liniach nebularnych
[O III] λ5007Å, [N II] λ6584Å i Hα. Rozciągają się one do ≥5 kpc (≥ 11") od jądra tej galaktyki, a oddzielne maksima emisyjne – aż do ≥ 10 kpc (≥ 23"). Należy pamiętać, że są to długości rzutowane na sferę niebieską.
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W szczególności na północny-zachód od jądra PGC 043234 rozciąga się „ramię” (struktury: NW1+NW2) o długości ~5 kpc z mocno zarysowanym maksimum nebularnych emisji w odległości ~1,2 kpc od jądra galaktyki.
Jest widoczny również obszar rozciągłych emisji nebularnych w odległości ~2 kpc na wschód i północny-wschód od jądra PGC 043234.
Zdaniem autorów tej publikacji, względne natężenia linii emisyjnych oraz ich rozkład przestrzenny sugerują
silne podobieństwo do mgławic emisyjnych wokół słabnących aktywnych galaktyk takich jak IC 2497 (tzw.
obiekt Hanny Voorwerp od nazwiska odkrywczyni) i stożków emisyjnych wokół jąder galaktyk typu Seyferta.
Morfologia struktur emisyjnych sugeruje, że PGC 043234 jest niedawnym mergerem (wynik połączenia się/
koalescencji dwóch galaktyk). Obserwacje ASASSN-14li w rozdzielczości 1000 razy większej niż dane ze spektrografu MUSE zostały również pokazane na rys. 5.
Przy okazji warto wspomnieć, że z teoretycznych oszacowań wynika ilość ~10 –5 –10 –4 zjawisk pływowego
rozerwania gwiazd (TDE) na rok przez pojedynczą bardzo masywną czarna dziurę w jądrze galaktyki. Ale gdy
po połączeniu się dwóch galaktyk powstanie układ podwójny bardzo masywnych czarnych dziur, to wtedy
liczba zjawisk TDE na rok wzrasta o kilka rzędów. Galaktyka macierzysta PGC 043234, w której zaobserwowano ASASSN-14li prawdopodobnie wpisuje się w ten drugi scenariusz. Na przykład w opisanym poniżej artykule, Cristina Romero-Canizales z współpracownikami oszacowała liczbę 0,005 zjawisk TDE na rok dla galaktyki macierzystej PGC 043234.

Rysunek 4. Obraz obszaru
nieba 1'×1' z galaktyką PGC
043234 w centrum pola
widzenia (RA=12:48:15.24,
DEC=+17:46:26.5), który
został uzyskany z analizy
danych spektrografu MUSE.
W tej galaktyce zaobserwono
zjawisko TDE ASASSN-14li
w roku 2014. Mapowanie
kolorów jest zgodne
z opisem w górnej-lewej
części rysunku, ale czerwone
koło na południe od PGC
043234 to przypadkowa
gwiazda tła Drogi
Mlecznej (RA=12:48:15.21,
DEC=+17:46:16.06). Materiał
źródłowy: arXiv 1609.00013.

Zjawisko TDE występuje tylko dla bardzo masywnych czarnych dziur o masach mniejszych od ~1,1×108 Mʘ,
ponieważ dla granicznej masy czarnej dziury ~ 110 milionów Mʘ (i cięższych czarnych dziur…) odległość, przy
której następuje pływowa dezintegracja gwiazdy jest mniejsza od promienia Schwarzschilda i taka czarna
dziura po prostu „połyka” gwiazdę bez emisji dużej ilości fotonów.
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sierpnia 2016 r. Cristina Romero-Canizales z współpracownikami opublikowała (arXiv: 1609.00010) wyniki
* 31
obserwacji radiowych ASASSN-14li będącego jednym z najlepiej zbadanych przykładów zjawisk TDE – pływowej deintegracji gwiazdy przez bardzo masywną czarną dziurę w środku galaktyki. Są to pokazane na rys. 5
kolorowe „zdjęcia” okolicy ASASSN-14li na dwóch częstotliwościach, wykonane przez europejską sieć radioteleskopów EVN (European Very Long Baseline Interferometry Network). Na częstotliwości 1,7 GHz przeprowadzono dwie sesje obserwacyjne, które trwały łącznie 6,9 godziny w dniach 14 kwietnia / 12 czerwca 2015 r.
i brało w nich udział odpowiednio 9/13 radioteleskopów. Natomiast sesja obserwacyjna na 5,0 GHz trwała
3,3 godziny i wzięło w niej udział 13 radioteleskopów. W każdej z tych sesji uczestniczył 32-metrowy radioteleskop z Piwnic pod Toruniem.
Na częstotliwości 1,7 GHz obserwuje się jedną zwartą strukturę emisyjną w pozycji ASASSN-14li (patrz rys. 5
po lewej) przy rozdzielczości EVN równiej 12×6 mas (mili arc-second = 0,001" – mili sekunda łuku). Natomiast
na częstotliwości 5,0 GHz jest znacznie lepsza rozdzielczość EVN (3×2 mas) i emisje radiowe wykazują więcej rozciągłych struktur. Te struktury można modelować za pomocą dwóch składników (c1) i (c2) odległych
o około 2 pc (patrz rys. 5 po prawej stronie): składnik silniejszy podobny do jądra i słabszy, który rozciąga się
do 4,3 mas. Dokładność wyznaczenia pozycji struktur (c1) i (c2) jest na poziomie 1 mas. Wyniki obserwacji EVN
nie są rozstrzygające co do natury tych składników. Autorzy rozpatrują następujące trzy scenariusze:
 struktura jądro+dżet pochodzący od ASASSN-14li: w takim przypadku ASASSN-14li byłby pierwszych bezpośrednim potwierdzeniem obserwacyjnym dżeta pochodzącego od TDE. Tak duża separacja (4,3 mas/1,9
pc = 5,8×1018 cm) składników (c1) i (c2) w rzucie na sferę niebieską może być wyjaśniona „nadświetlnym”
ruchem materii o wartości 7,3c – 7,7c począwszy od 11–25 sierpnia 2014 roku, gdy zaobserwowano to zjawisko. Jednak typowe, szybko poruszające się dżety mają temperatury ~5 rzędów większe od danych
obserwacyjnych ASASSN-14li. Dlatego ten scenariusz wydaje się mało prawdopodobny.
 struktura jądro+dżet nie pochodzący od ASASSN-14li: tzn. widzimy nierelatywistyczny dżet pochodzący
z przeszłej aktywności w jądrze galaktyki macierzystej ASASSN-14li (tzw. AGN – active galactic nucleus)
lub wcześniejszego zjawiska TDE niż ASASSN-14li. Aczkolwiek bardziej przekonująca jest hipoteza o TDE,

Rysunek 5. Kolorowe mapy okolicy ASASSN-14li z obserwacji EVN w zakresie radiowym na częstotliwościach 1,7 GHz
(po lewej stronie) i 5,0 GHz (po prawej stronie). Współrzędne referencyjne na epokę 2000 dla pozycji (0,0) mas
w prawym panelu wynoszą RA=12:48:15,2261, DEC=+17:46:2,.469 (tutaj 1 mas = 0,44 pc). Na rysunku oznaczono
zwarte struktury c1 i c2, których środki są odległe o 4,3 mas (1,9 pc). W sesjach obserwacyjnych EVN uczestniczył
również 32 m radioteleskop toruński. Materiał źródłowy: arXiv 1609.00010.
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ponieważ rozkład przestrzenny i wartości strumienia radiowego dżeta (c2) są zgodne z teoretycznymi wartościami dla nierelatywistycznych wypływów materii spowodowanych TDE. Jeżeli przyjmiemy, że składnik
(c2) porusza się z teoretyczną prędkością 0,03c typową dla TDE i pochodzi od części materii, która nie
została „pożarta” przez czarną dziurę, to obserwowane przez EVN zjawisko TDE nastąpiło około 150 lat
temu. Oszacowana zgodnie z tą hipotezą duża częstość 0,005 zjawisk TDE na rok jest typowa dla galaktyk
zawierających w jądrze podwójny układ bardzo masywnych czarnych dziur.
 Pozostałość po dwóch zjawiskach TDE (ASASSN-14li? + ?): Jest to możliwe, gdy w jądrze tej galaktyki rezyduje układ podwójny z bardzo masywnymi czarnymi dziurami. Dwie emisje radiowe mogą pochodzić
od dwóch różnych zjawisk TDE. Hipotezę o podwójnej bardzo masywnej czarnej dziurze w jądrze galaktyki
macierzystej ASASSN-14li zdają się też potwierdzać dane uzyskane w rozdzielczości 1000 gorszej ze spektrografu optycznego MUSE (patrz rys. 4).
Przyszłe obserwacje EVN powinny pomóc rozstrzygnąć, który z tych scenariuszy jest prawdziwy.
16 września 2016 r. Izraelscy astronomowie Amit Kashi i Noam Soker opublikowali pracę o niezwykłym pojaśnieniu (wybuchu?) zaobserwowanym u młodej gwiazdy (patrz arXiv: 1609.00931). Zjawisko zostało odkryte
przez „zabójców” i oznaczone ASASSN-15qi. W publikacji zebrano argumenty na rzecz hipotezy, że młoda planeta wielkości Jowisza została rozerwana przez siły pływowe młodej gwiazdy ciągu głównego. Dla tak młodego systemu planeta powinna posiadać znacznie większe rozmiary (~1,2–2,1 RJowisza), a tym samym mniejszą
gęstość. Dlatego może być łatwiej zniszczona (w porównaniu do „starych” planet o wieku > 300 mln lat) przez
oddziaływania pływowe z gwiazdą ciągu głównego o masie około 2,4 Mʘ w przypadku ASASSN-15qi. Autorzy
oszacowali, że to zjawisko może trwać zaledwie ~0,3 doby – co zgadza się z obserwacjami ASASSN-15qi, gdzie
wzrost jasności o 3,5 mag nastąpił w czasie krótszym od 23 godzin. Wokół gwiazdy utworzył się dysk, a dodatkowe źródło energii pochodziło z akrecji materii dyskowej na gwiazdę. W przeciwieństwie do bardziej energetycznych zjawisk takich jak np. koalescencja gwiazd w układzie podwójnym (np. V1309 Sco, CK Vul?, V838 Mon)
nie zaobserwowano tutaj tzw. zjawiska „czerwonej nowej”. Ze względu na małą masę zniszczonej planety nie
została przysłonięta gwiazda centralna. Zaproponowany model posiada następujące unikalne cechy:
-- jasność i całkowita energia zjawiska jest mniejsza niż dla wybuchu nowej;
-- po wybuchu rozkład energii w widmie nie przesuwa się silnie w stronę czerwoną.
Wygodnym narzędziem do analizy takich zjawisk jest diagram pokazany na rys. 6 – zależność pomiędzy całkowitą energią a czasem trwania (tzw. wykres ETD: Energy-Time Diagram) dla zjawisk tymczasowych o mocy
pośredniej pomiędzy wybuchem nowej i supernowej, czyli ILOTs (Intermediate Luminosity Optical Transient).
Jego aktualna wersja jest dostępna pod odnośnikiem [8]. Aczkolwiek ASASSN-15qi do tego kryterium nie
pasuje, ponieważ energia całkowita jest mniejsza niż podczas wybuchu gwiazdy nowej. Na rys. 6 puste niebieskie koła przedstawiają całkowitą energię wypromieniowaną podczas trwania zjawiska (+energia kinetyczna)
jako funkcję czasu trwania wybuchu. Najczęściej czas trwania określa się jako czas spadku jasności o 3 mag.
Na wykresie zjawiska ILOTs występują w obszarze oznaczonym skrótem OTS (ang. The Optical Transient
Stripe). W pasie OTS wybuchy są zasilane energią grawitacyjną (np. koalescencja dwóch gwiazd, transfer
materii pomiędzy gwiazdami w układzie podwójnym, itp.). Informację, że istnieją modele pozwalające obliczyć całkowitą energię oznaczono na rys. 6 czarną gwiazdką nad lub wewnątrz niebieskiego koła dla każdego
takiego przykładu obserwacyjnego. Również czarną gwiazdką są oznaczone przykłady, dla których istnieją
modele pozwalające policzyć ilość energii grawitacyjnej uwolnionej podczas akrecji. W prostokącie na tym
diagramie ETD zostały schematycznie zakreślone oczekiwane wielkości energii i czasu trwania zjawiska dla
supernowych. Natomiast zielona linia, czerwone plusy i romby przedstawiają modele nowych na podstawie
jasności i czasu trwania wybuchów z publikacji różnych autorów z lat 1995 – 2010. Poziome linie reprezentują
mgławice planetarne, które mogły powstać podczas zjawisk ILOT. Po lewej stronie wykresu zaprezentowano
modele koalescencji planet z planetami, brązowymi karłami lub gwiazdami (patrz rys. 6 odpowiednio: „planet–planet mergerbursts” / „BD–planet mergerbursts” / „star–planet mergerbursts” ) dla różnych mas planety
ulegającej dezintegracji (Mp–wyrażone w masach Jowisza). ASASSN-15qi został oznaczony na rys. 6 czerwonym kwadratem z liniami, które są oszacowaniem błędów.
Specyficzną cechą koalescencji obiektów o małej masie takiej jak np. planety jest bezpośredni związek
z ich wiekiem. Jeżeli planeta zaawansowana ewolucyjnie (>300 milionów lat po powstaniu) bardzo zbliży się
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do innej (większej) planety, brązowego karła lub gwiazdy, to wtedy zjawisko ILOT nie wystąpi. Planeta może
być tak gęsta, że siły pływowe masywniejszego obiektu jej nie rozerwą.
Odległość Rs od masywniejszego obiektu (np. gwiazdy), przy której nastąpi dezintegracja planety o masie
Mp i promieniu Rp wyraża się następującą zależnością: Rs ~ RpMp –1/3. Odległość Rs maleje z wiekiem (zmniejsza się Rp w tej zależności!) i może stać się mniejsza niż rozmiar masywniejszego obiektu. Dlatego nie powstanie dysk akrecyjny z pozostałości po planecie i tym samym nie wystąpi zjawisko ILOT. W tym przypadku raczej
mniejszy obiekt zostanie pochłonięty przez większy bez wypromieniowania dużej ilości energii.

Rysunek 6. Wykres zależności całkowitej energii wybuchu od czasu jego trwania dla ASASSN-15qi (~1043–1044
ergów / ~20 dni) w porównaniu do innych kataklizmów we Wszechświecie (tzw. ILOTs). Materiał źródłowy: (arXiv:
1609.00931.
września 2016 r.: Został odkryty najjaśniejszy w historii obserwacji ASAS-SN obiekt – gwiazda nowa
* 23
ASASSN-16kt o jasność 9,1 mag w momencie odkrycia (patrz [6]: 9538). Kilka dni wcześniej (dn. 20 września

*
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br.) w tym miejscu na niebie nie było obiektu jaśniejszego od 17,5 mag. Nowa pojawiła się w gwiazdozbiorze
Wilka (łac. Lupus) na południowej półkuli nieba. W pobliżu maksimum jasności była widoczna w lornetkach.
Maksymalną jasność osiągnęła około 25 września (Sebastian Otero wyznaczył wizualnie jej jasność ~6,3 mag).
29 września 2016 r.: Administrator ASASSN na Twitterze [5] wspomniał o supernowej SN 2016gkg odkrytej na zdjęciu z 20 września br. w galaktyce NGC 613 (gwiazdozbiór Rzeźbiarza) przez konkurencję, czyli
argentyńczyka Viktora Buso. Prawdopodobnie jest to supernowa niezwykle rzadkiego typu II-87A. Świadczy
o tym podobny wygląd widma w pobliżu maksimum jasności (widmo z 25 września br – patrz [6]: 9562)
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i prawdopodobna identyfikacja progenitora tej supernowej na zdjęciach wykonanych w kilku filtrach przez HST
(patrz [6]: 9536). To ostatnie jest możliwe dlatego, że galaktyka macierzysta NGC 613 jest bardzo blisko od nas
(z=0,004940, d=17,1 Mpc, moduł odległości m–M≈31,16 mag). Na zdjęciach z Teleskopu Hubble'a wykonanych
w 2001 roku w pozycji SN 2016gkg został znaleziony obiekt o jasności ~ 24 mag. świecący głównie w barwie
niebieskiej. O ile ten obiekt jest progenitorem SN 2016gkg, to szacunki na podstawie danych fotometrycznych
wskazują na gwiazdę gorętszą i jaśniejszą niż progenitor SN 1987A (patrz [6]: 9536). Dla porówania progenitorem SN 1987A była gwiazda Sk -69 202 – niebieski nadolbrzym o typie widmowym B3I.
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 w polu XXXX
wpisać jego numer (np. 8042) – http://www.astronomerstelegram.org/?read=XXXX
[7] Informacja o planecie karłowartej Makemake – https://pl.wikipedia.org/wiki/(136472)_Makemake
[8] Aktualna wersja zależności pomiędzy całkowitą energią a czasem trwania dla zjawisk chwilowych
o mocy pośredniej pomiędzy wybuchem nowej i supernowej, czyli tzw. ILOT – http://phsites.technion.
ac.il/soker/ilot-club/

Z ostatniej chwili...
Kolejna polska supernowa?
Krzysztof Kida
30 października 2016 r. polski łowca supernowych
Jarosław Grzegorzek rejestrował w galaktyce NGC 6314
gwiazdopodobny obiekt o jasności 16,8 mag. Kolejne
ekspozycje wykonane tego samego wieczoru potwierdziły, że może to być nieznana jeszcze supernowa.
Obserwacja została zaraportowana do Transient
Name Server, a gwiazda otrzymała tymczasowe oznaczenie AT 2016hpv. Dzień później obserwatorzy z PTMA
Szczecin potwierdzili obiekt przy pomocy jednego
z teleskopów projektu iTeleskop.org. Kolejnego dnia
sam odkrywca ponownie zarejestrował AT 2016hpv
przy pomocy 0,31-m teleskopu (f/8) w Nerpio, należącego do sieci iTelescope.net. Do chwili obecnej nie
wykonano analizy spektroskopowej obiektu.
NGC 6314 jest galaktyką spiralną (Sa) o jasności 12,9 mag położoną w gwiazdozbiorze Herkulesa,
w odległości 300 milionów lat świetlnych. Została
odkryta w 1863 r. przez niemieckiego astronoma
Alberta Marth’a (1828–1897).

AT 2016hpv w galaktyce NGC 6314.
Źródło: http://www.jgao.pl
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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

LISTOPAD
W listopadzie 8 miryd znajdzie się w maksimum. W dalszym ciągu możemy obserwować słabnącą po wrześniowym
maksimum χ Cyg oraz wychodzącą z minimum ο Ceti (Mira). Najjaśniejszą mirydą w tym miesiącu będzie R Tri,
której maksimum wypada pod koniec miesiąca. Będzie bardzo dobrze widoczna na wieczornym niebie, a można
ją zaobserwować już za pomocą prostej lornetki 10×50. Na wieczornym niebie warto także zwrócić uwagę
na rzadko obserwowaną RT Aql, dla której w 2015 r. wykonano zaledwie 53 oceny. Trochę dalej na wschód
odnajdziemy jaśniejszą T Aqr, dla której w ubiegłym roku wykonano niecałe 100 ocen.
 Pełnia Księżyca wypadnie 14 listopada.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V >11 MAG

S Peg

23h20m32,62"

+08°55'08,1"

4

319,2

8,0–13,0

VIII–I

RT Aql

19h38m01,6"

+11°43'18,1"

6

327,1

8,4–14,0

X–I

T Aqr

20h49m56,4"

–05°08'48"

11

202,1

7,7–13,1

IX–I

S Boo

14h22m52,91"

+53°48'37,2"

13

270,7

8,4–13,3

IX–I

RT Cyg

19h43m37,77"

+48°46'41,3"

14

190,2

7,3–11,8

IX–I

R Crv

12h19m37,86"

–19°15'21,8"

28

317,0

7,5–13,8

X–II

R CVn

13h48m57,05"

+39°32'33,2"

30

328,5

7,7–11,9

VIII–III

R Tri

02h37m02,33"

+34°15'51,4"

30

266,9

6,2–11,7

cały rok

GRUDZIEŃ
W grudniu znacznie pogorszą się warunki do obserwacji χ Cyg, mimo wszystko nadal powinna być jaśniejsza
od 10 mag. W dalszym ciągu będziemy mogli obserwować R Tri, którą na początku miesiąca w sprzyjających
warunkach będzie można nawet dostrzec gołym okiem. Bezpośrednio w jej sąsiedztwie odnajdziemy
w maksimum R Ari. Mira Ceti zacznie zdecydowanie zyskiwać na jasności przed marcowym maksimum. W jej
pobliżu odnajdziemy rzadko obserwowaną R Cet, dla której w ubiegłym roku wykonano 95 ocen. Na południowy
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wschód od nich znajduje się T Eri, dla której z kolei wykonano 77 obserwacji. Na porannym niebie będziemy
mogli zaobserwować niezbyt często obserwowaną U Vir (86 ocen w 2015 r.). Poza nią, przed wschodem Słońca
odnajdziemy R Boo, która o tej porze roku bywa niezbyt często oceniana.
 Księżyc będzie w pełni 14 grudnia.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V >11 MAG

R Boo

14h37m11,57"

+26°44'11,6"

3

223,4

7,2–12,3

X–II

U UMi

14h17m19,9"

+66°47'39,1"

4

330,9

8,2–12,0

VIII–III

R Aur

05h17m17,69"

+53°35'10,1"

6

457,5

7,7–13,3

VIII–IV

X Cam

04h45m42,19"

+75°06'03,4"

11

143,5

8,1–12,6

XI–I

T Eri

03h55m13,9"

–24°01'56,6"

17

252,2

8,0–12,8

X–II

R Cet

02h26m02,31"

–00°10'41,8"

19

166,2

8,1–13,0

XI–I

R Cam

14h17m51,03"

+83°49'53,7"

21

270,2

8,3–13,2

X–II

R Ari

02h16m07,1"

+25°03'23,6"

30

186,7

8,2–13,2

XI–II

U Vir

12h51m05,74"

+05°33'11,5"

31

206,6

8,2–13,1

XI–III

STYCZEŃ
W styczniu tylko 6 mir znajdzie się w maksimum, ale wśród nich będzie jedna z najbardziej popularnych –
S UMa, dla której w ubiegłym roku wykonano ponad 1000 ocen. Na wieczornym niebie górować pod względem
jasności będzie Mira Ceti, która już powinna być widoczna gołym okiem. W Trójkącie będziemy mogli natomiast
obserwować słabnącą po listopadowym maksimum R Tri. W Bliźniętach odnajdziemy X Gem, niezbyt jasną
i rzadko obserwowaną – 55 ocen w 2015 r. Na porannym niebie, oprócz słabnącej po maksimum R Boo, będzie
można zaobserwować również dwie inne mało popularne miry: RS Vir (51 ocen) i S Lib (78 ocen w 2015 r.).
 Księżyc będzie w pełni 12 stycznia.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V >11 MAG

X Gem

06h47m07,05"

+30°16'34,2"

3

264,1

8,2–13,2

XI–III

R Vul

21h04m22,5"

+23°49'18"

4

136,7

8,1–12,6

XII–II

U Ari

03h11m03,04"

+14°48'00,2"

7

371,1

8,1–14,6

XII–III

RS Vir

14h27m16,39"

+04°40'41"

21

353,9

8,1–13,9

XII–III

S UMa

12h43m56,66"

+61°05'35,4"

25

225,8

7,8–11,7

XI–IV

S Lib

15h21m23,98"

–20°23'18,3"

27

192,9

8,4–12,0

XI–III
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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 TRI

R BOO

18
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S UMA

R CVN

Materiał MIRYDY opracował Bogdan Kubiak na podstawie: www.aavso.org

★

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



Więcej informacji
na temat sposobu
zgłaszania obserwacji
można znaleźć na stronie:
www.proxima.org.pl

www.proxima.org.pl
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Gwiazdy nowe w III kwartale 2016 r.
W trzecim kwartale 2016 roku zarejestrowano trzy pojawienia się galaktycznych nowych, dostępnych
obserwacjom amatorskim. Niestety, ich położenie na niebie nie sprzyjało obserwacjom z terenu
naszego kraju. Ze względu na jasność nie były one też obiektami spektakularnymi.
Marian Legutko (LMT)

V5853 Sagittarii – Nowa
Strzelca 2016 #2

Obiekt o jasności 13,3 Vmag zaobserwowano po raz
pierwszy 6 sierpnia około 23.02 UT. 8 sierpnia około
4.05 UT odnotowano wzrost jasności do 12,9 Vmag.
Odkrycia dokonano w ramach przeglądu All Sky
Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN), teleskopem „Cassius”, operującym na terenie Cerro
Tololo Inter-American Observatory. Pozycja obiektu
wg danych ASAS-SN: RA = 18 h 01m 07s ,75; Dekl. =
–26°31’44”,8. Nowa znajduje się kilka stopni na zachód
od jasnej (2,8 mag), czerwonej gwiazdy Kaus Borealis
(λ (22) Strzelca). Ponieważ odkrycia dokonano
w ramach przeglądu ASAS-SN, pierwsze oznaczenie
nowej brzmiało ASASSN-16ig. Niezależnymi odkrywcami są japońscy obserwatorzy Koichi Nishiyama
i Fujio Kabashima, którzy zarejestrowali nową dwie
doby po odkryciu ASAS.
Na podstawie pierwszych wyników fotometrii
wielopasmowej, jaką wykonał S. Kiyota za pomocą
43-cm iTelescope w Nowym Meksyku, postawiono
tezę, że mamy do czynienia z galaktyczną nową, silnie

przesłoniętą przez materię międzygwiazdową. Nowa
ma znajdować się w odległości między 2 a 15 kiloparseków od nas, a jej jasność absolutna mieścić się
w granicach od –8,8 do –4,6 Vmag.
Kolejne obserwacje widma gwiazdy wykonane
zostały 9 sierpnia w brazylijskim DogsHeaven
Obser vator y, przez zespó ł w składzie Akira
Arai (Kyoto Sangyo University) i Paulo Cacella
(DogsHeaven Observatory). Według autorów, wyniki
obserwacji wskazują, że ASASSN-16ig jest klasyczną
nową typu Fe-II.
W wydanym przez Centralne Biuro Telegramów
Astronomicznych w połowie września Cyrkularzu
nr 9283 poinformowano o nadaniu Nowej Strzelca
2016 oznaczenia katalogowego V5853 Sagittarii.
Tydzień po odkryciu nowa osiągnęła maksimum
blasku na poziomie ok. 11,5 mag. W kolejnych dniach
jej jasność dość szybko opadała. Obecnie, w drugim tygodniu października blask V5853 Sgr opadł
do około 14,5 mag. Poniżej zaprezentowano krzywą

Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Strzelca 2016#2, według obserwacji zgromadzonych w bazie AAVSO, w okresie od
6 sierpnia do 8 października 2016
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blasku nowej z okresu 6 sierpnia – 8 października
2016, wykreśloną na podstawie obserwacji zebranych
w bazie AAVSO.
Nie określono dotychczas która z gwiazd jest progenitorem nowej. Prawdopodobnie jest to obiekt
o wcześniejszej jasności mniejszej niż 22 mag.
W pobliżu pozycji V5853 Sgr na niebie znajdują się
dwie gwiazdy: 15,4 mag w odległości ok. 4” w kierunku NNE oraz 21 mag w odległości ok. 2” w kierunku SSW.

V1656 Scorpii – Nowa
Skorpiona 2016 #2

W ramach programu All Sky Automated Survey for
SuperNovae (ASAS-SN), kilka minut po północy (UT),
nocą 6/7 września 14-cm teleskopem „Cassius”, pracującym na terenie Cerro Tololo Inter-American
Observatory (CTIO) zarejestrowano nieobserwowany
wcześniej obiekt w Skorpionie. Kilka godzin później
niezależnego odkrycia dokonał japoński obserwator
Shigehisa Fujikawa.
Pier wsze oznaczenie nowej po jej odkr yciu: A SA SSN-16kd. Jej po łożenie na niebie:
RA = 17h22m51s,46; Dekl. = –31°58’37”,1. Pozycja ta nie
sprzyjała, niestety, obserwacjom, toteż baza danych
AAVSO jest uboga w dane. Co za tym idzie, krzywa blasku (rys. 1) również nie przedstawia się imponująco.
Imponująca nie była także jasność nowej. W chwili
odkrycia jej blask wynosił 12,13 Vmag (ASAS), aby
po kilku godzinach wzrosnąć do poziomu 11,6–11,4
mag. Później jasność ta zaczęła opadać.

Gwiazdy nowe w III kwartale 2016 r

Obserwatorzy z Japonii, Australii i Wlk. Brytanii
zdołali zarejestrować widmo obiektu. Wskazuje ono
na silnie poczerwienioną, klasyczną nową typu Fe-II.
W wydanym przez Centralne Biuro Telegramów
Astronomicznych w połowie września Cyrkularzu nr
9283 poinformowano o nadaniu Nowej Skorpiona
2016# oznaczenia katalogowego V1656 Scorpii.
(W tym samym Cyrkularzu doniesiono o nadaniu
oznaczenia katalogowego odkrytej miesiąc wcześniej
nowej w Strzelcu).
Międzynarodowy zespół, złożony m.in. z uczonych
z Universidade Federal de Santa Catarina, Millennium
Institute of Astrophysics, Vatican Observatory, Gemini
Observatory, w dniu 9 września doniósł, że prawdopodobnym progenitorem nowej jest słaby obiekt
(poniżej 22 Vmag), zarejestrowany w ramach szerokopasmowego przeglądu VVV w bliskiej podczerwieni
kilka lat temu. Różnica położeń nowej oraz wskazanego progenitora wynosi zaledwie 0”,94.

ASASSN-2016kt – Nowa Wilka 2016

Kolejne odkrycie w ramach programu All Sky
Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN).
Piętnaście minut po północy (UT), nocą 23/24 września za pomocą 14-cm teleskopu zarejestrowano
obiekt w gwiazdozbiorze Wilka. Jego położenie na niebie: RA = 15h29m01s,79; Dekl. = –44°39’20”,1.
Nowa Wilka to najjaśniejsza dotychczas nowa
w bieżącym roku. W chwili odkrycia jej blask wynosił
9,11 Vmag. W ciągu kilku dni jasność szybko wzrosła,
osiągając w maksimum 5,6 mag. Według aktualnych

Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Skorpiona 2016#2, według obserwacji zgromadzonych w bazie AAVSO, w okresie od
6 do 14 września 2016



www.proxima.org.pl

21


GWIEZDNE
KATAKLIZMY

Gwiazdy nowe w III kwartale 2016 r

Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Wilka 2016, według obserwacji zgromadzonych w bazie AAVSO, w okresie od 24 września
do 8 października 2016
ustaleń, w minimum blask obiektu sytuuje się
na poziomie ok. 19 mag.
W widmie uzyskanym przez T. Bohlsena (Armidale,
Australia) około 10 godzin po odkryciu dostrzeżono
linie emisyjne H-α, co pozwoliło zaklasyfikować obiekt
właśnie jako nową.
Od początku ASASSN-2016kt jest celem obserwacji w szerokim przedziale widma. Od zakresu optycznego po badania za pomocą orbitalnego obserwatorium gamma Fermi Gamma-ray Space Telescope.
W drugim tygodniu października Nova Lupi 2016
jest nadal jasnym obiektem, stąd baza AAVSO zawiera
sporą liczbę amatorskich ocen blasku, wizualnych,
CCD-V oraz DSLR.
Źródła V5853 Sagittarii – Nowa Strzelca 2016 #2:
»»AAVSO Alert Notice #547 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-547
»»CBAT Transient Object Followup Reports – http://
www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J18010780–2631434.html
»»AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=473763
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9343
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9352
Źródła V1656 Scorpii – Nowa Skorpiona 2016 #2:
»»AAVSO Alert Notice #550 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-550
»»CBAT Transient Object Followup Reports – http://
www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
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J17225112–3158349.html
»»AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=473974
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9469
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9477
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9478
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9479
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9480
Źródła ASASSN-2016kt – Nowa Wilka 2016:
»»AAVSO Alert Notice #553 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-553
»»CBAT Transient Object Followup Reports – http://
www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J15290182–4449409.html
»»AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=474105
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9538
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9539
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9550
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9564
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9587
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9594
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Gwiazdy supernowe w III kwartale 2016 r.
W III kwartale 2016 r. siedem supernowych osiągnęło jasność 15 mag lub wyższą. Były to: SN 2016ekt
(Vmax: 14,5 mag; S); AT2016evb (Vmax: 15,0 mag; S); SPIRITS16tn (Vmax: 13,0 mag; N); SN 2016fej
(Vmax: 13,9 mag; S); SN 2016fff (Vmax: 15,0 mag; S); SN 2016gkg (Vmax: 14,9 mag; S); SN 2016gsb
(Vmax: 14,7 mag: S).
Krzysztof Kida

Jak widać z powyższego zestawienia, tylko jedna
z nich wybuchła na północnym nieboskłonie (N)
– to obiekt oznaczony jako SPIRITS16tn. Został
odkryty 15 sierpnia 2016 r. w centrum galaktyki
M108 (R.A.=11h11m20,40s , Decl.=+55°40'17,30” ) podczas systematycznego monitorowania pobliskich
galaktyk z wykorzystaniem podczerwieni, prowadzonego w ramach programu SPitzer InfraRed Intensive
Transients Survey (SPIRITS). Teleskop Spitzera (ang. SST,
Spitzer Space Telescope) to należący do NASA teleskop
kosmiczny, którego głównym celem jest obserwacja
Kosmosu w zakresie promieniowania podczerwonego.

W chwili odkrycia gwiazda w świetle o długości
fali 4,5 µm miała jasność około 13,04 mag. Niestety
ze względu na bliskość pozycji galaktyki względem
położenia Słońca nie wykonano żadnych obserwacji spektroskopowych. Na zdjęciach archiwalnych
w miejscu tym nie wykryto również żadnego obiektu
o jasności ponad 20 mag. Nie wykonano też potwierdzających obserwacji optycznych z Ziemi. Wygląda
więc na to, że gwiazda jest mocno przysłonięta chmurami pyłu galaktyki. Jeśli to supernowa, to musi być
przygaszona o kilka wielkości gwiazdowych. Jednak
w tej sytuacji trudno jest z całą pewnością stwierdzić,

M108 z dnia 2016.08.31,462 UT – nieudana próba optycznego potwierdzenia odkrycia SPIRITS16tn. Fot. Masanori
Mizutani, Japonia
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Obszar M108, w którym powinna być widoczna
SPIRITS16tn, sfotografowany 40-cm teleskopem
Hankasalmi Observatory, exp. 50×60 s. Fot. Arto
Oksanen, Finlandia

Gwiazdy supernowe w III kwartale 2016 r

SN 2016gsb sfotografowana 8 października 2016 r.,
V=14,47 mag. Fot. Roland Santallo

czy obiekt na 100% jest supernową należącą do galaktyki M108, czy jedynie leży w tym samym kierunku.
M108 jest galaktyką spiralną położoną w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Znajduje się około
29 milionów lat świetlnych od Ziemi. Została odkryta
19 lutego 1781 roku przez francuskiego astronoma
Pierre Méchain’a (1744–1804). Do tej pory zaobserwowano w niej jedną supernową – była nią SN 1969B,
która w styczniu 1969 r. osiągnęła 13,9 mag.

SN 2016gsb

SN 2016gsb to supernowa odkryta 29 września przez
All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN)
w galakt yce ESO 555-G29 (R.A.= 06 h 04 m 28,14 s ,
Decl.= –20°20' 24,94” ). Po łożenie supernowej:
9,6” E i 48,9” N od centrum galaktyki. W chwili odkrycia gwiazda miała około 15,9 Vmag. Później zauważono, że obiekt został zarejestrowany również 28
września (V~16,3 mag) oraz 27 września (V~16,4 mag).
Nie zarejestrowano w tym miejscu niczego o jasności
większej niż 17,4 Vmag na zdjęciach wykonanych 24
września i wcześniej.
Supernowa SN 2016gsb sklasyfikowana została
jako typu Ia, dnia 8 października osiągnęła jasność
14,7 mag. Z terenu Polski galaktyka, w której pojawiła
się gwiazda widoczna jest w drugiej połowie nocy,
nisko nad południowym horyzontem.
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SN 2016gsb sfotografowana 8 października 2016 r.,
V=14,47 mag. Fot. Roland Santallo

Źródła:
»»http://www.rochesterastronomy.org
»»http://www.astronomerstelegram.org

Historia
obserwacji gwiazd
zmiennych

Historia obserwacji gwiazd zmiennych

Perseusz z głową Meduzy i Algolem. Źródło: starsoverpeoria.blogspot

Adam Derdzikowski

Trudno stwierdzić z całą pewnością, kiedy człowiek po raz pierwszy zauważył,
że niektóre gwiazdy zmieniają jasność, bądź pojawiają się na niebie tam, gdzie
wcześniej nie świecił żaden obiekt. Wybuch supernowej w naszej galaktyce
daje efekt w postaci bardzo jasnej gwiazdy widocznej przez wiele miesięcy nie
tylko na nocnym, ale czasem też na dziennym niebie. Niektóre gwiazdy nowe
stają się obiektami tak jasnymi, że dominują na pewnym obszarze nocnego
nieboskłonu. Istnieje kilka widocznych gołym okiem gwiazd, które cyklicznie
zmieniają jasność w łatwo dostrzegalny sposób. Fakt zaobserwowania
tego typu obiektów przez badaczy nieba w starożytności nie podlega dziś
dyskusji, gdyż w wielu kulturach niebo obserwowano niezwykle starannie,
a astronomowie sprzed wieków pozostawili po sobie materialne i kulturalne
świadectwa zainteresowania tymi niezwykłymi gwiazdami.
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I. Obserwacje na świecie
Ostatnie odkrycia wskazują, że już około XIII–XII w. p.n.e. egipscy kapłani wiedzieli o zmiennej
naturze Algola (β Persei). W starożytnym Egipcie zmienność tej gwiazdy była wykorzystywana
w celach astrologicznych. W dwóch innych ważnych kulturach z odległej przeszłości, hebrajskiej
i arabskiej, nazwa tej gwiazdy wskazywała na jej jednoznacznie złowieszczy charakter. Hebrajczycy
nazywali ją Głową Diabła, zaś Arabowie Głową Demona i można przypuszczać, że to właśnie
zmiany jasności stały za tymi niepokojącymi nazwami. Do naszych czasów nie zachowała się jednak żadna informacja na temat tego, jak wówczas tłumaczono sobie przygasanie blasku gwiazdy.
Fascynacja tajemniczym Algolem była jednak niewątpliwa.
W czasach nieco późniejszych ludzkość miała okazję zapoznać się z najbardziej spektakularnymi obiektami zmieniającymi jasność – supernowymi. Podobnie jak w przypadku Algola, ich
znaczenie dla ówczesnych obserwatorów nieba miało przede wszystkim wymiar astrologiczny.
Pierwsze odnotowane obserwacje gwiazd tego typu związane były z supernową z 185 roku,
widoczną przez osiem miesięcy niedaleko gwiazdy Alfa Centauri. Kolejna supernowa pojawiła się
na niebie w 386 roku w konstelacji Strzelca, a następny tego typu obiekt odnotowano w 392 roku.
Niewątpliwie najbardziej efektowną była supernowa z 1006 roku n.e., obserwowana w Egipcie,
Iraku, Chinach, Japonii oraz w południowej Europie. Było to także zjawisko zdecydowanie lepiej
udokumentowane w źródłach pisanych, co świadczy również o wrażeniu, jakie wywarło na współczesnych. Gwiazda ta świeciła w konstelacji Wilka i osiągnęła jasność około –9 mag, dzięki czemu
mogła być łatwo obserwowana nawet w dzień. Obiekt z 1006 roku był supernową typu II. Kolejne
supernowe obserwowane były w latach: 1054, 1181, 1572 oraz 1604r. Pierwszą z nich obserwowali
chińscy i arabscy astronomowie w konstelacji Byka. W maksimum jasności (–6 mag) była obiektem widocznym nawet za dnia. Gołym okiem obserwowano ją niemal dwa lata. Na niebie, w miejscu gdzie świeciła, odnajdziemy dziś mgławicę Krab (M1).

Tycho de Brahe i supernowa w Kasjopei z 1572 r. Źródło: atlascoelestis.com
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Supernowa z sierpnia 1181 roku, która pojawiła się w konstelacji Kasjopei, była obiektem nieco słabszym niż poprzednie
(ok. –1 mag) i przestała być widoczna już po sześciu miesiącach. Dostępne nam źródła wskazują, że obserwowali ją przede
wszystkim chińscy i japońscy astronomowie.
Dwa ostatnie zjawiska tego typu, z 1572 i 1604 roku, pojawiły się w okresie burzliwego rozwoju astronomii i miały spory
wpływ na kształtowanie się nowoczesnych teorii astronomicznych i zburzenie dawnego, ptolemejskiego modelu świata.
Supernowa z listopada 1572 roku, która osiągnęła jasność
Wenus, związana jest nierozłącznie z Tychonem de Brahe
(1546–1601), który obserwował ją przez 16 miesięcy i napisał
o niej traktat „De Nova Stella”. Wnioski wynikające z tej pracy
były oczywiste, ale i rewolucyjne zarazem: niebo nie jest nieJohannes Kepler.
zmienne, jak twierdzili zwolennicy geocentryzmu. Z kolei
Źródło: biografiasyvidas.com
supernowa z października 1604 roku była obserwowana przez
Keplera. Pojawiła się w konstelacji Wężownika i osiągnęła jasność około –2,5 mag, czyli jasność
Jowisza. Doskonałe opisy Keplera, wykonywane przez cały okres widoczności, pozwoliły sklasyfikować ją jako supernową typu Ia.
Na ten sam okres przypadają w końcu pierwsze obserwacje gwiazd zmiennych o całkowicie
odmiennej naturze i regularnych zmianach jasności. O ile do tej pory obserwowano gwiazdy,
które pojawiały się na niebie niczym królik z kapelusza i znikały w równie niewytłumaczalny
sposób, teraz w końcu odkryto obiekty, które można było poddawać regularnym obserwacjom
przez długi okres czasu. Nowe, intrygujące gwiazdy spowodowały w skostniałej ciągle astronomii kolejny pozytywny ferment i przyczyniły się do rozwoju jej nowej gałęzi oraz nowych metod
obserwacji. Astronomowie, którzy do tej pory parali się głównie pomiarami pozycyjnymi, mieli
od teraz coraz częściej mierzyć zmiany natężenia blasku oraz szukać ich przyczyn.
Noc 3 sierpnia 1596 roku przyjmuje się jako datę odkrycia przez holenderskiego astronoma
Davida Fabriciusa (1564–1617) pierwszej i najjaśniejszej mirydy – ο Ceti. Fabricius obserwował
wówczas Jowisza i użył ο Ceti jako jednej z gwiazd odniesienia. Po niespełna trzech tygodniach
gwiazda pojaśniała o jedną wielkość gwiazdową, co nie mogło ujść uwadze tak wprawnego
obserwatora, jakim był Fabricius. Holender obserwował odkrytą przez siebie gwiazdę zmienną
aż do października, gdy stała się zbyt słaba, by dostrzec ją gołym okiem. Fabricius był wówczas
przekonany, iż odkrył kolejną w historii gwiazdę nową, podobną do obserwowanej wcześniej
przez Tychona de Brahe.
Gwiazda Fabriciusa nie zgasła jednak na zawsze, jak supernowa z 1572 roku. W następnych latach musiała być widywana,
co skłoniło w końcu jednego z astronomów do bardziej konsekwentnych obserwacji – w 1639 roku Johannes Holwarda
(1618–1651) stwierdził, iż zmiany jasności omikron Ceti mają
charakter cykliczny. Dzięki wynalazkowi lunety badacze mogli
wkrótce potem stwierdzić, że jasność tej gwiazdy oscyluje
w sposób ciągły między 2 a 10 wielkością gwiazdową. W latach
1648 – 1662 obserwował ją intensywnie Jan Heweliusz (1611 –
1687). Z racji swego niezwykłego zachowania i dużej jasności,
gwiazda doczekała się od gdańskiego astronoma przydomka
Mira – Cudowna. Od niej wywodzi się nazwa całej rodziny niezwykle licznych i ciekawych gwiazd zmiennych długookresowych (mirydy).
Jan Heweliusz.
Kolejnym zjawiskiem, które zelektryzowało środowisko
Źródło: scienceblogs.de
astronomów w XVII wieku, było pojawienie się w Łabędziu
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nowej gwiazdy, która obecnie jest znana jako
P Cygni (34 Cyg). W 1600 roku w centralnej
części gwiazdozbioru pojawiła się gwiazda
o jasności 3 magnitudo. Jako pierwszy zaobserwował ją Willem Blaeu (1571 – 1638), działający w Holandii uczeń Tychona de Brahe.
Gwiazda bardzo powoli słabła, aż w 1626
roku przestała być widoczna gołym okiem.
W 1655 roku ponownie pojaśniała i można
było podziwiać ją bez użycia instrumentów
aż do 1662 roku, gdy jej blask znów znacząco osłabł. Kolejny wzrost jasności nastąP Cygni. Źródło: atlascoelestis.com
pił w roku 1665, a w następnych latach miały
miejsce dalsze wahania jej blasku. Około 1715 roku jasność P Cygni ustabilizowała się na poziomie
ok. 5 magnitudo i od tej pory jest ona gwiazdą stale widoczną gołym okiem. Dziś wiemy, że nie
jest to gwiazda nowa, ale niezwykle jasny błękitny nadolbrzym (gwiazda zmienna typu S Dor),
który w przyszłości wybuchnie jako supernowa.
Wspomniany wyżej Jan Heweliusz był jednym z najaktywniejszych obserwatorów gwiazd
zmiennych swoich czasów. Obserwował nie tylko Mirę, ale także inną niezwykłą gwiazdę, nową
z 1670 roku (CK Vulpeculae), którą w dniu 20 czerwca odkrył francuski mnich Pere Dom Voiture
Anthelme (ok. 1618 – 1683). Heweliusz dostrzegł gwiazdę samodzielnie w dniu 25 lipca, a następnie przez trzy lata wykonał 46 pomiarów jej jasności, obserwując trzy pojaśnienia obiektu. W maksimum swojej jasności CK Vul osiągnęła 2,6 mag. Ze względu na wkład gdańskiego astronoma
w badania nad tą gwiazdą, w literaturze często określa się ją mianem „nowej Heweliusza”. Dziś
wiemy, że obiekt ten jest pierwszym przedstawicielem zupełnie nowego, ciągle słabo poznanego
typu gwiazd zmiennych kataklizmicznych.
W międzyczasie dochodzi do kolejnych odkryć nowych, zadziwiających gwiazd. W 1686 roku
niemiecki astronom Gottfried Kirch (1639 – 1710) odkrywa mirydę χ Cygni, w 1704 roku Włoch
Giovanni Domenico Maraldi (1709 – 1788) zauważa zmienność R Hydrae, także zaliczającą się
do tego typu obiektów, natomiast w 1782 roku J. A. Koch zwraca uwagę na R Leonis, czwartą już
mirydę, podobnie jak poprzednie widoczną gołym okiem w maksimum blasku.
Kolejnym doniosłym wydarzeniem w świecie gwiazd zmiennych były obserwacje Algola
i δ Cephei wykonane przez Johna Goodricke’a (1764 – 1786) wspólnie z Edwardem Pigottem
(1753 – 1825), odkrywcą cefeidy η Aquilae,
a także dwóch innych gwiazd często obserwowanych przez miłośników astronomii:
R Coronae Borealis i R Scuti (obydwie odkryte
w 1795 r.). Zanim dwaj legendarni obserwatorzy zajęli się Algolem, dla nauki odkrył
go ponownie w 1667 roku włoski astronom
Geminiano Montanari (1633 – 1687).
W listopadzie 1782 roku Goodricke wykonał obserwacje β Persei i doszedł do wniosku,
że gwiazda zmienia swoją jasność w sposób
regularny, a okres między kolejnym spadkami
jasności wynosi około 2,867 dnia. Goodricke
poinformował o swoim odkr yciu Royal
Society, podając dwa wyjaśnienia zaobserwowanego zjawiska. Stwierdził, iż Algol albo
CK Vul, czyli Nowa Heweliusza.
posiada na swojej powierzchni ciemną plamę,
Źródło: atlascoelestis.com
która zgodnie z okresem obrotu gwiazdy
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wokół osi, powoduje spadek jasności, albo gwiazdę przesłania krążący wokół niej ciemny obiekt. Dziś wiemy, że to drugie
wyjaśnienie było prawdziwe, ale na potwierdzenie tego faktu
trzeba było czekać aż do 1889 roku, gdy H. C. Vogel przeprowadził badania widma Algola. Nastoletni Goodricke był zatem
pierwszym astronomem, który odkrył faktyczną przyczynę
zmian jasności obserwowanej przez siebie gwiazdy. Było to niezwykle efektowne odkrycie, ale bynajmniej nie ostatnie.
Kolejne odkrycia przyszły niespełna dwa lata później. Noc
10 września 1784 roku miała się okazać niezwykle szczęśliwa dla zaprzyjaźnionych ze sobą astronomów. Tej nocy
Goodricke odkrył zmiany jasności β Lyrae, drugiej znanej
gwiazdy zaćmieniowej. Pigott z kolei stwierdził, że η Aquilae
jest znacznie słabsza, niż podczas poprzednich obserwacji.
Stał się w ten sposób odkrywcą pierwszej cefeidy. Niedługo
potem, 20 października, Goodricke odkrył kolejną gwiazdę
zmienną tego typu – δ Cephei, dla której wyznaczył okres
zmian jasności, ale nie potrafił wytłumaczyć, jakie zjawisko
może odpowiadać za zmiany jasności o zaobserwowanym
przebiegu. Przyczyny zmian jasności tego typu obiektów jak
δ Cep i η Aql (pulsacje) udało się ustalić dopiero po odkryciu
źródeł energii gwiazd. Dwa lata po swoim ostatnim odkryciu
Goodricke zmarł w wyniku zapalenia płuc, którego nabawił się
w wyniku prowadzonych przez siebie obserwacji.
W 1786 roku, w roku śmierci Goodricke’a, znano już
12 gwiazd zmiennych. W następnych dziesięcioleciach liczba
ta powoli rosła, podobnie jak i zainteresowanie ich obserwacjami. Mimo faktu, iż był to okres znacznego rozpowszechnienia
teleskopów, wszystkie odkryte zmienne były bardzo jasnymi
obiektami, widocznymi gołym okiem w maksimum jasności.
W pierwszej połowie XIX wieku ogromną pracę na polu
obserwacji gwiazd zmiennych, a także metodologii mierzenia
jasności gwiazd, wykonał Friedrich Wilhelm August Argelander
(1799 – 1875). Opracował on i spopularyzował jednolitą i bardzo prostą metodę oceny jasności gwiazdy zmiennej, poprzez
porównanie jej jasności z jasnościami co najmniej dwóch
gwiazd o stałym poziomie blasku (metoda Argelandera), a także
opracował katalog 324198 gwiazd północnej półkuli nieba,
zawierający ich jasności wizualne. Atlas ten, znany jako Bonner
Durchmusterung, znacząco przysłużył się badaczom i odkrywcom gwiazd zmiennych, a sam Argelander doczekał się miana
„ojca” tej dziedziny astronomii. Argelander ustalił też sposób
oznaczania gwiazd zmiennych za pomocą liter alfabetu, poczynając od litery R, który to system, w zmodyfikowanej formie,
utrzymał się aż do dzisiaj. Co ciekawe, metodą pomiaru jasności gwiazd zmiennych, bardzo zbliżoną do metody Argelandera,
posługiwał się już wcześniej szwedzki astronom Pehr Wilhelm
Wargentin (1717 – 1783), obserwujący w latach 1751 – 1782 Mirę
Ceti. Wargentin jednakże nie opublikował swojej metody i nie
dostrzegł jej przełomowego znaczenia dla astronomii.



John Goodricke.
Źródło: skyandtelescope.com

Edward Pigott.
Źródło: astro-gnome

Wilhelm August Argelander.
Źródło: en.wikipedia.org

www.proxima.org.pl

29

HISTORIA



Historia obserwacji gwiazd zmiennych

W systemie Argelandera powstała nazwa kolejnej bardzo
ważnej gwiazdy zmiennej, której odkrycie dało naukowcom
dużo do myślenia – była to gwiazda S And, która pojawiła się
na tle Wielkiej Mgławicy w Andromedzie. Jako pierwszy zaobserwował ją ponoć 17 sierpnia 1885 roku francuski astronom
Ludovic Gully. Uznał on jednak gwiazdę za refleks od jasnego
Księżyca i nie zweryfikował swojej obserwacji w późniejszym
czasie, ani nie poinformował nikogo o zaobserwowanym zjawisku. Podobnie uczynił Isaac Ward z Belfastu, który miał
ją obserwować 19 sierpnia. O swoich obserwacjach poinformowali środowisko astronomiczne dopiero po tym, jak
sprawa gwiazdy z M31 stała się głośna. Stało się to za sprawą
Ernsta Hartwiga (1851 – 1923), który zaobserwował pojawienie się gwiazdy w dniu 20 sierpnia w obserwatorium Dorpat
w Estonii. W tym czasie gwiazda osiągnęła jasność 5,8 mag,
stając się obiektem dostrzegalnym gołym okiem. Wówczas
Henrietta Swan Leavitt.
nie znano jeszcze istoty takich obiektów jak M31 i uważano,
Źródło: en.wikipedia.org
że są to zwykłe gazowo–pyłowe mgławice stanowiące część
Mlecznej Drogi. M31 i inne galaktyki uważano za protoplanetarne dyski, w których kiedyś rozbłysną gwiazdy, a następnie pojawią się planety. Dopiero po odkryciu galaktycznego charakteru M31
i ogromnej odległości do tego obiektu stało się jasne, że S And była pierwszą zaobserwowaną
w innej galaktyce gwiazdą zmienną. Była to jednocześnie pierwsza (i ostatnia jak dotąd) supernowa zaobserwowana w M31. Widziano ją także w Polsce, a badaniem jej blasku zajmował się
m.in. płoński astronom, Jan Walery Jędrzejewicz, który napisał na ten temat artykuł oraz wspomniał o tym zjawisku w swoim podręczniku do astronomii – „Kosmografija” z 1886 roku.
Pod koniec XIX wieku do obserwacji i odkrywania gwiazd zmiennych zaczęto stosować fotografię i jest to początek nowej ery w badaniach tych obiektów. Obserwacje za pomocą nowej metody
spowodowały wręcz lawinowy wzrost liczby dokonywanych odkryć. Dla przykładu: w 1850 roku
znano 24 gwiazdy zmienne, w 1875 roku znano już 143 (z czego sporą część odkryli znani łowcy
gwiazd zmiennych: Norman Robert Pogson oraz John Russel Hind), w 1903r. –1000, w 1907 – 2000,
w 1926r. – 2900, a w 1947r. – 11 000.
Ponieważ już na początku XX wieku ilość odkrywanych gwiazd zmiennych okazała się większa niż możliwości „nazewnicze” systemu Argelandera, zaczęto oznaczać gwiazdy zmienne literą
V i kolejną liczbą, począwszy od 335 (literowych kombinacji było 334). Wynalazcą owego systemu, podobnie jak jednej z metod szacowania jasności gwiazd, był Albertus Antonie Nijland
(1868 – 1936), profesor astronomii z Utrechtu, jeden z najwybitniejszych obserwatorów gwiazd
zaćmieniowych.
Wiek XX to ogromny wzrost zainteresowania obserwacjami gwiazd zmiennych, nie tylko wśród
astronomów zawodowych, ale też miłośników astronomii. Na świecie powstają liczne towarzystwa zajmujące się wykonywaniem oraz gromadzeniem pomiarów jasności gwiazd zmiennych,
takie jak np. American Association of Variable Star Observers (AAVSO), powstałe w 1911 roku
za sprawą Williama Tylera Olcotta (1873 – 1936) i posiadające aktualnie w swojej bazie danych
prawie 32 miliony pomiarów jasności. Dzięki wielkim sukcesom AAVSO w późniejszych latach
na całym świecie powstają kolejne podobne organizacje amatorskie m.in. francuskie AFOEV, niemieckie BAV, japoński VSNET, brytyjskie BAAVSS, czy czeskie VSES CAS.
W pierwszej połowie XX wieku zainteresowanie gwiazdami zmiennymi znacząco rośnie również wśród astrofizyków i kosmologów, gdy okazuje się, iż są one obiektami, które mogą służyć
jako tzw. świece standardowe, czyli obiekty umożliwiające pomiary odległości we Wszechświecie.
Najpierw tą rolę pełnią cefeidy, głównie za sprawą Henrietty Swan Leavitt (1868 – 1921), jednej
z najbardziej skutecznych odkrywców swoich czasów (odkryła 4 gwiazdy nowe oraz ponad 2400
gwiazd zmiennych innych typów). W 1912 roku Leavitt zauważyła, że w przypadku cefeid zachodzi
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dokładna zależność między
jasnością absolutną, a okresem
pulsacji. Jej odkrycie pozwoliło
Ejnarowi Hertzsprungowi (1873
– 1967) na stworzenie idei cefeid
jako świec standardow ych.
W latach 40-tych Walter Baade
(1893 – 1960) odkrył, że istnieje
kilka rodzajów cefeid, co pozwoliło astronomom dopracować
metodę ustalania odległo ści i zwiększyć w ten sposób
dokładność tego typu pomiarów. Rolę świec standardowych
na największych dystansach
Teleskop Keplera. Źródło: abcnews.go.com
we Wszechświecie pełnią obecnie gwiazdy supernowe typu Ia, a na mniejsze odległości stosuje się również chłodne gwiazdy
zaćmieniowe (metoda opracowana przez prof. Grzegorza Pietrzyńskiego). Ponieważ skala odległości we Wszechświecie jest fundamentem wielu gałęzi astronomii, można stwierdzić, że gwiazdy
zmienne odegrały i nadal odgrywają niezmiernie ważną rolę we współczesnej astronomii.
Ogromna ilość odkryć nowych gwiazd zmiennych w czasach współczesnych (a jest to przełom na miarę okresu, gdy w XIX wieku zastosowano do obserwacji fotografię) to przede wszystkim zasługa szybkiego rozwoju technik rejestracji obrazu oraz technik fotometrycznych, które
pozwalają na pomiar nawet najmniejszych zmian jasności. Osiągnięcia te astronomowie wykorzystali do przełomowych projektów rozpoczętych na przełomie XX i XXI wieku, związanych
np. z regularnym monitorowaniem ogromnych obszarów nieba w kierunku odkrywania zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego (polskie OGLE), czy poszukiwań egzoplanet (Kepler).
Przeglądy te zaowocowały odkryciem dużej ilości gwiazd zmiennych różnych typów, które
do tej pory wymykały się astronomom ze względu na małą jasność, specyficzne okresy, bądź
niewielką amplitudę zmian jasności. Katalog GCVS z 2008 roku podawał liczbę ponad 56 000
znanych gwiazd zmiennych i dalsze 10 000 gwiazd podejrzanych o zmienność. Przy czym liczby te dotyczyły również gwiazd zmiennych odkrytych poza naszą Galaktyką.
Obecnie ilość znanych gwiazd zmiennych szacuje się już
na około 400 000 obiektów (dane z VSX na październik
2016).
Gwiazdy zmienne są niezwykle liczną, zróżnicowaną
i ciekawą grupą obiektów, a ich badania, które prowadzone są już od kilkuset lat, mają wielkie znaczenie dla rozwoju wielu gałęzi astronomii. Od kilkudziesięciu lat liczba
odkrywanych nowych gwiazd zmiennych, nie tylko w naszej
galaktyce, rośnie w lawinowym tempie, a do tego klasyfikowane są nowe, do tej pory nieznane typy gwiazd zmiennych. Dzięki zastosowaniu identycznych metod badawczych, obiektem zainteresowania obserwatorów gwiazd
zmiennych stały się także układy gwiezdne z tranzytującymi
egzoplanetami, których zachowanie przypomina gwiazdy
zaćmieniowe. Wydaje się, że badanie zmian blasku świecących na niebie „punktów światła” nadal jest wielką przyszłoTadeusz Banachiewicz.
ścią astronomii profesjonalnej i amatorskiej.
Źródło: bg.up.krakow



www.proxima.org.pl

31

HISTORIA



Historia obserwacji gwiazd zmiennych

II. Polskie badania gwiazd zmiennych
Polskie badania gwiazd zmiennych rozpoczęły się w okresie międzywojennym, gdy na mapie
Europy pojawiła się II Rzeczpospolita, a ośrodki badawcze i uniwersytety wróciły na dobre w ręce
polskich naukowców. Wcześniejsze obserwacje gwiazd zmiennych prowadzone przez polskich
astronomów, za wyjątkiem badań Jana Heweliusza, miały charakter sporadyczny i nigdy nie
przyjęły bardziej zorganizowanej postaci. Nie oznacza to, że nie było w tej dziedzinie ciekawych
osiągnięć Polaków. W tym miejscu warto przypomnieć odkrycie mirydy R Crv przez Franciszka
Karlińskiego (1830 – 1906) w 1868 roku, czy odkrycie niesamowicie jasnej nowej Orła (V603 Aql)
z 1918 roku, którego dokonał były powstaniec styczniowy i wybitny lekarz Zygmunt Władysław
Laskowski (1841 – 1928).
Niezwykłe ubóstwo i liczne problemy kraju zniszczonego przez I WŚ i 123 lata zaborów zmuszają polskich astronomów do zajęcia się przede wszystkim organizacją materialnych podstaw
polskiej astronomii, które będą służyły naukowcom i studentom, a dopiero potem obserwacjami. Musiały to być ponadto obserwacje nie wymagające ogromnych nakładów finansowych,
do których nie będzie konieczny wyrafinowany i drogi sprzęt. Takimi właśnie obserwacjami były
obserwacje gwiazd zmiennych. Szczególnie zaś interesujące
i wartościowe były w tamtym czasie badania gwiazd zmiennych zaćmieniowych, które szybko stały się polską specjalnością. Obranie tego kierunku było pomysłem Tadeusza
Banachiewicza, który po wojnie został kierownikiem krakowskiego obserwatorium i odznaczał się, oprócz ogromnej wiedzy astronomicznej, niezwykłą naukową intuicją i świetnym
talentem organizatorskim.
Obser wacje g wiazd zaćmieniow ych prowadzono
zarówno z samego Krakowa (budynek UJ w Ogrodzie
Botanicznym, Kopiec Kościuszki), z pałacyku SzyszkoBohusza w Przegorzałach, jak i w placówce zorganizowanej
na szczycie góry Lubomir, znajdującej się w paśmie Łysiny,
na południe od Myślenic. W tym korzystnie położonym
punkcie obserwacyjnym (dobrze położonym, ale spartańsko
urządzonym) wielu doskonale wykwalifikowanych astronomów mogło zebrać w krótkim okresie czasu znaczącą ilość
Stefan Szczyrbak
danych. W przypadku gwiazd zaćmieniowych ważna była
w obserwatorium na górze
również praca w długich odcinkach czasu, wręcz na przeLubomir. Źródło: moa.home.pl
strzeni kilkudziesięciu lat. Oprócz obserwacji i publikacji
wyników, od 1922 roku ośrodek krakowski za sprawą Banachiewicza wydawał także efemerydy
momentów minimów gwiazd zaćmieniowych, co zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem przez
Międzynarodową Unię Astronomiczną.
Wśród najwybitniejszych obserwatorów tego okresu, którzy zaangażowali się w ten prosty,
wartościowy, a jednocześnie wymagający projekt, należy wymienić: Stanisława Andruszewskiego,
Tadeusza Banachiewicza, Jana Gadomskiego, Helenę Jaśko, Jana Jóźwiaka, Jadwigę Kordylewską,
Karola Kozieła, Marię Makowiecką, Jana Mergentalera, Tadeusza Olczaka, Lucjana Orkisza, Janusza
Pagaczewskiego, Jana Piegzę, Stefana Piotrowskiego, Eugeniusza Rybkę, Rozalię Szafraniec, Aldonę
Szczepanowską, Stefana Szczyrbaka, Władysława Tęczę, Edith Warmbier i Józefa Witkowskiego.
Efektem ich pracy między 1920 a 1950 rokiem było 110230 pomiarów 429 gwiazd zmiennych,
w przeważającej większości gwiazd zaćmieniowych, znajdujących się w 50 różnych konstelacjach. Dane te znalazły się w monumentalnym zestawieniu wydanym przez PWN w 1959 roku pt.:
„Krakowskie obserwacje gwiazd zmiennych 1920 – 1950”. Zostały one przygotowane do druku
przez jedną z najwybitniejszych polskich obserwatorek nieba, Rozalię Szafraniec, która wykonała niemalże 50 000 wizualnych ocen jasności gwiazd zmiennych (ponad 1000 minimów gwiazd
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zaćmieniowych), a także liczne obserwacje fotometryczne. W nr 2/1958 „Postępów Astronomii”
J. Kordylewska podsumowała wyniki pracy krakowskich astronomów na tym polu aż do 1957
roku. Jest to 136581 pomiarów jasności gwiazd zmiennych (głównie zaćmieniowych), w tym 3544
pomiarów fotometrycznych, wykonanych dla 454 gwiazd. Wyniki te są efektem pracy 31 obserwatorów. Jednakże w tej liczbie gwiazd, tylko dla 301 zebrano więcej niż 100 pomiarów. Były
one zbierane w Krakowie, na górze Lubomir, a także w czasie ekspedycji do Grecji. Z uzyskanych
pomiarów wyznaczono około 3500 minimów gwiazd zaćmieniowych.
Co warte podkreślenia, krakowscy astronomowie nawet w czasie okupacji (październik 1939–
styczeń 1945) nie zaprzestali badania gwiazd zmiennych. W tym szczególnie trudnym dla polskiej
nauki okresie wykonali łącznie 4785 ocen jasności. Obserwacje te prowadzili m.in. K. Kordylewski,
J. Pagaczewski, W. Tęcza, K. Kozieł, S. Piotrowski, T. Banachiewicz i J. Witkowski.
Duże zasługi na polu obserwacji gwiazd zaćmieniowych położył Kazimierz Kordylewski, który
w celu dokładniejszego wyznaczania momentów minimów gwiazd zaćmieniowych wymyślił tzw.
metodę kalkową (1924). Jeszcze zanim odkrył pyłowe księżyce Ziemi, znany był m.in. z wykonania ponad 40 tysięcy wizualnych pomiarów gwiazd zmiennych,
z wynalezienia wspomnianej metody kalkowej oraz odkrycia gwiazdy zmiennej T Crv. Efektem ogromnych wysiłków
Kordylewskiego było umocnienie pozycji Krakowa jako jednego z najważniejszych ośrodków badań gwiazd zaćmieniowych na świecie, a następnie powołanie go w skład Komisji
Gwiazd Zmiennych Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
Kordylewski w latach 50-tych założył w Krakowie kartotekę
literatury dotyczącej gwiazd zaćmieniowych oraz kartotekę
minimów gwiazd zaćmieniowych, która była „prekursorem”
współczesnych baz danych o gwiazdach zmiennych. Mimo tak
licznych obowiązków Kazimierz Kordylewski, zarówno przed
wojną, jak i po niej, popularyzował astronomię w społeczeństwie polskim, również na tym polu wykazując się niezrównanym entuzjazmem i zaangażowaniem.
Kolejną ważną postacią, o której warto wspomnieć w kontekście środowiska krakowskich astronomów, jest Stefan
Kazimierz Kordylewski.
Piotrowski (1910 – 1985). Astronom ten już przed wojną znaŹródło: poznan.wikia.com
lazł się wśród czołowych badaczy gwiazd zmiennych, m.in.
dzięki stworzeniu nowej metody obliczania orbit gwiazd zaćmieniowych, którą rozwinął po wojnie, w czasie pobytu w USA. Przez długi czas jego metoda była podstawą prac badawczych w tej
dziedzinie. Najpewniej dzięki swojemu rocznemu stażowi na Uniwersytecie Harvarda (1947) i zdobytym kontaktom, S. Piotrowski sprowadził (nielegalnie!) do Polski z USA fotomnożnik 1P21, który
pozwolił na zbudowanie pierwszego w Polsce przyrządu fotoelektrycznego, oddanego do użytku
w Krakowie (1948). Za jego pomocą wykonywał badania co ciekawszych gwiazd zaćmieniowych
ze znacznie większą dokładnością niż przy wcześniej stosowanych metodach wizualnych i fotograficznych. Po przeprowadzce Piotrowskiego do Warszawy obserwacje fotoelektryczne prowadziły
R. Szafraniec, J. Mietelski oraz R. Szczepanowska.
Dzięki takim postaciom jak Banachiewicz, Kordylewski, Piotrowski, czy Szafraniec, ośrodek
krakowski zdominował polską naukę, jeśli chodzi o dziedzinę gwiazd zmiennych. Nie był to jednak
jedyny ośrodek badawczy na terenie ziem polskich, gdzie podjęto badania tego typu obiektów.
Podjęto je także we Lwowie oraz w Wilnie. Badania te wiążą się przede wszystkim z nazwiskami
kilkorga wybitnych polskich astronomów zajmujących się gwiazdami zmiennymi zarówno w okresie międzywojennym, jak i po 1945 roku.
Badania gwiazd zmiennych we Lwowie wiążą się przede wszystkim z osobą Eugeniusza Rybki
(1898 – 1988), który już w drugiej połowie lat dwudziestych, pracując jeszcze w Warszawie, intensywnie obserwował metodami wizualnymi cefeidy (głównie TU Cas i XZ Cyg). W 1930 roku E. Rybka
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dostaje stypendium naukowe i wyjeżdża na pół roku do Lejdy,
gdzie zapoznaje się z fotometrią fotograficzną gwiazd pod
okiem Einara Hertzsprunga. Po powrocie do Polski obejmuje
katedrę astronomii we Lwowie i podejmuje tam badania fotometryczne gwiazd zmiennych. Oprócz samodzielnych badań,
które były ograniczone ilością sprzętu, podjęto także inne działania, mające na celu badanie gwiazd zmiennych. Wypożyczono
np. klisze fotograficzne nieba południowego z Lejdy i poddano
je dokładnej analizie. Na tych kliszach S. Kosibowa odkryła
10 nowych gwiazd zmiennych, a następnie udało się jej sklasyfikować te obiekty. W tym samym ośrodku J. Mergentaler
obserwował gwiazdy zaćmieniowe. Eugeniusz Rybka planował
zakupić dla lwowskiego obserwatorium duży 90-centymetrowy
teleskop i znacznie rozszerzyć zakres badań fotometrycznych.
W realizacji tych planów przeszkodziła jednak wojna. Po 1945
roku Rybka przeniósł się ze współpracownikami do Wrocławia.
Bohdan Paczyński.
Tam od 1949 roku próbował kontynuować badania gwiazd
Źródło: redmars.wordpress.com
zmiennych metodą fotoelektryczną, którą poznał w Lejdzie.
Swoje badania, po kolejnej przeprowadzce, kontynuował następnie w Krakowie.
W tym opisywanym wyżej okresie wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań gwiazd RR Lyrae
położyła Wilhelmina Iwanowska. Za pomocą badań spektroskopowych prowadzonych w Wilnie
stwierdziła różnice składu chemicznego pomiędzy gwiazdami należącymi do różnych populacji
i dwudzielność populacyjną tych gwiazd, które wcześniej uważane były za jednorodne. Wyniki jej
wieloletnich obserwacji zostały ogłoszone w 1952 roku.
Po II WŚ badania gwiazd zmiennych nadal były jedną z głównych dziedzin, w których polscy
astronomowie odnosili znaczące sukcesy. Kolejne pokolenie polskich naukowców nie ograniczało
się już tylko do gwiazd zaćmieniowych i pulsujących, szukając rozwiązania wielu zagadek związanych z dużo rzadszymi, trudniejszymi do badania obiektami. Dla wielu z nich przygoda z gwiazdami zmiennymi stanowiła zaledwie punkt wyjścia do wspaniałych karier międzynarodowych, jak
było to choćby w przypadku Bohdana Paczyńskiego (1940 – 2007).
Szczególnie ważne w czasach powojennych były badania gwiazd kataklizmicznych. W tej dziedzinie szczególnie sukcesy odnieśli warszawscy astronomowie: Józef Smak (ur. 1936) i Wojciech
Krzemiński (ur. 1933). Ich badania stworzyły podwaliny wiedzy na temat gwiazd nowych karłowatych. W latach 60-tych i 70-tych propagowali w świecie nauki pomysł, iż w ciasnych układach
podwójnych może dochodzić do procesu akrecji materii, który
w efekcie daje zmiany jasności blasku gwiazd, a także odpowiada za wybuchy gwiazd nowych karłowatych. Modele dysków akrecyjnych oraz procesy zachodzące w układach gwiazd
kataklizmicznych stały się wówczas polską specjalnością.
J. Smak był wówczas jednym z najwybitniejszych polskich
badaczy gwiazd zmiennych. Oprócz badań gwiazd kataklizmicznych, obserwował także inne gwiazdy zmieniające
jasność. W 1962 roku, podczas pobytu w obserwatorium Licka
w USA, Smak prowadził obserwacje fotoelektryczne zmiennych
w systemie UBV, połączone z badaniami spektroskopowymi.
Włączył wówczas do swojego programu mirydę R Hydrae. Tego
typu obiektów nie badano do tej pory w taki sposób. Badania R
Hya przyniosły bardzo ciekawe rezultaty, więc J. Smak wykonał
identyczny program badawczy dla 29 gwiazd typu Mira Ceti.
Józef Smak.
Obserwował te gwiazdy metodą fotoelektryczną UBV w okoŹródło: www.camk.edu.pl
licach maksimum blasku, wykonując dla nich jednocześnie
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Warszawskie Obserwatorium Południowe wykorzystywane przez zespół OGLE.
Źródło: pl.wikipedia.org
spektroskopię w małej rozdzielczości. Polski astronom odkrył wiele ciekawych zależności, charakterystycznych dla tych gwiazd, np. pomiędzy ich jasnością a zmianami wskaźników barw (U-B
i V-B), a także między nasileniem pewnych linii widmowych (np. TiO, Hγ, Hδ) a nasileniem wskaźników barw i jasnością wizualną. Badania te pozwoliły wyciągnąć wiele ciekawych wniosków dotyczących ewolucji gwiazd typu Mira Ceti. J. Smak w latach późniejszych włożył wiele pracy w wyjaśnienie zagadki nietypowej gwiazdy zaćmieniowej R CMi, a także badał w Obserwatorium Licka
razem z W. Krzemińskim gwiazdy RV Tauri oraz RR Lyrae.
W ośrodku toruńskim pracowała kolejna ważna postać polskiej astronomii, zajmującą się badaniem gwiazd zmiennych, Stefania Grudzińska (1930 – 1997), która w początkach swojej naukowej
kariery zajmowała się fotometrią i spektrofotometrią gwiazd długookresowych, w tym miryd
(np. R Cas, ο Cet). Prace te S. Grudzińska wykonywała w obserwatorium w Piwnicach.
Tymczasem w ośrodku krakowskim w okresie 1951 – 1980 nadal były prowadzone wizualne
obserwacje gwiazd zaćmieniowych, które jednak nie zostały zebrane i opracowane w równie
dogłębny sposób, jak te z poprzedniego 30-lecia. Obserwacje te prowadzili głównie: R. Szafraniec,
A. Szczepanowska, J. Kordylewska, K. Kordylewski, M. Winiarski, P. Flin, M. Kurpińska, Z. Klimek.
Wyniki te były publikowane w „Acta Astronomica” oraz węgierskim „Information Bulletin on
Variable Stars”. W końcu lat 70-tych obserwacje gwiazd zmiennych przez astronomów powoli
zamierają, a ich tradycje zostają przejęte przez astronomów z innego, lokalnego ośrodka: Wyższej
Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny).
Badania gwiazd zmiennych podjęto w okresie powojennym także w ośrodku wrocławskim.
Rozwijane były pod różnym kątem, A . Opolski i J. Krawiecka podjęli próbę wyznaczenia punktu
zerowego zależności okres-jasność dla cefeid, z kolei J. Mergentaler i J. Paciorkówna badali rozkład
przestrzenny cefeid o różnych okresach. Jak widać, po II WŚ polskie badania gwiazd zmiennych
rozwinęły się w wielu różnych kierunkach. Stało się to możliwe dzięki lepszemu wyposażeniu polskich obserwatoriów astronomicznych, niż w okresie międzywojennym, a także dzięki korzystaniu z nowoczesnych metod badawczych.
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Najświeższy i niezwykle doceniany na całym świecie wkład
polskich astronomów w badania gwiazd zmiennych to m.in.
projekty ASAS, OGLE i Pi of the Sky, realizowane w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w obrębie kompleksu Las
Campanas w Chile; realizowany w ośrodku toruńskim projekt
SAVS oraz międzynarodowy projekt Araucaria (pod kierownictwem prof. Grzegorza Pietrzyńskiego i prof. Wolfganga Gierena).
Trzeba jednakże zaznaczyć, że celami tych działań często nie
były gwiazdy zmienne, ale inne zjawiska (Pi of the Sky – rozbłyski gamma, OGLE – mikrosoczewkowania grawitacyjne, ASAS
– wszelkie zmiany jasności obiektów jaśniejszych niż 14 magnitudo, ale gwiazd zmiennych w szczególności, Araucaria – kalibrowanie kosmicznej skali odległości). Niemniej, odkrywanie
Andrzej Udalski.
i badanie gwiazd zmiennych było założonym celem pobocznym
Źródło: astroman.com.pl
tych programów i na tym polu wszystkie przyniosły wspaniałe
osiągnięcia. Dodać należy przy tym, że te głośne w świecie astronomicznym projekty, wyznaczające zupełnie nowe standardy w astronomii obserwacyjnej, stworzono stosunkowo niewielkim
nakładem finansowym (nie licząc Araucaria).
Projekt OGLE, zainicjowany w 1992 roku i prowadzony pod kierunkiem prof. Andrzeja
Udalskiego, oprócz badania zjawisk mikrosoczewkowania pozwolił na skalibrowanie tzw. „świec
standardowych” w postaci cefeid, gwiazd typu RR Lyrae, supernowych, a także rzadziej używanych obiektów, jak choćby gwiazd red clump, co w efekcie przyczyniło się do rewizji skali odległości we Wszechświecie. Naukowcy odkryli tysiące nowych gwiazd zmiennych. Dzięki uzyskanym
w trakcie realizacji projektu danym, dokonano klasyfikacji 300 000 gwiazd zmiennych (OGLE III),
a także odkryto pierwszą cefeidę w układzie podwójnym, co pozwoliło pierwszy raz w historii
zmierzyć dokładną masę tego typu obiektów. Na podstawie obserwacji 10 tysięcy gwiazd RR Lyrae
dokonano pomiaru odległości do centrum naszej Galaktyki, którą oszacowano na 8,54 kpc.
Projekt OGLE przyniósł też kluczowe dane do zidentyfikowania nowej klasy gwiazd kataklizmicznych – nowych czerwonych (w oparciu o pomiary V1309 Scorpii). Astronomowie Uniwersytetu
Warszawskiego przeprowadzili także dla dużej ilości odkrytych przez siebie gwiazd zmiennych
obserwacje spektroskopowe.
Projekt ASAS, prowadzony przez prof. G. Pojmańskiego, to najbardziej ukierunkowany
na gwiazdy zmienne projekt z wszystkich trzech wymienionych, który w latach 1997 – 2000 przyniósł m.in. odkrycia 3900 gwiazd zmiennych. W 2006 roku twórcy projektu mogli pochwalić się
już odkryciem 50099 zmiennych, jaśniejszych niż 14 mag, w tym 11 076 gwiazd zaćmieniowych.
Kontynuacją tego programu jest międzynarodowy program ASAS-SN (2014), którego współpracownikiem jest m.in. prof. Pojmański. Program ten poświęcony jest odkrywaniu bliskich i jasnych
supernowych, a także innych zjawisk, takich jak rozbłyski gamma, tranzyty, mikrosoczewkowania
grawitacyjne itd. Ten międzynarodowy projekt, który szybko okazał się wielkim sukcesem, można
traktować jako inspirację polskimi rozwiązaniami w szybkich przeglądach nieba.
Araucaria (2000) prowadzony jest przez prof. Grzegorza Pietrzyńskiego i Wolfganga Gierena,
a jego celem jest kalibracja kosmicznych skali odległości. W projekt zaangażowanych jest aż
osiem instytucji naukowych z całego świata, w tym obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu
Warszawskiego. Najważniejszym celem zespołu było wyznaczenie dokładnej odległości
do Wielkiego Obłoku Magellana, która stanowi ważny element odniesienia przy pomiarach odległości do pozostałych galaktyk Grupy Lokalnej, Grupy Rzeźbiarza, a w konsekwencji wpływa także
na dokładność wyznaczania Stałej Hubble’a. Udało się to wykonać z dokładnością szacowaną
na 2%, co jest znaczącym osiągnięciem współczesnej astronomii. Naukowcy związani z projektem badali w tym celu m.in. gwiazdy pulsujące spełniające zależność okres-jasność, czyli cefeidy
klasyczne oraz gwiazdy RR Lyrae, oraz gwiazdy typu red clump, Wierzchołek Gałęzi Czerwonych
Olbrzymów (TRGB) oraz układy podwójne późnych typów widmowych. Zespół dokonał pierwszego
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bezpośredniego wyznaczenia masy gwiazdy pulsującej znajdującej się w układzie podwójnym,
a konkretnie cefeidy OGLE-LMC-CEP-0227, z dokładnością do 1% (2010). Odkryto również i zbadano pierwszą gwiazdę typu RR Lyrae, znajdującą się układzie podwójnym z czerwonym olbrzymem. Co ciekawe, w przeciwieństwie do pozostałych projektów, Araucaria nie był typowym przeglądem nieba, a dodatkowo korzystał z dużej ilości rozmaitych instrumentów, znajdujących się
w kilku największych światowych ośrodkach. Wśród instrumentów wykorzystanych do badań
znalazły się m.in. Kosmiczny Teleskop Spitzera, HST, a także wiele naziemnych teleskopów o średnicach zwierciadeł powyżej 8 metrów.
SAVS (Semi-Automatic Variability Search, czyli Półautomatyczne Poszukiwanie Zmienności)
to kilkuletni projekt zapoczątkowany w 2002 roku i realizowany w Toruniu pod kierunkiem
prof. dr hab. Andrzeja Niedzielskiego, również był inspirowany pomysłami prof. Bohdana
Paczyńskiego. Program przyniósł odkrycie 190 wcześniej nieznanych gwiazd zmiennych różnych
typów – układów zaćmieniowych, gwiazd pulsujących regularnie, półregularnych oraz zmiennych
nieregularnych.
Pi of the Sky (2004) to natomiast projekt, który w tej dziedzinie przyniósł najmniej efektów, jednakże w czasie jego realizacji obserwowano gwiazdy zmienne, zwłaszcza kataklizmiczne, a także
zmienne o bardzo krótkich okresach (np. cefeidy). Był to kolejny program powstały z inicjatywy
prof. Paczyńskiego, a jego celem była obserwacja rozbłysków optycznych pochodzenia
kosmicznego.
Z projektami, które opisane są powyżej, związani są przede wszystkim astronomowie Uniwersy tetu Warszawskiego,
jednakże nie tylko w tym ośrodku prowadzi się tak zaawansowane badania gwiazd
zmiennych. Najważniejszym ośrodkiem
badania gwiazd zmiennych zaćmieniowych
w Polsce nadal są uczelnie krakowskie, tj.
Uniwersytet Jagielloński, a także Uniwersytet
Pedagogiczny, którego placówką jest obserwatorium na górze Suhora, najbardziej
znany ośrodek badania gwiazd zmiennych
Waldemar Ogłoza. Źródło: radiokrakow.pl
w Polsce, gdzie pracują tak znane postacie
polskiej astronomii jak np. Jerzy Kreiner i Waldemar Ogłoza. Ten ostatni od 2001 roku prowadził
ciekawy projekt współpracy astronomów zawodowych i amatorów o nazwie Gwiazdy Zmienne
Zaćmieniowe (GZZ), poświęcony wyznaczaniu momentów minimów gwiazd zaćmieniowych.
W toruńskim Centrum Astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z obserwatorium
z siedzibą w Piwnicach gwiazdy zmienne również są niezwykle ważnym przedmiotem badań,
zwłaszcza obiekty ciągle słabo poznane i nieliczne – gwiazdy kataklizmiczne, symbiotyczne,
gwiazdy nowe, polary, gwiazdy zaćmieniowe o długich okresach oraz niejasnym statucie ewolucyjnym. Badania prowadzone są w kierunku fotometrii oraz spektroskopii w niskiej i wysokiej
rozdzielczości przez zespół kierowany przez M. Mikołajewskiego oraz T. Tomova.
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego także posiada zespół zajmujący się
badaniami gwiazd zmiennych, w skład którego wchodzą m.in. H. Cugier, A. Pigulski, J. MolendaŻakowicz, E. Niemczura i inni. Zespół zajmuje się głównie badaniem gwiazd pulsujących (spektroskopia, polarymetria, astrosejsmologia, badania układów podwójnych ze składnikiem pulsującym
itd.). Obserwatorium Instytutu znajduje się w Białkowie.
Przygoda polskiej astronomii z gwiazdami zmiennymi jak widać nie jest długa, gdyż liczy niecałe 100 lat, jednakże wkład polskich naukowców w badanie tego typu obiektów jest bardzo znaczący i stanowi wizytówkę zarówno ich pomysłowości, jak i skuteczności.
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III. Amatorskie obserwacje gwiazd zmiennych w Polsce
Amatorskie obserwacje gwiazd zmiennych rozpoczęto w Polsce na początku lat 50-tych XX wieku.
Jednakże już w okresie dwudziestolecia międzywojennego astronomowie zawodowi próbowali
zachęcać polskich miłośników astronomii do obserwowania gwiazd zaćmieniowych, takich
jak Algol (artykuł J. Gadomskiego w Uranii 4/1926), czy Sheliak (artykuł F. Kępińskiego w Uranii
3/1927). Od początku lat 30-tych można było w Uranii znaleźć efemerydy zaćmień tych dwóch
gwiazd zaćmieniowych oraz maksimów niektórych jasnych miryd. Ruch amatorski w owym czasie
był jednak zbyt słaby, aby mógł wnieść znaczący udział do badań tego rodzaju.
Sytuacja uległa znaczącej zmianie po 1945 roku i reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii. W jego ramach szybko powstała Sekcja Obserwatorów Gwiazd
Zmiennych, w skład której wchodzili cenieni obserwatorzy nieba m.in.: Andrzej Biskupski, Jerzy
Erdman, Henryk Kaczmarek, Zygmunt Kieńć, Zbigniew Wieczorek, Leon Wohlfeil. W popularyzację
obserwacji gwiazd zmiennych wśród amatorów zaangażowani byli znani astronomowie: Andrzej
Marks, Bohdan Szczepkowski, Andrzej Wróblewski, Andrzej Lisicki i Róża Szafraniec. Ich praca
popularyzacyjna miała przynieść doskonałe rezultaty.
SOGZ PTMA miała siedzibę w Krakowie, czyli w najbardziej związanym z gwiazdami zmiennymi ośrodkiem naukowym, i była podzielona na dwie podsekcje. Pierwsza zajmowała się obserwacjami gwiazd zaćmieniowych, druga zaś gwiazd półregularnych i nieregularnych. Dodatkowa
podsekcja warszawska zajmowała się m.in. informowaniem obserwatorów o nowo odkrytych
obiektach: kometach i gwiazdach nowych.
Dobrym przykładem pracowitości ówczesnej grupy obserwatorów PTMA, w tym wczesnym
okresie działalności, były m.in. obserwacje zaćmienia VV Cephei i jej późniejszego zachowania
przez kilka lat po zaćmieniu (1954 – 1962). Wyżej opisana grupa obserwatorów wykonała wówczas aż 1017 wizualnych ocen blasku. Dobrym miernikiem aktywności tej niezbyt dużej grupy
obserwatorów jest fakt, iż w latach 1946 – 1955
wykonała ona łącznie ponad 15 000 pomiarów
jasności. Obserwacje te stały na bardzo wysokim poziomie i były dobrze zorganizowane,
czego dowodem jest prowadzenie sprawnych
kampanii obserwacyjnych wartościowych pod
względem naukowym obiektów, jak np. nowej
Herkulesa z 1960 roku. W latach 60-tych SOGZ
PTMA, wspierana przez zawodowych astronomów, organizowała kursy obserwacji gwiazd
zmiennych metodami wizualnymi, które prowadzono m.in. na Turbaczu i w Niepołomicach.
Jerzy Speil.
Kursy
te trwały czasami nawet około dwóch
Źródło: walbrzych.naszemiasto.pl
tygodni i miały niezwykle kompleksowy charakter. W latach 80-tych podobne szkolenia prowadzono m.in. w Piwnicach. Obserwacje gwiazd
zmiennych popularyzowano na większą skalę także we Fromborku.
Wyjątkową postacią wśród astronomów amatorów działających po II WŚ był nieżyjący już
Ryszard Cnota, który rozpoczął miłośnicze obserwacje gwiazd zmiennych w 1955 roku i prowadził je z przerwami aż do 2006 roku (wykonał w sumie 35433 pomiarów dla 115 obiektów). Jego
głównymi celami obserwacji były jasne gwiazdy zaćmieniowe, cefeidy, gwiazdy półregularne, nieregularne, a także gwiazdy typu Mira Ceti.
Obecnie najwybitniejszym obserwatorem gwiazd zmiennych wśród polskich miłośników
astronomii jest Stanisław Świerczyński z Dobczyc (62007 pomiarów dla 717 obiektów – stan
na 08.09.2016 r.). Do niedawna, razem z przedwcześnie zmarłym Jerzym Speilem (55162 pomiary
dla 198 obiektów), stanowili o sile i skuteczności polskich obserwacji gwiazd zmiennych. Jerzy
Speil, oprócz swoich doskonałych obserwacji wizualnych, znany był z publikowanych na łamach
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Uranii od 1988 roku artykułów popularyzujących obserwacje
tego typu obiektów, które zawierały mapy, efemerydy i inne
cenne porady dotyczące wykonywania pomiarów.
Oprócz obserwacji wizualnych, coraz ważniejszą rolę w polskich badaniach gwiazd zmiennych prowadzonych przez amatorów, odgrywają o wiele dokładniejsze obserwacje fotometryczne. Najskuteczniejszym polskim obserwatorem amatorem
w tej dziedzinie jest Andrzej Armiński, który wykonał ponad
40 000 pomiarów „CCD”.
Wspomniany wcześniej Stanisław Świerczyński od lat
90-tych XX wieku prowadzi stronę internetową popularyzującą
amatorskie obserwacje gwiazd zmiennych, a także bazę Sekcji
Obserwatorów Gwiazd Zmiennych PTMA. Baza ta zawiera
obecnie 355245 pomiarów dla blisko 2900 gwiazd zmiennych
Stanisław Świerczyński.
(stan na 03.10.2016), wykonanych przez 90 obserwatorów
Źródło: forumastronomiczne.pl
w latach 1955 – 2016, przy czym ogromna większość obserwacji
pochodzi z okresu po 1989 roku. Do tak dużego zainteresowania zmiennymi, zwłaszcza po 1989
roku, przyczyniła się bez wątpienia praca popularyzacyjna wszystkich trzech wyżej wymienionych obserwatorów, tj. R. Cnoty, J. Speila oraz S. Świerczyńskiego, a także „Poradnik obserwatora
gwiazd zmiennych” autorstwa Tomasza Krzyta, wydany przez PTMA w 1995 roku. Grupa obserwatorów współpracująca ze Stanisławem Świerczyńskim i wysyłająca swoje obserwacje do bazy
od 1996 roku, regularnie wykonuje ponad 10 000 pomiarów rocznie, zaś liczba aktywnych obserwatorów w czasie danego roku wynosi od 10 do 37 (2005). Najwięcej obserwacji gwiazd zmiennych wpłynęło do bazy SSW-PTMA w roku 2007, było to aż 36348 pomiarów.
W 2001 roku dr Waldemar Ogłoza z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie rozpoczął wspomniany już wcześniej projekt GZZ, skierowany do polskich miłośników astronomii, którego celem
były obserwacje gwiazd zaćmieniowych, zarówno metodą wizualną, jak i za pomocą kamerek
CCD. Projekt nie był ukierunkowany tylko na zbieranie danych informacyjnych, ale na kompleksowe szkolenia dla obserwatorów z zakresu teorii, prowadzenia obserwacji, ich opracowywania,
analizy itd. Kilkukrotnie zorganizowano w obserwatorium na Suhorze warsztaty, a także wydano
kilka biuletynów, które zawierały informacje na temat metodyki obserwacji, wybór ciekawszych
obiektów oraz artykuły dotyczące teorii. Na stronie obserwatorium na Suhorze udostępniono
dane dla obserwatorów w postaci map najwartościowszych obiektów obserwacyjnych, diagramów O-C, programów edukacyjnych i obliczeniowych. Ten bardzo ciekawy program współpracy
amatorów z zawodowymi astronomami spotkał się niestety z umiarkowanym zainteresowaniem
ze strony miłośników astronomii.
W ostatnich latach polscy obserwatorzy gwiazd zmiennych zanotowali jednak wiele sukcesów. Są one pokłosiem
upowszechnienia się wśród polskich
obserwatorów metod fotometr ycznych, które pozwalają nie tylko dokładnie mierzyć jasność, ale także stwarzają
szansę na odkrycie nowych, nieznanych obiektów. Przykładowo: Marcin
Wardak, astronom amator z Warszawy,
zajmujący się gwiazdami zmiennymi,
spektroskopią oraz egzoplanetami, jest
odkrywcą 7 nowych gwiazd zmiennych,
w tym sześciu gwiazd zaćmieniowych
Seminarium projektu GZZ. Źródło: rigel.astronet.pl
i jednej pulsującej. Siedem odkryć ma



www.proxima.org.pl

39

HISTORIA



Historia obserwacji gwiazd zmiennych

również na koncie Tadeusz Smela, miłośnik astronomii związany ze Szczecińskim Oddziałem PTMA. Wśród odkrytych przez
niego obiektów znajdują się zmienne zaćmieniowe i pulsujące.
Jarosław Grzegorzek, także z okolic Szczecina, odkrył 4 supernowe, a Krzysztof Kida, kolejny przedstawiciel północnej Polski,
odkrył 2 gwiazdy zaćmieniowe typu EW.
Jednak najskuteczniejszym aktualnie polskim łowcą gwiazd
zmiennych jest Grzegorz Duszanowicz, mieszkający na stałe
w Szwecji. G. Duszanowicz odkrył jak dotąd 12 supernowych
(dwie z nich w ramach współpracy z Michałem Żołnowskim).
Ostatnie odkrycia zostały dokonane za pomocą zlokalizowanego we Włoszech Rantiga Osservatorio. Grzegorz Duszanowicz
odkrył także dwie gwiazdy LBV oraz jedną nową karłowatą.
Powyższe statystki pochodzą z początku września 2016 roku
i zapewne wkrótce, za sprawą wyżej wymienionych miłośników
astronomii, a może także innych, staną się nieaktualne.
Grzegorz Duszanowicz.
Do osiągnięć środowiska polskich obserwatorów gwiazd
Źródło: saaf.se
zmiennych zaliczyć można niewątpliwie także wydawanie
od 2010 roku biuletynu „Proxima”, który stanowi obecnie znaczące źródło informacji na temat
gwiazd zmiennych, aktywności Słońca i odkryć z dziedziny astrofizyki. W 2015 roku redakcja biuletynu we współpracy z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii zorganizowała w Malborku
pierwszą od wielu lat dużą konferencję poświęconą profesjonalnym i amatorskim badaniom
gwiazd zmiennych. W zorganizowaniu spotkania nieoceniona okazała się także pomoc burmistrza
Malborka, a także Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Fundacji Nicolaus Copernicus.

Polska supernowa 2016P, odkryta przez G. Duszanowicza i M. Żołnowskiego.
Źródło: kosmonauta.net
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Polscy obserwatorzy gwiazd zmiennych stanowią obecnie jedną z bardziej aktywnych grup
obserwatorów w Polsce, mimo tego, iż środowisko to jest stosunkowo nieliczne. Obserwacje wysyłane zarówno do międzynarodowych (AAVSO, AFOEV, VSES CAS) oraz polskich baz (PTMA, PTOGZ,
Suhora), są niedużym, ale jednak zauważalnym wkładem polskich amatorów w rozwój tej dziedziny
astronomii. Chyba żadna inna grupa polskich obserwatorów nie reprezentuje polskiej astronomii
tak licznie w zagranicznych bazach i projektach, jak polscy obserwatorzy gwiazd zmiennych.
W badaniach gwiazd zmiennych, dziedzinie od dawna zdominowanej przez profesjonalne
metody badań, miejsce astronomów amatorów nadal jest niezagrożone. Odkrywanie nowych
obiektów, wieloletnie badania najciekawszych gwiazd zmiennych, badanie gwiazd zaniedbanych
obserwacyjnie, których klasyfikacja jest niepewna, wyznaczanie minimów niektórych układów
zaćmieniowych, to nadal wartościowe pola działania dla miłośników astronomii, wyposażonych
w coraz lepszy i bardziej zaawansowany sprzęt astronomiczny. Fakt, iż polscy miłośnicy astronomii biorą aktywny udział w tego typu przedsięwzięciach pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój tej dziedziny astronomii amatorskiej w Polsce.
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Gwiazdozbiory nieba północnego – PEGAZ
Duży i charakterystyczny gwiazdozbiór jesiennego nieba, przedstawiający mitycznego Pegaza,
skrzydlatego konia zrodzonego z krwi Meduzy, zabitej przez Perseusza. Pegaz po swojej śmierci
został przez Zeusa przeniesiony na niebo. W gwiazdozbiorze Pegaza do tej pory odkryto ponad
6600 gwiazd zmiennych, spośród nich 8 prezentujemy poniżej.
Bogdan Kubiak

R Peg

Jedna z najjaśniejsza przedstawicielek zmiennych
typu Mira Ceti w Pegazie, zmieniająca jasność
w zakresie 6,9–13,8 mag, przy czym jej średnia
amplituda wynosi 7,8–13,2 mag. Okres zmienności
gwiazdy wynosi 378,1 dni. W najbliższych latach jednak nie będziemy mogli zaobserwować jej maksimów,
ze względu na niekorzystne położenie względem
Słońca. R Peg leży w odległości 930 lat świetlnych od nas.
Odnajdziemy ją 5° na południe od gwiazdy α Peg. Poniżej
prezentujemy krzywą zmian blasku R Peg z obserwacji
AAVSO wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat.

S Peg

To kolejna jasna przedstawicielka zmiennych typu Mira
Ceti. Zmienia swoją jasność podobnie jak poprzedniczka w zakresie 6,9–13,8 mag, a średnia amplituda
wynosi 8,0–13,0 mag. Okres zmienności wynosi 319,2
dni. Najbliższe jej maksimum wypada w listopadzie
tego roku, warto na nią spojrzeć ze względu na to,
że w 2015 r. była oceniana tylko 107 razy.

S Peg leży w odległości 1300 lat świetlnych od nas.
Odnajdziemy ją około 5° na południowy wschód
od α Peg, w pobliżu R Peg. Krzywą zmian blasku S Peg
z obserwacji AAVSO, z ostatnich 5 lat pokazuje rys. 2

U Peg

Zmienna zaćmieniowa t ypu EW, zmieniająca
swoją jasność w zakresie 9,23–10,07 mag, w ciągu
0,374781439 dnia (8,9947545 h). Odnajdziemy
ją w pobliżu linii łączącej γ Peg i α Peg, niecałe 4°
na zachód od tej pierwszej. Leży w odległości 465,9
lat świetlnych od Ziemi.

V Peg

Przedstawicielka zmiennych typu Mira Ceti, zmieniająca swoją jasność w przedziale 7–15 mag w ciągu
302,35 dni. Średnia amplituda jest jednak sporo
mniejsza i wynosi 8,7–14,4 mag. Najbliższe jej maksimum wypadnie w maju 2017 r., ale w tym czasie
nie będzie korzystnie położona względem Słońca,

Rys. 1
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Gwiazdozbiory nieba północnego – PEGAZ

Rys. 2

mimo wszystko nad ranem będzie można spróbować ją zaobserwować. V Peg znajdziemy 2° na zachód
od gwiazdy θ Peg. Rysunek 3 prezentuje krzywą zmian
blasku V Peg z obserwacji AAVSO, z ostatnich 5 lat.

Z Peg

To jeszcze jedna przedstawicielka zmiennych typu Mira
Ceti, zmieniająca swoją jasność w przedziale 7,3–13,6
mag w ciągu 334,8 dni, przy czym jej krzywa zmian
blasku jest symetryczna. Średnia amplituda zawiera
się w przedziale 8,4–13,2 mag. W widmie gwiazdy
zaobserwowano linie technetu. Najbliższe maksimum
Z Peg wypada w lutym 2017 r., a gwiazda warta jest

Rys. 3
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uwagi ze względu na niewielką liczbę ocen wykonanych przez obserwatorów w ostatnich latach (poniżej 100). Z Peg odnajdziemy w odległości niecałych 4°
od gwiazdy α And. Leży w odległości 650 lat świetlnych
od Ziemi. Rysunek 4 przedstawia krzywą zmian blasku
Z Peg z obserwacji AAVSO, z ostatnich 5 lat.

RU Peg

Jest zmienną typu SS Cyg, gwiazd charakteryzujących się cyklicznie powtarzającymi się wybuchami,
powodującymi wzrost ich jasności. Poza wybuchami jasność RU Peg utrzymuje się na poziomie
13 mag, podczas wybuchu dochodzi 9,5 mag. GCVS
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Gwiazdozbiory nieba północnego – PEGAZ

Rys. 4

podaje, że jej wybuchy powtarzają się co około 74,3
dni. Odnajdziemy ją około 8° na północny wchód
od jasnej gwiazdy Enif. Na rysunku 5 można obejrzeć
krzywą zmian blasku RU Peg z obserwacji AAVSO,
z ostatnich 3 lat.

AG Peg

To przedstawicielka gwiazd symbiotycznych. Jest układem podwójnym złożonym z czerwonego olbrzyma
i białego karła, wokół którego tworzy się dysk akrecyjny, zbudowany z materii odrzuconej przez czerwonego olbrzyma.

AG Peg około 1885 r. pojaśniała z 9 do 6 mag,
po czym stopniowo przez cały X X wiek traciła
na jasności, wracając do poziomu 9 mag. W 2015 r.
doszło do kolejnego pojaśnienia, kiedy to osiągnęła 7
mag. Obecnie jej jasność spadła poniżej 8,5 mag. Poza
wybuchami wykazuje niewielkie fluktuacje jasności
o amplitudzie ok 0,5 mag.
AG Peg leży w odległości około 3250 lat świetlnych
od Układu Słonecznego. Odnajdziemy ją niecałe 3°
na północny wschód od jasnej gwiazdy Enif. Poniżej
przedstawiamy krzywą zmian blasku AG Peg z obserwacji AAVSO wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat.

Rys. 5



www.proxima.org.pl

45


PORADNIK
OBSERWATORA 

Gwiazdozbiory nieba północnego – PEGAZ

Rys. 6

Rys. 7

β Peg (Scheat)

To druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Pegaza. Jednocześnie jest półregularną
gwiazdą zmienną, zmieniającą swoją jasność w przedziale 2,31–2,74 mag, z okresem 43,3 dni.
Scheat jest 95 razy większa od Słońca, natomiast
jej masa szacowana jest na nieco ponad 2 razy więceh
niż w przypadku naszej Gwiazdy Dziennej. Rysunek
7 przedstawia krzywą zmian blasku z obserwacji
AAVSO, z ostatnich 4 lat.
Na kolejnej stronie mapka gwiazdozbioru, z zaznaczonymi gwiazdami zmiennymi opisanymi w artykule.
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Gwiazdozbiory nieba północnego – PEGAZ

Mapka gwiazdozbioru z zaznaczonymi gwiazdami opisanymi w artykule.
Mapa wygenerowana w programie Nocny Obserwator autorstwa Janusza Wilanda.
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V645 Centauri – nasz drugi dom?
Pod koniec sierpnia 2016 r. zespół astronomów z Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile,
obserwujący przez wiele miesięcy gwiazdę Proxima Centauri, ogłosił, że wokół najbliższej Słońcu gwiazdy
krąży planeta o masie zbliżonej do masy Ziemi.
Tomasz Krzyt
Odkrycie to poruszyło wiele osób, nie tylko astronomów, zwłaszcza, że nikt nie spodziewał się, aby taka
gwiazda posiadała planety. Proxima Centauri należy
bowiem do grupy czerwonych karłów, czyli gwiazd
o niskiej temperaturze fotosfery (w tym przypadku
około 3000 K – typ widmowy M5Ve), małej masie
i jeszcze mniejszej jasności. U Proximy jest to 14%
średnicy i 12% masy Słońca oraz 0,00155 jasności
bolometrycznej Słońca.
Proxima Centauri nosi jednocześnie oznaczenie
V645 Cen, co mówi tyle, że jest sześćset czterdziestą
piątą gwiazdą zidentyfikowaną jako gwiazda zmienna
w gwiazdozbiorze Centaura. Na czym polega jej
zmienność? Jest tzw. zmienną rozbłyskową, czyli
gwiazdą, u której wzmożona aktywność magnetyczna
powoduje powstawanie rozbłysków bardzo podobnych do rozbłysków słonecznych, tylko w znacznie
większej skali energetycznej. W przypadku V645 Cen
największe rozbłyski powodują krótkotrwały wzrost
jasności gwiazdy o sto procent. W czasie takiego rozbłysku, trwającego kilka minut, z obszaru w którym
on nastąpił emitowane jest promieniowanie UV i X
oraz wzmożony strumień protonów.
Może dziwić, że obiekt znacznie mniejszy i mniej
masywny od Słońca wykazuje o wiele większą aktywność magnetyczną. Głównym tego powodem jest fakt,
że V645 Cen jest prawie całkowicie konwektywna,
a jednocześnie materia gazowa w niej jest o wiele
gęściejsza niż słoneczna. Średnia gęstość V645 Cen
wynosi 56 g/cm3, czyli siedem razy więcej niż gęstość
żelaza (dla porównania, dla Słońca jest to 1,4 g/cm3),
tak więc gdyby nie temperatura kilku tysięcy stopni,
to w atmosferze Proximy mogłyby spokojnie pływać
lokomotywy, czy sztaby złota. To właśnie wielkoskalowe ruchy konwektywne gęstego gazu dostarczają
energii polom magnetycznym, a poprzez nie – rozbłyskom. Mimo to, w porównaniu do innych gwiazd

Rys. 1 Krzywa prędkości radialnej V645 Cen.
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rozbłyskowych, aktywność Proximy należy uznać
za niską. Jej wiek na podstawie metaliczności ocenia się
na 4,8 miliarda lat, jest więc niewiele starsza od Słońca.

Planeta

Proxima Centauri b – takie oznaczenie ma nowoodkryta planeta krążąca wokół V645 Cen, która została
wykryta dzięki analizie krzywej prędkości radialnej
gwiazdy. Zaburzenie prędkości było małe, ale mierzalne (rys. 1). Z krzywej prędkości radialnej udało się
uzyskać następujące dane: okres obiegu P=11,19 dnia
ziemskiego, półoś wielka a=0,0485 j.a., argument
perycentrum ω = 310º ± 50º, masa z dokładnością
do nachylenia orbity m=MP×sin(i)=1,27±0,18 MZ.
Uwzględniając dodatkowo strumień energii,
który planeta otrzymuje od gwiazdy centralnej,
można wyznaczyć temperaturę równowagową, która
zawiera się tutaj w granicach 220–240 K (dla Ziemi jest
to 246 K). Oznacza to tyle, że planeta jest najprawdopodobniej skalista i niewiele większa od Ziemi, a także
leży w obrębie ekosfery gwiazdy centralnej i co za tym
idzie, mogą na niej istnieć zbiorniki wodne.
Skoro planeta jest fizycznie podobna do Ziemi,
to nasuwa się pytanie: na ile warunki na planecie
przypominają ziemskie? Nie mamy danych dotyczących dokładnych rozmiarów planety, nachylenia jej osi
obrotu do płaszczyzny orbity, ani okresu obrotu. Jednak
skromne informacje, którymi dysponujemy w połączeniu z dotychczasową wiedzą na temat układów planetarnych pozwalają na wyciagnięcie pewnych wniosków.
Po pierwsze planeta ma masę zbliżoną do masy
Ziemi, jest zatem najprawdopodobniej skalista, tak jak
Ziemia czy Wenus. Możemy łatwo obliczyć jaka jest
siła grawitacji (przyśpieszenie) na powierzchni planety przy założeniu, że jej średnia gęstość jest taka
sama jak dla Ziemi. Proste szkolne rachunki wskazują
zależność gP /gZ=(MP/MZ)1/3, co oznacza, że w wypadku,
gdy gęstości są równe, przyśpieszenie grawitacyjne
nie zależy od rozmiarów planety. Zatem dla wyznaczonej masy 1,27 masy Ziemi dostajemy 108% grawitacji ziemskiej. Spodziewamy się jednak, że z powodu
nachylenia orbity masa jest nieco większa, załóżmy
ostrożnie, że jest to 1,8 Mz, wtedy grawitacja byłaby
o 20% większa od ziemskiej, czyli nadal akceptowalna
dla istot ludzkich.
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Obrót wokół osi i orbita

Planeta krąży bardzo blisko gwiazdy centralnej,
w odległości zaledwie około siedmiu milionów kilometrów (jest to o wiele bliżej niż odległość Merkurego
od Słońca). Sugeruje to, że orbita jest kołowa (e = 0),
a obrót planety wokół osi ma charakter związany tj.
jedna połowa planety jest stale zwrócona ku gwieździe, tak jak Księżyc ku Ziemi oraz, że nachylenie osi
obrotu do płaszczyzny orbity jest małe. Jeśli jednak
mimośród jest znacząco różny od zera, to możliwa
jest również taka sytuacja, w której okres obrotu
planety jest w rezonansie 3:2 z okresem orbitalnym,
tak jak ma to miejsce w przypadku Merkurego. W tej
sutyacji nachylenie osi obrotu do płaszczyzny orbity
również powinno być małe.

Woda i atmosfera

Planeta krąży blisko wewnętrznego brzegu ekosfery, czyli strefy, w której temperatura na planecie
pozwala na istnienie wody w stanie ciekłym. Jednak
nie zawsze tak było. Jeśli przyjmiemy, że planeta
krążyła po tej samej orbicie od swego powstania,
to przez pierwsze 250 milionów lat istnienia była poza
ekosferą, a to oznacza, że było na niej za gorąco, aby
utrzymać wodę w stanie ciekłym. Wynika to z faktu,
że gwiazdy o małych masach dosyć wolno kurczą się
ze stanu jaśniejszej proto-gwiazdy w kierunku dolnej
części Ciągu Głównego i woda mogła się przez to nie
utrzymać, co implikuje, że planeta jest sucha. Z drugiej strony, jeśli atmosfera była na początku gruba
i gęsta, a obrót planety związany, to część pierwotnej atmosfery i wody powinna pozostać na planecie
do dnia dzisiejszego.
Zakładając, że atmosfera istnieje i jej gęstość jest
zbliżona do ziemskiej, można przy pomocy modeli
komputerowych wyznaczyć w przybliżeniu rozkład
temperatury na jej powierzchni. W przypadku obrotu
związanego najcieplejsze miejsce na planecie miałoby
temperaturę około +30º C, a najchłodniejsze po ciemnej stronie około -50º C. Byłyby to więc zakres temperatur bardzo zbliżony do ziemskiego.
Atmosfera jest ważna jeszcze z innego powodu:
musi ona zatrzymać intensywne promieniowanie UV i X wysyłane przez gwiazdę i szkodliwe dla
istot żywych, a co za tym idzie, musi być odpowiednio gęsta. Oczywiście nie należy spodziewać się,
że w skład atmosfery planety wchodzi tlen i istnieje
warstwa ozonowa. Niestety, na razie praktycznie nie
wiemy nic o atmosferze Proximy b.

V645 Centauri – nasz drugi dom?

Pole magnetyczne

Ponieważ gwiazda centralna emituje również promieniowanie korpuskularne, składające się głównie z cząstek naładowanych elektrycznie (głównie protonów),
które są szkodliwe dla istot żywych, trzeba zapytać o istnienie pola magnetycznego. Czy Proxima b
ma wystarczając silne pole magnetyczne? Zdania w tej
kwestii są podzielone, ponieważ niektórzy badacze
uważają, że do wytworzenia dostatecznie silnego pola
magnetycznego konieczny jest szybki obrót planety.
Jednak większość skłania się do poglądu, że w przypadku planety typu ziemskiego dla wytworzenia pola
magnetycznego ważniejsza od obrotu jest konwekcja
gorącego materiału w płaszczu planety. Ponieważ
Proxima b jest większa i masywniejsza od Ziemi,
to mimo braku szybkiej rotacji może mieć wystarczająco silne pole magnetyczne, aby powstrzymać naładowane cząstki pędzące od strony V645 Cen.
Podsumowując powyższe rozważania stwierdzamy, że Proxima b może mieć temperaturę równowagową i grawitację odpowiednią dla ludzi.
Kluczowe są parametry i skład chemiczny atmosfery.
Jeśli zatrzymuje promieniowanie UV i jednocześnie
pozwala na istnienie oceanów, to Proxima b mogłaby
się stać się naszym drugim domem, choć na pewno
byłby to zupełnie inny dom niż nasz obecny, ponieważ historia planety była zupełnie inna niż Ziemi.
Nawet przy obecnych fragmentarycznych danych
indeks ESI (podobieństwa do Ziemi) dla tej planety
wynosi co najmniej 0,87 i jest wyższy niż ESI Marsa,
które jest równe 0,64.

Eksploracja

Aby przekonać się jakie dokładnie są warunki na tej
planecie, najlepiej wysłać tam sondę (próbnik).
Obecnie używane sondy na paliwo chemiczne zupełnie się do tego nie nadają – lot na dystansie 4 lat
świetlnych trwałby co najmniej kilkanaście tysięcy lat.
Nalezy szukać innego rozwiązania. Najbardziej obiecujący wydaje się projekt wysłania do Proximy flotylli tzw. nano-sond, czyli próbników centymetrowych
rozmiarów, które przy pomocy skoncentrowanej
wiązki laserowej wielkiej mocy zostałyby rozpędzane
do prędkości 60 tys. km/h (20% prędkości światła) –
Project Starshot. Próbniki dotarłyby do celu w ciągu
około 20 lat, a po kolejnych 4 latach transmisja danych
z Proximy dotarłaby do Ziemi. Na pewno byłby to
ogromny krok w procesie badań kosmicznych.
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DETEKCJA FAL
GRAWITACYJNYCH
podczas koalescencji
masywnych czarnych dziur cz.3/3
Ryszard Biernikowicz

W

trzeciej części artykułu poznamy historię „oszukiwania”
(dla dobra nauki!) jednych naukowców przez innych
(patrz rozdział 7 – stress test „blind injection” ), szczegóły
detekcji fal grawitacyjnych z pierwszej sesji obserwacyjnej po
modernizacji LIGO (18 września 2015 r. – 12 stycznia 2016 r.),
konsekwencje astrofizyczne tych detekcji oraz wyniki symulacji
numerycznych dla różnych ścieżek ewolucyjnych kończących się
koalescencją układów podwójnych z czarnymi dziurami o masach
porównywalnych z gwiazdami (< ~100–200 M).
Wielki wkład w badania symulacyjne ewolucji takich układów
podwójnych wnosi grupa astronomów z Uniwersytetu
Warszawskiego pod kierunkiem prof. Krzysztofa Belczyńskiego.
Jego oprogramowanie StarTrack może być uruchomione nawet
na komputerach domowych poprzez projekt Universe@Home,
czyli StarTrack dla obliczeń rozproszonych. W artykule zostaną
omówione wyniki tych symulacji, które zostały ostatnio
opublikowane w prestiżowym „Nature” (patrz [33] i rys. 40).
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7. Fale grawitacyjne są głęboko ukryte w szumie
Sygnał fal grawitacyjnych jest głęboko schowany w szumie. Na szczęście fala grawitacyjna emitowana podczas koalescencji nie jest przypadkowym błyskiem energii. Posiada ona ściśle określony
kształt (przykłady na rys. 33a), który niesie mnóstwo informacji o jej źródle takich jak masa obu
obiektów poruszających się po spiralnych orbitach, ich spin (jak szybko się obracają względem
swoich osi obrotu), położenie na niebie, a nawet odległość od Ziemi (tzw. „standardowe syreny”
– patrz rozdział 5.1.2 w II części artykułu). Jednak dane obserwacyjne z detektorów LIGO, oprócz
prawdopodobnego sygnału fal grawitacyjnych (przykład rys. 33a), zawierają przede wszystkim
przypadkowy szum, który jest silniejszy od tego sygnału (przykład na rys. 33b).
Mimo tych trudności można wydobyć z tego szumu sygnał pochodzący od fal grawitacyjnych
porównując odbierany sygnał z teoretycznymi wzorcami (tzw. „template” w języku angielskim) fal
grawitacyjnych emitowanych przez różne rodzaje źródeł. Jednak zamiast weryfikowć wszystkie
możliwe wzorce (miliardy możliwości), algorytmy przeszukujące sprawdzają tylko pewien zakres
możliwości i szukają podobieństw pomiędzy wzorcem i obserwacjami, podając na koniec stopień
podobieństwa. W tym celu korzysta się z tzw. metody filtru dopasowanego (ang. matched filtering).
Oprogramowanie automatycznie wykonuje testy sygnałów trzech głównych typów koalescencji układów podwójnych, które są w zasięgu detektorów LIGO-VIRGO: dwie gwiazdy neutronowe,
dwie czarne dziury i gwiazda neutronowa orbitująca wokół czarnej dziury. Analizowane są układy
podwójne posiadające różne masy, zarówno rotujące jak i nierotujące, o różnej sile sygnału.

Rysunek 33. Typowe przykłady fal grawitacyjnych poszukiwanych przez interferometry LIGO-VIRGO.
Są one generowane przez różne rodzaje układów podwójnych spiralujących wokół wspólnego środka
masy: linia czerwona – nierotujące czarne dziury o masach 10 i 5 M, zielona linia – rotujące dwie
czarne dziury o równych masach, niebieska linia – nierotujące dwie gwiazdy neutronowe o masie
1,4 M każda. Na rysunku (a) pokazano oczekiwany sygnał fal grawitacyjnych bez szumu. Rysunek
(b) -sygnał z rys.(a) na tle rzeczywistego szumu detektora. Materiał źródłowy [40].
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Aby sprawdzić funkcjonowanie całości systemu obserwacyjnego LIGO-VIRGO zostały przeprowadzane wyjątkowo „złośliwe” testy – celowe wprawienie w drgania zwierciadeł interferometrów,
aby symulować przejście fali grawitacyjnej. Udawana detekcja została wykonana w tajemnicy bez
wiedzy wszystkich współpracowników projektu LIGO-VIRGO. W artykule [42] podano szczegóły
takiego przykładowego stres-testu „blind injection” („zastrzyk w ciemno”) – symulacja zjawiska
koalescencji gwiazdy neutronowej i czarnej dziury oznaczonego GW100916. Owszem analitycy
przetwarzający obserwacje wiedzieli, że w ostatniej sesji obserwacyjnej przed modernizacją
interferometrów LIGO-VIRGO-GEO (lipiec 2009 – październik 2010) mogą się zdarzyć przypadki
detekcji fal grawitacyjnych generowanych „pod kontrolą”. Może to być jeden przypadek lub więcej, albo w ogóle. Szczegóły odnośnie tych symulowanych detekcji były trzymane w specjalnej
tajnej kopercie z podpisem „Blind Injection Envelope" - koalescencja czarnych dziur z kierunku
konstelacji Wielkiego Psa (stąd określenie „big dog event"). Nie wiedząc naukowcy przeanalizowali
spreparowany sygnał obserwacyjny jak rzeczywistą detekcję, napisali artykuł o tym sensacyjnym
odkryciu pt. „Evidence for the Direct Detection of Gravitational Waves from a Black Hole Binary
Coalescence”, który został zweryfikowany. Ujawniono, że to była symulacja dopiero na połączonym
spotkaniu zespołów LIGO-VIRGO w miejscowości Arcadia (Kalifornia) w dniu 14 marca 2011 roku.
Naukowcy pracujący przy tym „odkryciu” byli rozczarowani. Ale ten sukces analizy obserwacji był
istotnym pokazem gotowości zespołu LIGO-VIRGO do odkrywania fal grawitacyjnych.
Wynikły również pewne niezgodności w przygotowanej publikacji w porównaniu do informacji z tajemniczej koperty „Blind Injection Envelope”. Okazało się, że jako GW100916 autorzy opisali raczej koalescencję gwiazdy neutronowej i czarnej dziury niż dwóch czarnych dziur (masy:
2,7–5,6M / 5,4–10,5M, odległość: 7–60Mpc), a fale grawitacyjne nie pochodzą z gwiazdozbioru
Wielkiego Psa. Przyczyną niezgodności były błędy w oprogramowaniu sterującym drganiami
luster interferometrów a'la grawitacja.

8. GW150914 – pierwsza bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych
W dniu 14 września 2015 roku o godzinie 9:50:45 czasu uniwersalnego (w Polsce zegarki pokazywały dwie godziny później ze względu na czas letni) detektory LIGO odnotowały sygnał
GW150914. Pierwsza wskazówka o tym, że zarejestrowano coś niezwykłego dotarła do obserwatorów w ciągu zaledwie trzech minut od chwili detekcji dzięki systemowi „low-latency search”,
który niemal w czasie rzeczywistym poszukuje w danych otrzymywanych z detektorów wzorcowe
sygnały koalescencji układów podwójnych czarnych dziur, gwiazd neutronowych i „mieszańców”:
czarna dziura+gwiazda neutronowa.
Wyniki obserwacji z pierwszej detekcji fal grawitacyjnych GW150914 zostały pokazane
na rys. 34. Względne odkształcenie (ang. strain) przestrzeni podczas przejścia GW150914 zarejestrowały detektory w USA: Hanford (H1, lewy panel) i Livingston (L1, prawy panel). W tym
czasie europejski interferometr VIRGO nie pracował ze względu modernizację (z wersji eVIRGO
do aVIRGO – patrz rozdział 4.2 i rys. 14 w I części artykułu). Na wykresach początek osi czasu
przesunięto do godz. 9:50:45 UT. Również dla wizualizacji zastosowano filtrowanie do pasma
35–350 Hz. Rysunek przedstawia w kolejnych wierszach następujące informacje:
hh górny wiersz – względne odkształcenie zarejestrowane odpowiednio przez interferometry H1
i L1; po prawej stronie – na obserwacje interferometru L1 (kolor niebieski) nałożono obserwacje z H1 (kolor czerwony) – przesunięte w czasie (sygnał do L1 przybył 6,9 ms później) i odwrócone (uwzględnia względne położenie detektorów);
hh drugi wiersz – względne odkształcenie spowodowane przejściem fal grawitacyjnych rzutowane na każdy detektor w paśmie 35–350 Hz; na tych wykresach falowych porównano teoretyczny wygląd krzywej wynikający z numerycznych rozwiązań OTW („numerical relativity”)
z wersją otrzymaną z obserwacji („reconstructed template” ); niezależna analiza wykazała
zgodność pomiędzy tymi danymi na poziomie 99,9%;
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hh trzeci wiersz – szum, który został po odjęciu wersji „teoretycznej” sygnału („numerical relativity”) od wyfitrowanego sygnału obserwacyjnego;
hh czwarty (dolny) wiersz – zależność częstotliwości względnego odkształcenia dla zjawiska
GW150914 w funkcji czasu; na obu wykresach częstotliwość zwiększa się od 35 do ~150 Hz
w ciągu 0,2 sekundy; sygnał GW150914 najpierw przybył do detektora L1, a następnie do H1
po 6,9 ms, co jest zgodne z czasem podróży fal grawitacyjnych z prędkością światła.
Została wykonana szczegółowa analiza obserwacji GW150914, której najważniejsze wyniki
pokazano na rys. 35. Z tej analizy wynika, że GW150914 jest zjawiskiem związanym z koalescencją
dwóch czarnych dziur. Środkowa część rysunku przedstawia zrekonstruowane względne odkształcenie przestrzeni spowodowane przejściem fal grawitacyjnych przez interferometr H1 w Hanford
(krzywa w kolorze szarym z oznaczeniem „reconstructed template”). W przeciwieństwie do krzywej oznaczonej „reconstructed template” na rys. 34, tutaj nie zastosowano filtrowania do zakresu
35–350 Hz. Warto zauważyć wielką zgodność struktury krzywej falowej „obserwacyjnej” w kolorze
szarym z krzywą „teoretyczną” w kolorze czerwonym – wynik obliczeń numerycznych bazujących na OTW. Jest to test, w którym OTW potwierdziła, że w pełni opisuje obserwowane zjawisko
koalescencji czarnych dziur.
W górnej części tego rysunku pokazano horyzonty zdarzeń czarnych dziur w różnych fazach
tego zjawiska: orbitowanie spiralne (ang. inspiral) – gdy czarne dziury zbliżają się do siebie
po orbitach spiralnych; koalescencja (ang.merger) – gdy czarne dziury łączą się ze sobą; relaksacja (ang. ringdown) – gdy już jako pojedyncza czarna dziura poprzez drgania wypromieniowuje
asymetryczności horyzontu zdarzeń w postaci fal grawitacyjnych.

Rysunek 34. Zjawisko GW150914 – obserwacje fal grawitacyjnych wykonane przez amerykańskie
interferometry LIGO w Hanford (H1, lewy panel) i Livingston (L1, prawy panel) w dniu 14 września
2015 r. o godz.9:50:45 UT (do tego momentu została przesunięta oś czasu na wykresach). Materiał
źródłowy [1]
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Dane obserwacyjne zostały wykorzystane do wyznaczenia parametrów fizycznych układu
podwójnego, który wygenerował GW150914. Wyniki wskazują, że fale grawitacyjne o charakterystyce jak GW150914 wytworzyły się podczas połączenia czarnych dziur o masach 36 M i 29 M.
W wyniku koalescencji w ciągu 0,2 sekundy powstała rotująca czarna dziura o masie 62 M.
Oszacowano również odległość bolometryczną (ang. luminosity distance, patrz [54] – wyjaśnienie w j. polskim zawiłości pojęcia odległości w kosmologii) na 410 Mpc – przesunięcie ku czerwieni
z=0,09. Więc interferometry LIGO zaobserwowały naprawdę niezwykłe zjawisko, które wydarzyło
się dawno temu w odległej galaktyce.
Jeżeli porówna się masy przed i po koalescencji GW150914 to okazuje się, że 3M (~6×1030
kg = 6 kwintylionów kg lub jak kto woli – 6 „nieamerykańskich” milionów bilionów bilionów kg)
zamieniło się w energię fal grawitacyjnych – przy czym większość w ciągu zaledwie 0,2 sekundy.
Dla porównania Słońce zamienia w fale elektromagnetyczne w każdej sekundzie około 4x109
kg (~2×10 –21 M  = 2 miliardowe z jednej bilionowej części masy Słońca). Tak naprawdę moc
wypromieniowana podczas GW150914 była ponad 10 razy większa od całkowitej jasności
wszystkich gwiazd w obserwowanym Wszechświecie. Prof. Kip Thorne powiedział nawet,
że: „Jest to najpotężniejszy wybuch jaki do tej pory zarejestrowała ludzkość, z wyjątkiem
Wielkiego Wybuchu”.
Skąd wiemy, że GW150914 to była koalescencja czarnych dziur? Z przebiegu zjawiska GW150914
wynika, że w ciągu 0,2 sekundy wzrosła amplituda i częstotliwość z 35 do 150 Hz podczas 8 cykli,
gdzie amplituda osiągnęła maksimum. Najbardziej przekonującym wyjaśnieniem tego zjawiska
jest emisja fal grawitacyjnych przez dwa ciała o masach m1 i m2, krążące wokół wspólnego środka
masy. Dla niskich częstotliwości to zjawisko opisuje tzw. masa „ćwierkająca” (ang. chirp mass –
patrz rozdział 5.1.1 w II części artykułu) wyrażona wzorem:

gdzie f i ḟ („ef” z kropką) oznaczają obserwowaną częstotliwość i zmianę w czasie częstotliwości
(pozostałe oznaczenia – stałe fizyczne i matematyczne). Na podstawie szacunków f i ḟ z rys. 34
otrzymujemy masę „ćwierkającą” Mc~30 M, która pozwala oszacować całkowitą masę układu
M=m1+m2 > 70 M w układzie odniesienia detektorów LIGO. Stwarza to ograniczenie to sumę promieni Schwarzschilda składników układu Rs=2GM/c2 > 210 km. Aby osiągnąć częstotliwość orbitalną 75 Hz (= połowa częstotliwości emitowanej fali grawitacyjnej!) obiekt musi być bardzo blisko
i bardzo zwarty. Odpowiednik punktowej masy newtonowskiej musiałby przy tej częstotliwości
orbitować w odległości ~350 km. Układ dwóch gwiazd neutronowych, pomimo małych rozmiarów (promień gwiazdy neutronowej ~ 10 km) nie spełnia kryterium masy składników (<3 M –
masa stabilnej gwiazdy neutronowej wynikająca z teorii). Natomiast układ z gwiazdą neutronową
i czarną dziurą o tak dużej masie „ćwierkającej” uległby koalescencji przy niższych częstotliwościach. Stąd wynika, że tylko dwie czarne dziury są jedynymi znanymi zwartymi obiektami,
które mogą osiągnąć częstotliwość orbitalną 75 Hz bez kontaktu. Poza tym charakterystyka
wygaszania drgań po osiągnięciu maksimum (patrz rys. 35 – ringdown) jest zgodna z wyglądem
drgań tłumionych w fazie relaksacji rotującej czarnej dziury.
W dolnej części rys. 35 pokazano linią w kolorze czarnym wzajemną separację czarnych dziur
wyrażoną w promieniach Schwarzschilda (Rs=2GM/c 2) oraz linią w kolorze zielonym względne
prędkości czarnych dziur wyrażone parametrem v/c=(GMπf/c3)1/3 (oznaczenia we wzorze: f – częstotliwość, M – całkowita masa układu). W końcowym etapie oba obiekty poruszały się z prędkością ~0,5c, a odległość pomiędzy nimi zmniejszyła sie do 1–2 promieni Schwarzschilda.
Podsumowując, argumentem na rzecz tej hipotezy są wyznaczone duże masy obiektów przed
koalescencją (36/29 M). Jeżeli do tego jeszcze uwzględnimy ekstremalne względne prędkości
i niezwykle małą separację obiektów, to koalscencja masywnych czarnych dziur stanowi przekonujące wyjaśnienie zjawiska GW150914. Z analizy tego rysunku wynika, że obiekty były w odległości kilkuset kilometrów tuż przed kolescencją, tzn. gdy fale grawitacyjne osiągnęły częstotliwość
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150 Hz. Czarne dziury są jedynymi obiektami wystarczająco zwartymi, aby być tak blisko siebie
bez zlania się w jeden obiekt.
Czy jesteśmy pewni, że GW150914 jest rzeczywistym zjawiskiem astrofizycznym (na przykład nie jest to błąd detekcji)? W skrócie można powiedzieć, że jesteśmy „prawie” pewni – jak
to bywa w naukach eksperymentalnych: stosunek zaobserwowanego sygnału do szumu = 24.
Oszacowano również, że takie jedno fałszywe zjawisko interferometry LIGO mogą zarejestrować
raz na 203 tysiące lat (szczegóły poniżej).
Jak już wcześniej wspomniano, opóźnienie sygnału pomiędzy dwoma detektorami LIGO jest
zgodne z czasem podróży światła pomiędzy tymi miejscami. Również jak należałby się spodziewać, sygnał GW150914 zarejestrowany przez oba interferometry LIGO posiada podobną strukturę (patrz rys. 34).
Podczas sesji obserwacyjnej obu interferometrów LIGO cały czas jest rejestrowany poziom
szumów otoczenia (ruchy powierzchni ziemi, zmiany temperatury, itp.) oraz wszelkie problemy
w funkcjonowaniu systemu (np. prawidłowość ogniskowania promieni lasera). Jeżeli jakikolwiek
z ww. systemów rejestracji szumów wykaże problem to dane obserwacyjne detektorów są pomijane. Podczas obserwacji GW150914 nie zarejestrowano, ani problemów technicznych, ani środowiskowych w funkcjonowaniu interferometrów LIGO.
Członkowie zespołu LIGO/VIRGO analizowali również prawdopodobieństwo, że być może
GW150914 jest rzadką fluktuacją szumową, która została zaobserwowana przez interferometry w Hanford i Livingston. Aby odrzucić taką możliwość sprawdzono, jak często mogą wystąpić podobne fluktuacje w sygnale
obserwacyjnym. W tym celu wykonano analizę statystyczną bardzo
dobrej jakości obserwacji z 16 dni
w miesiącu przed zaobserwowaniem GW150914. Sygnał GW150914
okazał się najsilniejszym sygnałem
obserwowanym przez oba detektory. Następnie został wprowadzony
ciąg sztucznych przesunięć w czasie
pomiędzy danymi H1 i L1, tworząc
efektywnie znacznie dłuższy zbiór
danych. W spreparowanych danych
poszukiwano sygnał tak silny jak
GW150914 lub silniejszy. Biorąc pod
uwagę tylko większe przesunięcia
w czasie od 10 ms (czas podróży
światła pomiędzy detektorami H1
i L1) sprawdzono, że w tych sztucznych danych nie ma rzeczywistego
sygnału tylko są koincydencji szuRysunek 35. Niektóre ważne wyniki analizy GW150914 –
mowe. Następnie były analizowane
porównanie odtworzonego względnego odkształcenia (ang.
bardzo długie ciągi sztucznych
strain) zarejestrowanego przez interferometr H1 w Hanford
danych, aby sprawdzić jak często
( „reconstructed template”) z najlepszym dopasowaniem
mogą pojawić się koincydencje
z rozwiązań numerycznych OTW ( „numerical relativity”)
w szumie podobne do GW150914.
dla trzech faz tego zjawiska: orbitowanie spiralne,
Rysunek 36 pokazuje wyniki anakoalescencja i relaksacja (ang. inspiral, merger, ringdown).
Pokazano również wzajemną separację w promieniach
lizy statystycznej, która pozwoliła
Schwarzschilda Rs oraz prędkości czarnych dziur wyrażone
określić częstotliwość występowaw „c” i jak się zmieniają te obiekty w czasie trwania
nia fałszywch koincydencji podobzjawiska. Materiał źródłowy [1]
nych do GW150914. Ten histogram
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Rysunek 36. Wyniki poszukiwań koalescencji układów podwójnych w materiale obserwacyjnym,
których celem było oszacowanie jak często występuje sygnał taki jak GW150914 w porównaniu
do podobnych fałszywych koincydencji w szumie. Oszacowano, że szum „udający” GW150914
zdarza się bardzo rzadko – mniej niż jeden raz na 203 tysiące lat podobnych danych obserwacyjnych.
Odpowiada to „poziomowi istotności” (...taki parametr statystyczny wskazujący na to, jak istotne jest
dla badacza ryzyko popełnienia błędu) większemu niż 5 sigma. Materiał źródłowy [1].
pokazuje liczbę zjawisk na kandydatów do koalescencji (pomarańczowe kwadraty) oraz średnią liczbę zjawisk tła w próbce (czarne linie) jako funkcja analizowanych danych statystycznych.
Pomarańczowe kwadraty reprezentują to co faktycznie zostało zaobserwowane bez żadnych
przesunięć czasowych. Fundamentalną informacją z rys. 36 jest to, jak daleko znajduje się
GW1509124 od poziomu szumu tła. Oznacza to, że zjawiska szumowe udające GW150914 są bardzo rzadkie. Oczekuje się, że szum udający GW150914 powinien się zdarzyć w danych obserwacyjnych LIGO nie częściej niż raz na 203 tysiące lat. Częstotliwość występowania takich
fałszywych sygnałów można przeliczyć na „poziom istotności”, który jest powszechnie stosowany
w analizie statystycznej. Poziom istotności (ang. „statistical significance” ) określa w statystyce
maksymalne dopuszczalne prawdopodobieństwo popełnienia błędu, jakie badacz jest skłonny
zaakceptować. Na górnej skali rysunku podano poziom istotności tego zjawiska (>5,1σ) wyrażony
w standardowych odchyleniach σ (czytaj „sigma”) szumu tła. „Ogon” w rozkładzie statystycznym
przedstawiony czarną linią wynika z przypadkowych koincydencji sygnału GW150914 w jednym
detektorze z szumem w drugim. W rozkładzie statystycznym oznaczonym filetową linią zostały
pominięte te koincydencje. Rozkład statystyczny oznaczony kolorem fioletowym został użyty
do oszacowania poziomu istotności takiego fałszywego sygnału podobnego do GW150914.
Detekcja GW150914 ma bardzo ważne konsekwencje dla astrofizyki. Przed odkryciem tej koalescencji nasz wiedza o czarnych dziurach z masami gwiazdowymi pochodziła z badań podwójnych układów rentgenowskich, gdzie obiekt zwarty (czarna dziura, gwiazda neutronowa) akreuje
materię z towarzysza gwiazdowego. W takich układach podwójnych można oszacować masę
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obiektów zwartych na podstawie
parametrów orbity. Jeżeli masa przekracza ~3 M  (górna granica masy
stabilnych gwiazd neutronowych)
to wtedy uważa się, że obiekt zwarty
jest czarną dziurą. Obecnie są znane
24 czarne dziury w podwójnych układach rentgenowskich, których masa
została wyznaczona na podstawie
pomiarów parametrów orbitalnych.
Ich lista znajduje się pod odnośnikiem
[55]. Z tego 19 systemów znajduje
się w Drodze Mlecznej. Większość
z tych układów posiada czarne dziury
o masach 5–10 M , aczkolwiek zdarzają się masy 10–20 M.
Rysunek 37. Wykres (czarna linia ciągła) z narastającym
Obie czarne dziury zaobserworozkładem prawdopodobieństwa możliwej komptonowskiej długości fali grawitonu λ g. Na rysunku pokazano
wane podczas koalescencji GW150914
w kolorowych prostokątach zakres długości fali grawisą bardziej masy wne niż znane
tonu
wykluczony przez obserwacje podwójnego pulsara
z podwójnych układów rentgenowJ0737–3039 (kolor turkusowy), statyczne ograniczenia
skich. Detekcja fal grawitacyjnych
dotyczące naszego Układu Słonecznego (kolor pomaGW150914 dostarczyła bardzo solidny
rańczowy), koalescenscja masywnych czarnych dziur
dowód obserwacyjny na istnienie
GW150914 (kolor purpurowy). Obserwacje GW150914
cięższych czarnych dziur o masach >
pozwoliły wyznaczyć dolną granicę λ g >1 rok świetlny.
30 M. Takie czarne dziury powinny
Materiał źródłowy [2].
powstawać w środowiskach o małej
metaliczności. Wynika to z aktualnego rozumienia powstawania czarnych dziur z gwiazd masywnych policzonych w oparciu o modele ewolucyjne, które wykorzystują najnowsze wzory na wiatry
gwiazdowe, rotację i ich zależność od metaliczności. Więcej informacji na temat takich modeli
można znaleźć w rozdziale 10 niniejszego artykułu.
Obserwacje GW150914 pozwoliły na weryfikację teorii grawitacji z grawitonem o niezerowej
masie spoczynkowej, które pojawiły się w latach 70-tych XX wieku. W OTW grawiton nie posiada
masy i porusza się z prędkością światła vg=c. Natomiast w hipotetycznej teorii z masywnym grawitonem fale grawitacyjne poruszają się z prędkością mniejszą niż prędkość światła ze względu
na modyfikację relacji dyspersyjnej E2=p2c 2+mg 2c4 (tutaj: E – energia grawitonu, p – jego pęd,
mg – masa spoczynkowa grawitonu). Masa grawitonu mg powiązana jest z komptonowską długością fali relacją λ g = h/(mgc) (wzór na λ g można wyprowadzić z zależności na energię/masę spoczynkową grawitonu: Eg=hνg=hc/λ g =mgc2, gdzie „h” oznacza stałą Plancka). Z definicji mamy stosunek prędkości grawitonu do prędkości światła: vg2 /c2 ≡ c2p2 /E = 1–(h2c2 /(λ g2 E2)).
Stąd wynika, że prędkość rozchodzenia się grawitonów o niezerowej masie spoczynkowej jest
powiązana z ich energią/częstotliwością.
Dlatego, jeżeli komptonowska długość fali grawitonu λ g jest skończona, to wtedy niższe
częstotliwości powinny się rozchodzić wolniej w przestrzeni w porównaniu do wyższych.
Takie zjawisko dyspersji fal grawitacyjnych powinno być widoczne podczas koalescencji
GW150914 – w rzeczywistości nic podobnego nie zaobserwowano!
Obserwacje zlania się czarnych dziur GW150914 pozwoliły określić z prawdopodobieństwem
90% dolną granicę λ g na 1013 km (λ g >1 rok świetlny). Odpowiada to masie spoczynkowej grawitonu mg<1,2×10 –22 eV/c2. Jest to najlepiej do tej pory określona wartość λ g w porównaniu do innych
metod takich, jak obserwacje podwójnego pulsara J0737–3039 (patrz rys. 37, λ g >1,6×1010 km – trzy
rzędy mniej) lub statyczne ograniczenia dotyczące naszego Układu Słonecznego (λ g>2,8×1012 km
– trzy razy mniej).
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9. Kolejne bezpośrednie detekcje fal grawitacyjnych
W sesji obserwacyjnej O1 interferometry LIGO (po modernizacji, czyli tzw. aLIGO) odkryły razem
trzy zjawiska emisji fal grawitacyjnych. Sesja O1 trwała od 18 września 2015 r. do 12 stycznia
2016 r. Łącznie zebrano 51,5 dnia materiału obserwacyjnego. Poza przykładem GW150914 omówionym w poprzednim rozdziale, na liście oficjalnych detekcji LIGO [29] znajdują się jeszcze dwie
pozycje LVT151012 i GW151226. Z tej listy tylko sygnał GW150914 i GW151226 zidentyfikowano
z zadowalającą wiarygodnością (poziom istotności > 5 sigma w materiale obserwacyjnym).
Natomiast zjawisko LVT151012, które odkryto w dniu 12 października 2015 r. o godz. 9:54:43 UT,
określono z poziomem istotności zaledwie 1,7 sigma (87% prawdopodobieństwa, że jest pochodzenia astrofizycznego). LVT151012 otrzymało status i oznaczenie „kandydata” z prefiksem LVT
(ang. Ligo-Virgo Trigger/wyzwalacz Ligo-Virgo). Na rys. 36 pomarańczową kropką oznaczono bliski
szumowi sygnał o poziomie istotności 1,7 σ (sigma). Inaczej mówiąc, sygnał podobny do VLT151012
jako fluktuacja szumowa powinien pojawić się w materiale obserwacyjnym nie częściej niż raz
na 2,7 roku. W interpretacji astrofizycznej LVT150112 jest przykładem koalescencji układu podwójnego masywnych czarnych dziur (23/13 M), podczas którego zostało wypromieniowane 1,5 M
w postacji fal grawitacyjnych. Koalescencja LVT151012 nastąpiła w odległości ~1100 Mpc (z=0,2).
Z kształtu sygnału fal grawitacyjnych w fazie gdy czarne dziury orbitowały spiralnie oszacowano
jej masę „ćwierkającą” ~15,1 M.
Na rys. 38 pokazano przykłady najbardziej wiarygodnych detekcji fal grawitacyjnych wykonanych do tej pory przez interferometry LIGO. W każdym przykładów widać, że sygnał fali grawitacyjnej generowany podczas połączenia się czarnych dziur przyjmuje kształt „ćwierku” ze wzrastającą częstotliwością i amplitudą – w miarę jak czarne dziury zbliżają się do siebie. Amplituda
fali przyjmuje wartość maksymalną w momencie koalescencji i następnie szybko zanika, gdy już
jako pojedyncza czarna dziura dochodzi do równowagi. W dziedzinie częstotliwości, amplituda
maleje ze wzrostem częstotliwości w fazie orbitowania spiralnego – w miarę jak sygnał spędza
większą liczbę cykli na niższych częstotliwościach. Amplituda GW150914 jest znacznie większa od dwóch pozostałych zjawisk i w momencie koalescencji wyraźnie odróżnia się od szumu.
GW151226 ma mniejszą amplitudę, ale w zakresie czułości detektorów zmienia się częstotliwość

Rysunek 38. Zestawienie graficzne wszystkich detekcji fal grawitacyjnych w sesji obserwacyjnej
aLIGO oznaczonej kodem O1. Rys. po lewej stronie: Przebieg zjawisk detekcji fal grawitacyjnych
w sesji O1 z uwzględnieniem czułości detektorów w funkcji częstotliwości (jest to również kierunek
osi czasu). Rys. po prawej stronie: ewolucja czasowa uzyskanych sygnałów dla zaobserwowanych
zjawisk, gdy weszły w zakres czułości detektorów od 30 Hz. Materiał źródłowy [41].
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Rysunek 39. Wyniki analizy GW151226 (podobnej jak dla GW150914 – patrz rys. 35) – porównanie
odtworzonego względnego odkształcenia zarejestrowanego przez interferometr L1 w Livingston
(„reconstructed template”) z najlepszym dopasowaniem z rozwiązań numerycznych OTW
(„numerical relativity”) dla trzech faz tego zjawiska: orbitowanie spiralne, koalescencja i relaksacja
(ang. inspiral, merger, ringdown). Materiał źródłowy [30].
prawie do 800 Hz. Odpowiednie wykresy „ćwierków grawitacyjnych” dla trzech wymienionych
zjawisk pokazano na rys. 38 po prawej stronie. Każdy z wykresów rozpoczyna się w momencie,
gdy obserwowany sygnał osiągnął częstotliwość 30 Hz. W tej skali czasowej widać, że sygnał
GW150914 to tylko kilka cykli, podczas gdy LVT151012 i GW151226 – mają znacznie mniejsza
amplitudę, ale trwają dłużej.
Stosunek mas „q” dla czarnych dziur przed koalescencją dla analizowanych zjawisk różni
się. Dla GW150914 masy czarnych dziur są zbliżone (q>0,65 dla bardzo ostrożnych szacunków).
Natomiast GW151226 i LVT151012 oszacowano bardziej ekstremalne stosunki mas – odpowiednio
q>0,28 i q>0,24. Aczkolwiek oszacowane wartości obarczone są znacznymi błędami.
Zjawisko GW151225 zostało zarejestrowane prze interferometry LIGO w dn. 26 grudnia 2016 r.
o godz. 3:38:53 czasu UT. W ciągu 70 sekund sygnał GW151226 został zidentyfikowany za pomocą
metody filtru dopasowanego. W czasie rzeczywistym oprogramowanie porównało sygnał obserwacyjny („szum” ) z pewnym bankiem filtrów. Tymi filtrami są wcześniej policzone wzorcowe
sygnały koalescencji różnych obiektów zwartych. Dokładniejsza analiza kształtu sygnału zjawiska koalescencji GW151226 wykazała, że ten sygnał przechodził przez zakres czułości LIGO przez
1 sekundę (patrz rys. 39). W tym czasie częstotliwość wzrosła w ciągu 55 cykli z 35 aż do 450 Hz
przy największej amplitudzie (~45 cykli: 35–100 Hz, ~10 cykli: 100–450 Hz). Dla porównania całość
orbitowania spiralnego GW150914 od częstotliwości 35 Hz odbyła się w ciągu 10 cykli. Wynikiem
tego jest wyznaczona z lepszą dokładnością masa „ćwierkająca” dla GW151226, która kontroluje
zjawisko wczesnej fazy orbitowania spiralnego. Przy maksymalnej amplitudzie drgań względne
odkształcenie osiągnęło wartość ~3,4×10 –22. Analiza statystyczna wielu wcześniej przeliczonych
modeli koalescencji podwójnych czarnych dziur wykazała, że do GW151226 najbardziej pasuje
połączenie się układu podwójnego czarnych dziur o masach 14,2 i 7,5 M, z masą 20,8 M czarnej
dziury po koalescencji (~1 M zamieniło się w fale grawitacyjne). Masę „ćwierkającą” oszacowano
na ~8,9 M. Koalescencja GW151226 nastąpiła w odległości bolometrycznej 440 Mpc (z=0,09).
W przeciwieństwie do GW150914, masy czarnych dziur GW151226 przed koalescencją (14,2/7,5
M) mieszczą się w zakresie znanym do tej pory z rentgenowskich układów podwójnych. Mniej
masywna czarna dziura z prawdopodobieństwem 4% może mieć masę w „pasie unikania” 3–5 M,
gdzie nie obserwuje się ani czarnych dziur, ani gwiazd neutronowych. Aczkolwiek GW151226 jest
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pierwszym przypadkiem bezpośredniej obserwacji układu podwójnego czarnych dziur w tym
zakresie mas. Zgodnie ze współczesną wiedzą nie oczekuje się, aby układy podwójne z czarnymi
dziurami emitowały jakiekolwiek promieniowanie elektromagnetyczne (od czasu powstania już
zdążyły „wymieść” materię z najbliższej okolicy, którą mogłyby akreować). Dlatego inne podobne
układy podwójne mogą zostać znalezione tylko w dziedzinie fal grawitacyjnych.
Obserwacje zarówno GW150914 jak i GW151226 wskazują no to, że we Wszechświecie powinno
być więcej niż oczekiwaliśmy do tej pory układów podwójnych z czarnymi dziurami o masach zbliżonych do mas gwiazdowych. Wspomniane detekcje fal grawitacyjnych są ważnym krokiem w stronę
poznania populacji tych nieznanych obiektów.
I na koniec zapoznamy się z wynikami analizy zjawiska GW151226 na rys. 39. W górnej jego
części porównano dane obserwacyjne („reconstructed template”) z najlepszym dopasowaniem
z rozwiązań numerycznych OTW („numerical relativity”) – zgodność jest „prawie” idealna. Tutaj
czas jest liczony w sekundach do momentu koalescencji czarnych dziur. W dolnej części rysunku
pokazano jak zmienia się częstotliwość „f” fal grawitacyjnych z czasem. Ta częstotliwość wzrasta
gdy czarne dziury zbliżają się do siebie po spiralnych orbitach. Po prawej stronie rysunku widać
skalę prędkości orbitalnej tego ruchu względem prędkości światła „v/c". Czarny „X” wskazuje
na punkt, w którym amplituda sygnału była największa. Jest to zarazem przybliżony moment,
w którym czarne dziury połączyły się.

10. Jak powstają układy podwójne z czarnymi
dziurami o masach gwiazdowych?
Od dawna wiadomo, że istnieją układy podwójne składające się z pozostałości (np. białe karły,
gwiazdy neutronowe, czarne dziury) po gwiazdach ciągu głównego, które krążą wokół siebie tak
blisko, że powinny połączyć się w jeden obiekt w czasie krótszym od tzw. czasu Hubble'a (= czas
istnienia Wszechświata). Na przykład jeden ze scenariuszy prowadzących do wybuchu supernowych Ia jest związany z koalescencją dwóch białych karłów. Od połowy lat 70-tych są znane
układy podwójne składające się z gwiazd neutronowych, np. układ Hulse-Taylor'a (patrz rozdział
5.1.1 – jego koalescencja powinna nastąpić w ciągu około 300 mln lat) lub PSR J0737–3039.
Układy podwójne z czarnymi dziurami mogą powstawać na wiele sposobów. Na przykład
mogą pochodzić z układu podwójnego zawierającego gwiazdy masywne, które na koniec ewolucji
utworzyły system z parą czarnych dziur. W niektórych obszarach Wszechświata, gdzie jest bardzo dużo gwiazd (np. gromady gwiazdowe) układ podwójny z czarnymi dziurami może powstać
w wyniku wzajemnych oddziaływań pojedynczych obiektów, które utworzyły układ podwójny
w późniejszy okresie. Na przykład właściwości GW151226 są zgodne z tymi dwoma scenariuszami
ewolucyjnymi.
Dokładną (ilościową) odpowiedź na pytanie zawarte w temacie rozdziału dają symulacje
numeryczne ewolucji układów podwójnych. W kolejnym kroku wyniki symulacji są porównywane
z obserwacjami. Do symulacji wykorzystuje się oprogramowanie takie jak np. MESA lub StarTrack.
W szczególności polscy naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
Warszawskiego są w czołówce badań symulacji ewolucji gwiazd i oszacowania liczby układów
podwójnych z obiektami zwartymi (czarne dziury, gwiazdy neutronowe). Prof. Krzysztof Belczyński
stworzył oprogramowanie StarTrack (patrz [52]), które jest oparte na tzw. „syntezie populacji”,
czyli symulacji ewolucji całej populacji wyizolowanych układów podwójnych w celu wyznaczenia liczby zwartych układów podwójnych, które powinny połączyć się ze sobą w czasie krótszym od wieku Wszechświata. Z dokonaniami tej grupy naukowców skupionej wokół
prof. Belczyńskiego i prof. Tomasza Bulika można zapoznać się podczas lektury artykułów [33],
[43]-[46], [49]-[53] z czego pozycje [44]-[46],[53] są materiałami popularno-naukowymi w języku
polskim. Poza wymienionymi profesorami, członkami tego zespołu są między innymi Grzegorz
Wiktorowicz (aktualnie doktorant UW) oraz Wojciech Gładysz (student pracujący nad licencjatem).
Warto jest również obejrzeć drugą godzinę filmu z wykładem prof. Tomasza Bulika wygłoszonego
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15 maja 2016 r. o pierwszej detekcji fal grawitacyjnych [39]. Jeszcze przed odkryciem GW150914,
grupa prof. Belczyńskiego przewidziała w serii publikacji [49] – [51], że koalescencja czarnych dziur
o masie całkowitej w zakresie 20–80 M będzie najprawdopodobniej pierwszym źródłem fal grawitacyjnych zarejestrowanych przez LIGO.
Możliwość pomocy w tych obliczeniach posiadają wszyscy użytkownicy komputerów, gdyż
od roku 2015 StarTrack, jako projekt Universe@Home, działa na platformie dedykowanej do tzw.
obliczeń rozproszonych BOINC. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale 11 niniejszego
artykułu. Wyniki obliczeń wykonanych między innymi na platformie Universe@Home zostały
opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Nature” [33]. W tej pracy prof. Belczyński
z współpracownikami przeliczyli siatkę modeli ewolucyjnych dla 32 metaliczności z wielką precyzją (20 milionów układów podwójnych dla każdej metaliczności). Były uwzględnione trzy rodzaje
modeli ewolucyjnych prowadzących powstania układów podwójnych z obiektami zwartymi:
hh Wariant „klasyczny”(standardowy) z dwoma czarnymi dziurami/dwoma gwiazdami neutronowymi/czarna dziura- gwiazda neutronowa. W tym wariancie przyjęto, że wymiana materii
we wspólnej otoczce (CE) rozpoczyna się tylko dla gwiazd zaawansowanych ewolucyjnie z głębokimi otoczkami helowymi, gdy hel jest spalany w jądrze i taki układ podwójny przetrwa CE
(np. obie gwiazdy nie zleją się w jedną).
hh Wariant „optymistyczny”, gdy wymiana materii we wspólnej otoczce zostaje zainicjowana
podczas fazy HG (Hertzsprung Gap – przerwa Hertzsprunga – gwiazda szybko „zmierza”
w stronę gałęzi olbrzymów na diagramie HR) – co prowadzi do dużej liczby układów podwójnych z obiektami zwartymi. W tej grupie modeli jest testowana bardzo niepewna fizyka
zjawiska CE. Jest to bardzo optymistyczne założenie, ponieważ CE może nie wystąpić w tej
fazie ewolucji gwiazd w układzie podwójnym, a jeżeli się pojawi to taki układ podwójny może
w ogóle nie przetrwać CE.
hh wariant „pesymistyczny”, gdy czarne dziury doznały silnych kuksańców podczas narodzin
(ang. natal kicks), co może prowadzić do dezintegracji i tym samym do zmniejszenia liczby
układów podwójnych z czarnymi dziurami. Jest to bardzo pesymistyczne założenie, ponieważ
masywne czarne dziury tworzą się w drodze bezpośredniego kolapsu („direct BH” zobacz rys.
40) – bez wybuchu supernowej. Obserwuje się, że podczas wybuchu supernowej gwiazdy
neutronowe są rozpędzane nawet do prędkości kilkuset km/sek względem otoczenia.
Wynik tej symulacji wskazuje, że zjawiska takie jak GW150914 powstają w środowisku o metaliczności znacznie mniejszych od słonecznej (Z<0,1 Z) w układach podwójnych o masach początkowych 40–100 M , w których gwiazdy oddziałują ze sobą poprzez transfer materii (RLOF)
i wspólną otoczkę.
Na rys. 40 pokazano najbardziej prawdopodobną wg [33] standardową ścieżkę ewolucyjną
układu podwójnego prowadząca ostatecznie do koalescencji masywnych czarnych dziur podobnej jak GW150914. W tym przykładzie układ podwójny z masywnymi gwiazdami (96+60 M )
powstał w zamierzchłej przeszłości, gdy Wszechświat liczył zaledwie 2 miliardy lat (z=3,2). Po burzliwej ewolucji, która trwała zaledwie 5 milionów lat, powstał układ podwójny z czarnymi dziurami
(37+31 M) o masach zbliżonych do GW150914 przed koalescencją. Przez pozostałe 10,3 miliarda
lat ten system tracił moment pędu i czarne dziury stopniowo zbliżały się do siebie aż wreszcie
przy z=0,09 nastąpiła ich koalescencja.
Gwiazdy-progenitory czarnych dziur GW150914 są bardzo masywne. W końcowym etapie
życia nastąpił bezpośredni kolaps każdej z nich i powstanie masywnych czarnych dziur. Jednak
kolaps odbył się bez wybuchów supernowych, a tym samym nie było (znaczącej) utraty masy
i odrzutu (ang. natal kick) z miejsca ich powstania. Autorzy publikacji [33] założyli apriori konwersję 10% masy w energię neutrin podczas kolapsu. Ewoluując w układzie podwójnym gwiazdy
straciły otoczkę bogatą w wodór i stały się gwiazdami typu Wolfa-Rayeta przed kolapsem.
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Rysunek 40. Najbardziej prawdopodobna standardowa ścieżka ewolucyjna układu podwójnego
w-g [33], prowadząca do powstania dwóch masywnych czarnych dziur o masach porównywalnych
z GW150914 i wreszcie do samego zjawiska GW150914 (wyjaśnienie akronimów CHeB, MS... → tabelka).
Są to wyniki obliczeń, które zostały opublikowane w prestiżowym „Nature”, a przeprowadzone między
innymi za pomocą oprogramowania StarTrack w wersji przystosowanej do pracy w środowisku
rozproszonym, czyli Universe@Home. Materiał źródłowy [33]
Pierwszym oddziaływaniem w tym układzie podwójnym był dynamicznie stabilny wypływ
materii przez powierzchnię Roche’a (RLOF). Podczas tego procesu w czasie kilku tysięcy lat
gwiazda masywniejsza (inaczej mówiąc: składnik główny/donor) traciła masę (masa donora
maleje od 92,2 M do 39,0 M), drugi składnik (inaczej mówiąc: składnik wtórny/akceptor) zyskał
większość tej masy (masa akceptora rośnie z 59,9 M do 84,7 M) i wielka półoś orbity układu
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AKRONIMY UŻYTE NA RYSUNKACH 40, 41 i 42.
• BH: Black Hole / czarna dziura;
• CE: Common Envelope – wspólna otoczka;
• CHeB: Core Helium Burning – gwiazda spalająca hel w jądrze;
• Contact MS: – kontaktowy układ podwójny (gwiazdy stykają się powierzchniami) z gwiazdami na ciągu głównym (MS);
• Direct BH: czarna dziura powstająca w wyniku bezpośredniego kolapsu (bez wybuchu SN);
Double He star: – układ podwójny z gwiazdami helowymi;
• GRB: gamma-ray burst;
• He-star: gwiazda helowa; HG: Hertzsprung Gap / przerwa Hertzsprunga; Merger: tutaj –
rezultat połączenia się / koalescencji dwóch czarnych dziur (ogólnie – wynik połączenia się
gwiazd neutronowych, białych karłów, gwiazd ciągu głównego, itp.) ;
• MS: Main Sequence (...star) – gwiazda ciągu głównego;
• L2 overflow - utrata masy przez układ podwójny w wyniku wypływu materii przez punkt
Lagrange'a L2;
• Off CHE – Off Chemical Homogenous Evolution – brak chemicznie jednorodnej ewolucji (...
gwiazdy/gwiazd);
• RLOF – Roche Lobe Overflow – wypływ materii przez powierzchnię Roche'a w układzie
podwójnym (wewnętrzny punkt Lagrange'a L1);
• SN: Supernowa;
• TASM: termination of hydrogen burning;
• ZAMS: Zero-Age Main Sequence – gwiazda ciągu głównego wieku zerowego;
• ZAMS L2OF - utrata masy przez układ podwójny w wyniku wypływu materii przez punkt
Lagrange'a L2 już na początku drogi ewolucyjnej (ZAMS);
• ZAMS RLOF – wymiana masy w układach kontaktowych we wspólnej otoczce już na ciągu
głównym wieku zero (ZAMS), czyli tzw. MOB - Massive Overcontact Binaries.
(= „a” – patrz rys. 40) zwiększyła się do 3579 R. W pierwszej fazie tego przepływu, gdy donor
był masywniejszy od akceptora układ podwójny się zacieśnił (a~2140 R), ale po odwróceniu
stosunku mas oba składniki oddaliły się od siebie (a~3579 R). Po fazie RLOF składnik główny
stał się mniej masywną gwiazdą helową pozbawioną otoczki wodorowej. Następnie minęło kilkaset tysięcy lat od zakończenia RLOF i po bezpośrednim kolapsie donora powstała czarna dziura
o masie 35,1 M.
Minął mniej więcej milion lat i składnik wtórny zaczął wypełniać swoją powierzchnię Roche
z powodu zmian ewolucyjnych. Jednak nie skończyło się to stabilnym przepływem jak wcześniej, gdyż czarna dziura nie była w stanie wchłonąć tej materii. Pojawiło się drugie oddziaływanie pomiędzy składnikami, które trwało mniej niż tysiąc lat – bardzo niestabilna faza wspólnej
otoczki (CE). Nastąpiła dramatyczna utrata masy składnika wtórnego i powstał układ podwójny
o masach odpowiednio 36,5/36,8 M. Prawie cała tracona masa (~45 M) została „wyprowadzona” z układu i tylko minimalnie zyskała czarna dziura (=składnik główny na początku ewolucji)
– jej masa powiększyła się od 35,1 do 36,5 M. Powstał kompaktowy układ podwójny, ponieważ wielka półoś orbity w ciągu tych kilkuset lat zmniejszyła się ekstremalnie (prawie 100 razy!!!)
od początkowej wartości 3780 R do 43,8 R. Takie układy po fazie wspólnej otoczki obserwuje
się jako bardzo masywne rentgenowskie układy podwójne (ang. HMXB – high-mass X-ray binaries)
takie jak np. IC10 X-1 lub NGC300 X-1. W końcu po około 5,5 miliona lat ewolucji powstał układ
podwójny składający się z masywnych czarnych dziur o zbliżonych masach ~30 M i dość rozległej orbicie (a~50 R). Dlatego potrzeba było aż 10 miliardów lat, aby czarne dziury zbliżyły się
do siebie w wyniku wypromieniowania fal grawitacyjnych i następnie połączyły.
Ogólnie podczas ewolucji masywnych gwiazdowych układów podwójnych bardzo niepewna jest faza wspólnej otoczki (słaba znajomość natury tego procesu), która może
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wprowadzić błąd 2–3 rzędy wielkości (patrz
[49]) na dokładność oszacowania liczby zwartych układów podwójnych na koniec ewolucji.
Przyjmuje się, że układ podwójny gwiazd ciągu
głównego podczas ewolucji do stanu obiektów
kompaktowych doznaje przynajmniej jednej fazy
wspólnej otoczki, która jest potrzebna do skrócenia okresu orbitalnego np. z kilkuset do kilku dni.
Alternatywną ścieżkę ewolucji wyizolowanych masywnych układów podwójnych bez
fazy wspólnej otoczki opisał w publikacji [4] P.
Marchant ze znakomitymi współpracownikami
(prof. N. Langer, prof. P. Podsiadlowski, T. Tauris,
T. Moriya). Tutaj „wyizolowany” oznacza układ
podwójny ewoluujący bez udziału „gwiazd trzecich” – co się obserwuje np. przy dużej gęstości obiektów w gromadach gwiazdowych. Jest
to ścieżka ewolucyjna masywnych układów
podwójnych kontaktowych ze współdzieloną otoczką. Takie układy podwójne w języku
angielskim określa się skrótem MOB (Massive
Overcontact Binaries). Ma miejsce chemiczRysunek 41. Przykład ścieżki ewolucyjnej kontaktowego układu podwójnego z chemicznie
nie jednorodna ewolucja szybko rotujących
jednorodnymi i szybko rotującymi gwiazdami
gwiazd w układzie podwójnym, gdzie siły pły(tzw.
MOB), który prowadzi do powstania
wowe utrzymują synchronizację pomiędzy
dwóch
masywnych czarnych dziur (wyjaokresem obrotu gwiazd i okresem orbitalnym
śnienie
akronimów
→ tabelka). Układ po 2,6
układu. Wiele z tych układów ulega koalescenmiliarda lat ulega koalescencji. Podczas ścieżki
cji we wcześniejszych fazach (np. gdy gwiazdy
ewolucyjnej MOB nie ma zjawiska utraty masy
są jeszcze na ciągu głównym). Jednak z obliwe wspólnej otoczce prowadzącego nawet do
czeń w pracy [4] wynika, że wiele z takich ukłastukrotnego zacieśnienia orbity (porównaj rys.
dów, po kilku wzajemnych wymianach masy,
40 faza CE). Materiał źródłowy [4].
przetrwa ewolucję aż do powstania układów
z masywnymi czarnymi dziurami. Dotyczy to środowiska o małej metaliczności i układów podwójnych MOB, które po utworzeniu czarnych dziur o praktycznie równych masach w przedziale
(~25–60 M, >130 M) ulegną koalescencji w czasie krótszym od czasu Hubble’a. Czarne dziury
o masach końcowych 60–130 M nie powstają, ponieważ w tym zakresie mas powinno się obserwować wybuchy supernowych, które prowadzą do całkowitej dezintegracji progenitora – tzw.
supernowe PISN (Pair-Instability Supernovae), supernowe powstające w wyniku niestabilności
kreacji par elektronowo-pozytonowych.
Warto podkreślić, że ścieżka ewolucyjna MOB bazuje na dość dobrze znanej fizyce ewolucji
gwiazd. Główną niepewnością przy modelowaniu MOB jest traktowanie mieszania w szybko rotujących gwiazdach. Pewnym potwierdzeniem są modele ewolucyjne MOB dość dobrze odtwarzające przykłady obserwacyjne takie jak np. HD5980, IC10 X-1 i NGC300 X-1. Ścieżka ewolucyjna
MOB przewiduje powstanie układów podwójnych z masywnymi czarnymi dziurami, w których stosunek mas jest bliski jedności oraz bimodalny rozkład mas czarnych dziur z przerwą na supernowe PISN (~60–130 M).
Prostota modelu ewolucyjnego MOB pozwoliła na zastosowanie oprogramowania MESA przez
P. Marchant’a z współpracownikami. Astronomowie policzyli siatkę około 2 tysięcy modeli ewolucyjnych dla różnych metaliczności (Z/4, Z/10, Z/20, Z/50, gdzie Z=0,017) i stosunków mas
składników q=1 (dodatkowo dla metaliczności Z/50 policzono modele z q=0,9 i 0,8). Przyjęto
masy początkowe gwiazd większe od 20 M. Rysunek 41 ilustruje typowy przebieg ewolucyjny
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systemu MOB wynikający z tych obliczeń – od gwiazd ciągu głównego wieku zero (ZAMS) o bardzo małej metaliczności Z/20 do koalescencji dwóch masywnych czarnych dziur o dużej masie
„ćwierkającej” (ang. chirp mass – patrz rozdział 5.1.1 w II części artykułu). Na tym rysunku liczbami koloru czerwonego są oznaczone masy gwiazd, a liczbami koloru czarnego – okres orbitalny układu. Podczas palenia wodoru w jądrze obie gwiazdy pozostają jednorodne chemicznie
ze względu na szybką rotację obu składników w układzie podwójnym. Dodatkowo obie gwiazdy
tworzą układ kontaktowym i nawet jeżeli na początku ewolucji (etap ZAMS) posiadały różne masy
to po kilku wzajemnych wymianach, ich masy praktycznie zrównają się (rzeczywistym przykładem
takiego „MOB'a” jest układ podwójny masywnych gwiazd VFTS 352 opisany np w [48]). Cały czas
układ podwójny traci masę poprzez wiatr gwiazdowy: najpierw jako kontaktowy układ gwiazd
na ciągu głównym – spalając wodór, a następnie jako rozdzielony układ masywnych gwiazd
helowych. Ta utrata masy przyczynia się do poszerzenia orbity (patrz rys.41 – okres orbitalny
się zwiększa od 1,1 do 1,5 dnia). Tempo utraty masy przez wiatr gwiazdowy zależy od metaliczności. Dlatego orbity układów podwójnych z gwiazdami o większej metalicznosci poszerzają się
w większym stopniu – co może przerwać scenariusz MOB ze względu na utratę synchronizacji
stabilizowanej siłami pływowymi pomiędzy okresem rotacji i orbitalnym. Poza tym jeżeli okres
orbitalny będzie za długi to układ masywnych czarnych dziur nie zdąży ulec koalescencji w czasie
krótszym od wieku Wszechświata. Na rysunku 41 pokazano przykład scenariusza ewolucyjnego
MOB, w którym koalescencja czarnych dziur o masach 41 M nastąpiła po 2,6 miliarda lat.
Przy jakich parametrach początkowych układów podwójnych (początkowa masa gwiazdy głównej vs początkowy okres orbitalny) można spodziewać się ścieżki ewolucyjnej MOB? P. Marchant
z współpracownikami [4] podał odpowiedź na to pytanie na rys. 42 w postaci przykładowych
modeli ewolucyjnych dla metaliczności Z/50 i równych masach (q=1). Każdy prostokąt odpowiada jednemu w pełni przeliczonemu modelowi. Modele symulacyjne oznaczono następująco:
•

•
•
•
•
•

kolor różowy – ewolucja niejednorodna chemicznie, gdyż dla jednej z gwiazd wystąpiła
różnica obfitości helu na powierzchni i w jądrze większa niż 0,2 („Off CHE” = Off Chemical
Homogenous Evolution); takie modele nie były dalej przeliczane;
kolor czarny – modele, w których początkowy okres orbitalny układu jest za mały na wypływy
materii z układu przez punkt Lagrange’a L2 na ciągu głównym wieku zero („ZAMS L2OF”);
kolor zielony – występują wypływy materii przez L2 podczas ewolucji na ciągu głównym;
kolor niebieski – układy podwójne, w których pomyślnie powstały dwie gwiazdy helowe;
prostokąt zakreślony pojedynczą kreską („////”) – kontaktowy układ podwójny gwiazd ciągu
głównego („contact MS”);
prostokąt zakreślony podwójną kreską („XXXXX”) – układ podwójny typu MOB, gdy składniki
są na ciągu głównym wieku zero („ZAMS RLOF”).

Progenitory masywnych gwiazd helowych wymagają mas początkowych powyżej 30M (log
30 ~ 1,5) i coraz dłuższych okresów orbitalnych dla większych mas początkowych składników
głównych (patrz rys. 42/kolor niebieski). Jest to konsekwencja coraz większych jąder konwekcyjnych i silniejszych wiatrów gwiazdowych dla coraz masywniejszych składników głównych układu
podwójnego.
Dla układów podwójnych z masami końcowymi wystarczająco małymi, aby uniknąć PISN
(~60 M), przestrzeń parametrów na rys. 42 jest całkowicie zdominowana przez układy podwójne
typu MOB już na ciągu głównym wieku zero (ZAMS) – patrz obszar zakreślony „XXXXX”. Autorzy
znaleźli jedynie dla mas początkowych powyżej 100 M układy podwójne, które uniknęły kontaktu podczas ścieżki ewolucyjnej. Ale nawet wtedy większość układów podwójnych chociaż raz
stawała się układami kontaktowymi.
Praktycznie dla wszystkich modeli ewolucyjnych autorzy publikacji [4] przerwali swoje obliczenia w momencie zakończenia spalania helu w jądrze, ponieważ w takiej sytuacji dalszy los
gwiazd już jest określony i zasadniczo orbita układu podwójnego nie zmieni się do momentu
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wystąpienia pierwszego kolapsu (patrz
trzeci poziom na rys.41).
W kolejnym kroku P. Marchant
z współpracownikami [4] sporządzili
rozkład całkowitej masy końcowej jako
funkcji końcowego okresu orbitalnego
dla siatki modeli ewolucyjnych, w których powstała para bliskich gwiazd
helow ych. Ponieważ początkowe
okresy orbitalne muszą być bardzo
małe, aby wymusić szybką rotację niezbędną do powstania MOB, pokazane
na rys. 43 końcowe parametry również
leżą w wąskich pasach wartości dla
każdej metaliczności. Dla największych
rozpatrywanych mas jest to spowodowane głównie utratą masy przez wiatry gwiazdowe zależne od metaliczności, które poszerzają układy podwójne
i zmniejszają masy gwiazd – w ten
sposób powstają układy podwójne
z większymi okresami orbitalnymi
i mniejszymi masami przy większej
metaliczności.
Na r ys. 43 zaznaczono również
(przer y wane) linie stałego czasu
do koalescencji układu czarnych
Rysunek 42. Przykładowa siatka modeli układów
dziur. Przy szacowaniu tego czasu
podwójnych dla metaliczności Z/50 o równych
masach
(q=1) we współrzędnych, gdzie początkowy
założono, że masa i okres orbitalny
okres orbitalny jest funkcją początkowej masy
układu podwójnego nie zmienił y
gwiazdy głównej – donora (wyjaśnienie akronimów →
się podczas powstawania czarnych
tabelka). Każdy prostokąt odpowiada jednemu w pełni
dziur. Wszystkie modele o metaliczprzeliczonemu
modelowi. Kolor prostokąta i ew. kreski
ności Z /4 i Z /10 produkują układy
określają istotne fazy w przebiegu ewolucyjnym
podwójne (z w yjątkiem tych o najtakiego modelu (wyjaśnienie – patrz tekst). Materiał
mniejszej masie), które są za rozległe,
źródłowy [4].
aby czarne dziury uległy koalescencji
w czasie krótszym od wieku Wszechświata. Z drugiej strony, modele o jeszcze mniejszej metaliczności generują bardzo ciasne układy podwójne z gwiazdami helowymi zarówno w obszarze
mas poniżej jak i powyżej PISN.
Skracanie czasu do koalescencji czarnych dziur dla coraz mniejszych metaliczności jest
oczekiwane również dla najmniejszych możliwych metaliczności we Wszechświecie. W miarę
jak utrata masy przez wiatry gwiazdowe jest coraz bardziej pomijalna, początkowy promień
gwiazdy określa najmniejszy możliwy okres orbitalny. Na przykład gwiazda o masie 60 M 
posiada odpowiednio promień 12/10,5/10/3,5 R dla metaliczności Z, Z/10, Z/50,0. Z tego
wynika, że czas do koalescencji jest ekstremalnie krótki dla najniższych metaliczności takich jak
np. w gwiazdach populacji III.
Poza pięknem opisanych powyżej dwóch scenariuszy ewolucyjnych prowadzących do powstania masywnych czarnych dziur istotny jest również wynik statystyczny – prawdopodobna liczba
detekcji koalescencji układów podwójnych z masywnymi czarnymi dziurami przez interferometry grawitacyjne LIGO/VIRGO przy docelowych krzywych czułości (patrz rys. 14 w części
I artykułu). Okazuje się, że klasyczna teoria powstawania układów z masywnymi czarnymi
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Rysunek 43. Całkowita masa końcowa układu podwójnego o równych masach (q=M2/M1=1) i okresy
orbitalne w chwili wyczerpania się helu w jądrze dla czterech różnych metaliczności. Przerywane
linie oznaczają linie stałego czasu do momentu koalescencji przy założeniu bezpośredniego kolapsu
czarnej dziury. Różowy prostokąt PISN oznacza zakres mas, przy których może wystąpić supernowa
PISN, która dezintegruje całą gwiazdę (i tym samym układ podwójny). Paski o zmieniających się
kolorach reprezentują dla każdej metaliczności względną liczbę układów, które powstały. Materiał
źródłowy [4].
dziurami analizowana przez prof. Belczyńskiego z współpracownikami [33] (mały odrzut
podczas powstania czarnych dziur i ograniczona faza wspólnej otoczki CE) daje porównywalne wyniki jak modele MOB – około 1000 koalescencji masywnych czarnych dziur na rok
o masach całkowitych 20–80 M w zasięgu detektorów. Aktualizowane na bieżąco przez
grupę prof. Belczyńskiego szacunki koalescencji czarnych dziur w zasięgu aLIGO można
znaleźć pod odnośnikiem http://www.syntheticuniverse.org/stvsgwo.html. Do czasu uruchomienia docelowej czułości interferometrów aLIGO/aVIRGO (co powinno nastąpić za kilka lat)
również są możliwe detekcje tych zjawisk, ale z mniejszą częstotliwością. Z oszacowań [4] i [33]
wynika, że prawdopodobnie około roku 2020, gdy interferometry LIGO, VIRGO, KAGRA (+ LIGOIndia > 2022 r.?) osiągną docelowy poziom czułości, czeka nas hurtowy wysyp detekcji zjawisk
koalescencji układów podwójnych z czarnymi dziurami o masach 20–80 M.

11. Czarne dziury w twoim domu
Jest to tytuł artykułu Grzegorza Wiktorowicza (aktualnie doktorant UW), który ukazał się
w Uranii nr 2/2016. Autor opisał projekt Universe@Home założony przez pracowników
Uniwersytetu Warszawskiego na platformie BOINC, który pozwala na komputerze domowym
wykonywać obliczenia numeryczne symulujące ewolucję gwiazd. Grzegorz Wiktorowicz jest
również opiekunem tego projektu od momentu jego powstania w 2015 roku. Wspomniany skrót
BOINC pochodzi od nazwy Berkeley Open Infrastructure for Network Computing oznaczającej
niekomercyjną platformę pozwalającą na wykonywanie obliczeń rozproszonych przez internet.
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Wolontariusze udostępniają swoje komputery dla
interesujących ich projektów.
Procedura uruchomienia BOINC na komputerze
użytkownika trwa zaledwie kilka minut. W tym
celu instaluje się aplikację BOINC Menager ze strony
internetowej http://universeathome.pl/universe/.
Po jej zainstalowaniu i natychmiastowym uruchomieniu można utworzyć konto użytkownika
i wybrać spośród kilkudziesięciu interesujący nas
projekt, czyli Universe@Home Na stronie domowej
tego projektu [43] podano, że jego celem jest zapewnienie naukowcom potrzebnej mocy obliczeniowej
oraz stworzenie możliwości uczestniczenia w tym
projekcie każdej chętnej osoby, która posiada komputer (Linux, Windows, Mac), tablet lub telefon z systemem operacyjnym Android.
Symulacje numeryczne Universe@Home dotyczą
fundamentalnych problemów Wszechświata, które
nie mogą być zbadane w warunkach laboratoryjnych – od narodzin gwiazd, aż po najbardziej energetyczne zjawiska takie jak np. wybuchy supernowych.
Aktualnie w ramach projektu są realizowane następujące dwa zadania:
hh „Universe ULX” (Ultraluminous X-ray sources)
– ultrajasne źródła rentgenowskie. Są to punktowe źródła bardzo silnego promieniowania
Rysunek 44. Przykład obliczeń rozprorentgenowskiego. Pomimo, że znamy już ponad
szonych na platformie BOINC na rzecz
500 zjawisk ULX – ich natura nie jest znana.
projektu
Universe@Home. W górnej
Ostatnie obserwacje wskazują, że źródłem tych
części rysunku jest pokazany uproszzjawisk może być ekstremalnie duża akrecja
czony widok BOINC menedżera, natomasy na czarne dziury lub gwiazdy neutronowe.
miast w dolnej części – menedżer zadań
Niektórzy naukowcy uważają, że takie ekstrekomputera. Jednocześnie liczą się dwa
malne tempa akrecji są fizycznie niemożliwe.
pakiety BHspin na komputerze z dwurJednak nowe modele wskazują na coś wręcz przedzeniowym procesorem o mocy obliczeciwnego. Celem „Universe ULX” jest przeprowaniowej 1,94 GigaFlops. Wykorzystanie
dzenie symulacji numerycznych i porównanie ich
pozostałych zasobów komputera jest
z danymi obserwacyjnymi.
minimalne.
hh „Universe BHSpin” – łączy dwa tematy: powstawanie układów podwójnych zawierających obiekty zwarte (gwiazdy neutronowe, czarne
dziury) oraz spin czarnych dziur (rozumiany w uproszczeniu jako stosunek momentu pędu
do jej masy) i odziaływanie takich czarnych dziur z otaczająca materią – modele akrecji materii na czarne dziury.
O tym, które z zadań otrzymuje użytkownik do obliczeń decyduje serwer. W każdym z powyższych zadań pakiet obliczeniowy zawiera parametry wejściowe na podstawie których jest liczona
ewolucja ~20 tysięcy układów podwójnych. Po zakończeniu obliczeń pakietu „Universe ULX”
są przekazywane na serwer informacje o fazach transferu materii na czarne dziury lub gwiazdy
neutronowe. Natomiast wynikiem obliczeń pakietu „Universe BHSpin” jest lista układów podwójnych z gwiazdami neutronowymi lub czarnymi dziurami (zwykle jest ich kilkaset na pakiet – patrz
[45]). Następnie ciekawsze przypadki są przeliczane dokładniej.
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Rysunek 45. Widok rozszerzeny BOINC Menedżera – zakładka z przykładową listą zadań
przetwarzanych, gotowych do raportowania i gotowych do uruchomienia. Klikając na przycisk
„Your tasks”, można przejść na serwer do listy wszystkich zadań na profilu użytkownika wraz z ich
statusami (patrz rys. 46).
Aplikacja kliencka (BOINC Manager) została napisana raczej z priorytetem wygody użytownika
niż maksymalizacji rezultatów. Na przykład podejmuje obliczenia tylko wtedy, gdy procesor nie
jest znacząco obciążony (<20%), ale jest to parametr konfigurowalny i na silniejszych komputerach
niektórzy wolontariusze ustawiają 100% bez spadku komfortu pracy.
Nie zauważyłem istotnych utrudnień przy korzystaniu nawet z mojego „starego” komputera podczas pracy z pakietem biurowych i przeglądania internetu. Przetwarzanie pakietów

Rysunek 46. Przykładowa lista zadań na profilu użytkownika w projekcie Universe@Home.
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natychmiast się zatrzymuje na przykład, gdy przeglądarka internetowa potrzebuje znacznych
zasobów procesora podczas wyświetlania filmu. Aplikacja wykorzystuje wszystkie rdzenie procesora i każdy pakiet jest przeliczany przez osobny proces (przykład na rys. 44 dla mojego dwurdzeniowego procesora Intela Core Duo T7100 1,8 MHz). Dlatego podczas obliczeń warto jest korzystać z procesorów o dużej liczbie rdzeni, ponieważ wtedy jednocześnie przelicza się wiele
pakietów, np. na 8-rdzeniowym procesorze jednocześnie liczy się 8 pakietów. Poza procesorem pozostałe zasoby komputera są wykorzystywane w ekstremalnie małym zakresie
– przynajmniej w zadaniach „Universe BHSpin” (przykład na rys. 44/Menedżer zadań).
Można przełączać pomiędzy widokiem uproszczonym BOINC Menagera (Ctrl+Shift+V – patrz
rys. 44), a zaawansowanym (Ctrl+Shift+A). W widoku zaawansowanym (patrz rys. 45) na zakładce
„Zadania” można sprawdzić kolejkę pakietów obliczeniowych na stacji roboczej. Każdy taki pakiet
powinien zostać policzony przez użytkownika do daty określonej w kolumnie „Termin" (zwykle
2 tygodnie od momentu przesłania na stację roboczą). Po tym terminie użytkownik może kontynuować obliczenia, ale taki pakiet zostanie przydzielony również do innego użytkownika.
Wyniki obliczeń są weryfikowane z podobnymi rachunkami innych uczestników projektu.
Po uzyskaniu zgodności na konto wpływają punkty – zwykle w ilości 333,33 za pakiet. Dla najaktywniejszych użytkowników przyznawane są wirtualne odznaki zależne od ilości punktów (Neptun: 10–50 tys., Uran: 50–100 tys., Saturn: 100–250 tys., Jowisz: 250–500 tys., Mars:
500 tys.–1 mln, Ziemia: 1–5 mln, Wenus: 5–25 mln, Merkury: 25–100 mln, Słońce >100 mln).
G. Wiktorowicz napisał w [45], że w marcu 2016 roku odznakę Słońca zdobyło dwóch użytkowników, a w ramach projektu zostało przeliczone prawie 9 milionów pakietów, z których 1/3 przypada na ULX, a 2/3 na BHSpin. Zdobycie pierwszej odznaki Neptuna nie jest specjalnie trudne,
ponieważ należy przeliczyć poprawnie około 30 pakietów.
Na serwerze Universe@Home funkcjonuje forum, gdzie można zgłaszać problemy związane
z użytkowaniem aplikacji oraz zapoznać się z nowościami w funkcjonowaniu projektu. Forum jest
prowadzone prawie w całości w języku angielskim (zdarzają się wiadomości w języku polskim lub
w obu jednocześnie) i podzielone na następujące działy: NEWS (wiadomości dotyczące projektu),
SCIENCE (dyskusje o tematyce naukowej projektu), NUMBER CRUNCHING (tematy związane z obliczeniami, punktacją, itp.), CAFE (kawiarnia – wolne tematy).
Ogólnie platforma BOINC, na której pracuje około 12 milionów komputerów, dysponuje obecnie mocą obliczeniową 9 PetaFLOPS (FLOPS – liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę,
peta = krotność 1015 razy). Natomiast na rzecz projektu Universe@Home pracuje około 16 tysięcy
komputerów, które zapewniają około 80 TeraFLOPS (te wartości wyświetlają się na stronie głównej projektu [43]). Projekt zajmuje 13 miejsce pod względem mocy obliczeniowej na liście BOINC.
Administrator tego projektu, Krzysztof Piszczek, podał na swoim blogu (patrz: http://www.dobreprogramy.pl/krzyszp/BOINC-wyjdz-z-czarnej-dziury,76630.html), że gdyby odtworzyć wyniki obliczeń z pierwszego roku funkcjonowania Universe@Home trzeba by wydać 2,2 miliona złotych na
odpowiednio mocną maszynę.

12. Podsumowanie
Na wykładach Akademii Pruskiej w Berlinie w listopadzie 1915 roku Albert Einstein przez cztery
czwartki przedstawił zestaw równań OTW, który zmienił nasze rozumienie czasu i przestrzeni.
Jednak przez sto lat jego teoria pozostawała frustrująco niekompletna. Owszem, OTW stała się
fundamentem współczesnego rozumienia czarnych dziur, Wielkiego Wybuchu, a nawet samej grawitacji. Jednak jedna z zasadniczych jej część pozostawała niezweryfikowana – hipoteza, że przyspieszana masa powinna generować fale grawitacyjne.
I prawie dokładnie sto lat później (bez dwóch miesięcy) jesteśmy świadkami początku nowej
epoki: w dniu 14 września 2015 roku interferometry LIGO wykonały pierwszą bezpośrednią
detekcję fal grawitacyjnych (GW150914). Po 50 latach eksperymentów sprzętowych w końcu
udało się stworzyć interferometry, które mierzą względne zmiany odległości w przestrzeni rzędu
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ΔL/L~10 –22, co powinno wystarczyć do detekcji dużej liczby zjawisk astrofizycznych związanych
z emisją fal grawitacyjnych.
Poza kolejnym istotnym potwierdzeniem fundamentów OTW, to odkrycie otwiera przed nami
nowe okno obserwacyjne, a z nim niezbadany świat zjawisk związanych z falami grawitacyjnymi.
Podobne momenty miały już miejsce w historii nauki, np. pierwsze wytworzenie i odbiór fal elektromagnetycznych przez Heinricha Hertza w 1886 roku, które zakończyło się całkowitą rewolucją w życiu człowieka przez powstanie nieskończonej liczby urządzeń wykorzystujących fale
elektromagnetyczne.
Dla fal grawitacyjnych nie spodziewam się wielkich zastosowań praktycznych, ponieważ nie
są łatwe do detekcji i emisji jak elektromagnetyczne. Do generowania obserwowalnych fal grawitacyjnych są potrzebne wielkoskalowe ruchy materii, nad którymi zupełnie nie mamy kontroli
(Ale może jestem przesadnym pesymistą? W 1886 roku również nikt nie był w stanie przewidzieć bogactwa zastosowań fal elektromagnetycznych). Jednak stwarzają one możliwość innego
sposobu obserwacji przestrzeni. Na przykład fale grawitacyjne wyemitowane podczas Wielkiego
Wybuchu pozwoliłyby zajrzeć do najwcześniejszych chwil istnienia Wszechświata. Silne fale grawitacyjne są generowane również w czasie koalescencji układów podwójnych z masywnymi czarnymi dziurami (np. GW150914), gwiazdami neutronowymi i podczas wybuchów supernowych.
Dlatego detekcja tych fal grawitacyjnych da nam nowe spojrzenie na zjawiska, które je generują.
Wreszcie fale grawitacyjne pozwolą fizykom zrozumieć podstawowe prawa Wszechświata,
które faktycznie są istotną częścią OTW. Odkrycie tych praw może potwierdzić OTW i inne teorie (np. istnienie innych wymiarów, kosmologia bran/teoria strun, zasada holograficzna, teorie
kosmologiczne próbujące wyjaśnić istnienie ciemnej materii i energii, itp.) i jednocześnie rozwinąć
bardziej szczegółowe modele, a także być może wskazać drogę do „teorii wszystkiego”.
Na koniec osobiste podsumowanie: miło pomyśleć, że w czasie pisania trzeciej części artykułu
na moim komputerze przeliczyło się ~440 tysięcy ścieżek ewolucyjnych układów podwójnych
– wyników obliczeń 22 pakietów programu StarTrack działającego w środowisku rozproszonym
(projekt Universe@Home, zadanie „Universe BHSpin” – patrz rys. 46). Przy tym nie miałem żadnych problemów z szybkością pracy komputera. Wśród wyników mogą znaleźć się jeszcze ciekawsze przypadki niż przykład z rys. 40.
Nie jestem zwolennikiem udostępniania komputera dla kilkudziesięciu projektów na platformie BOINC, zapisywania się do różnych drużyn obliczeniowych i pogoni za punktami. Jednak
ze względu na moje hobby (astrofizyka gwiazd) dla projektu Universe@Home zrobiłem wyjątek,
ponieważ jest tego wart – czego przykładem jest ostatnio opublikowany artykuł w prestiżowym
Nature [33] między innymi z ciekawym wyjaśnieniem ścieżki ewolucyjnej GW150914 przedstawionym na rys.40. Część obliczeń do tej publikacji została wykonana na platformie rozproszonej BOINC. Dzięki projektowi Universe@Home możemy szybciej poznać tajemnice ewolucji
gwiazdowych układów podwójnych z wielkim finałem w postaci koalescencji czarnych dziur lub
gwiazd neutronowych. Dlatego gorąco zachęcam do wspierania mocą obliczeniową swoich
komputerów grupę polskich astronomów skupioną wokół prof. Krzysztofa Belczyńskiego
(Uniwersytet Warszawski)!!!
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Raporty aktywności

Główne indeksy aktywności słonecznej za lipiec 2016

Średnie miesięczne: R= 32,74, F= 4,10, CV= 29,2
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 269,50 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za sierpień 2016

Średnie miesięczne: R= 46,26, F= 4,23, CV= 36,19
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 321,00 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za wrzesień 2016

Średnie miesięczne: R= 37,00 , F= 4,17, CV= 33,63
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 419,00 [p.p.s – MH.].
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R – liczba Wolfa F – liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV – wartość klasyfikacyjna
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Raporty aktywności

Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
Nr

B

L

P

S

Nr

B

L

P

S

84

14

12

2 – 3 VII

1

103

9

82

16 – 21 VIII

5

85

10

345

5 – 6 VII

3

104

13

33

22 – 30 VIII

10

86

–15

344

6 – 9 VII

3

105

–17

350

22 VIII – 1 IX

7

87

–6

227

7 – 15 VII

6

106

6

92

24 – 25 VIII

4

88

20

226

8 – 14 VII

7

107

13

342

25 VIII – 3 IX

11

89

11

206

8 – 16 VII

8

108

15

26

29 – 30 VIII

9

90

5

178

11 – 23 VII

8

109

–8

242

30 VIII – 1 IX

5

91

10

180

14 – 14 VII

2

110

9

225

30 VIII – 12 IX

23

92

6

165

15 – 24 VII

18

111

9

283

1 IX – 4 IX

3

93

–14

153

15 – 17 VII

2

112

10

210

4 – 4 IX

1

94

17

124

18 – 21 VII

7

113

11

207

6 – 10 IX

6

95

11

317

28 VII – 8 VIII

2

114

15

172

8 IX – 14 IX

16

96

8

24

30 – 31 VII

1

115

5

144

10 – 14 IX

9

97

16

263

4 – 12 VIII

14

116

14

29

15 – 17 IX

6

98

6

173

7 – 19 VIII

10

117

7

45

18 – 24 IX

12

99

16

172

7 – 12 VIII

3

118

10

100

19 – 21 IX

5

100

–11

160

8 – 19 VIII

4

119

5

61

18 – 24 IX

10

101

3

162

10 – 17 VIII

8

120

–15

350

23 – 29 IX

14

102

16

171

16 – 16 VIII

2

–

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 7–9/2016 opracowali: Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy: G. Araujo (Hiszpania), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), A. Chrapek, G. Dałek,
J. Derdzikowska, A. Derdzikowski, M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski, P. Ossowski,
K. Wirkus, M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski.

Towarzystwo Obserwatorów Słońca
im. Wacława Szymańskiego zaprasza
wszystkich chętnych do współpracy
w zakresie obserwacji aktywności Słońca.
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Szerokość heliograficzna

Wykres Motyla dla XXIV Cyklu wg obserwacji TOS
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Podsumowanie III kwartału 2016 roku
pod względem aktywności słonecznej
W trzecim kwartale 2016 roku aktywność plamotwórcza Słońca osiągnęła wartości na przeciętnym poziomie, tylko nieznacznie niższe od notowanych na
początku roku.
Można stwierdzić, iż cały rok 2016 upłynął, jak
dotąd, pod znakiem równej, przeciętnej aktywności w
zakresie wszystkich indeksów. Tendencja spadkowa,
oczywista dla tej fazy cyklu, zarysowała się bardzo
nieznacznie. Obie te cechy: wyjątkowo stabilna aktywność, bez większych wahań, a także niezwykle gładki
wykres konsekutywnej liczby Wolfa na gałęzi opadającej wykresu (przynajmniej od początku 2015 roku),
są jednymi z licznych cech charakterystycznych obecnego cyklu (podobnie jak podwójne maksimum i drugie maksimum wyższe od pierwszego). W ogromnej
większości poprzednich cyklów aktywność w tej fazie
podlegała wahaniom o zdecydowanie większej amplitudzie. Jedynym miesiącem tego roku, gdy Gwiazda
Dzienna sprawiła jakąkolwiek niespodziankę, był
czerwiec, gdy R i CV znacząco spadły. Niespodzianki
w postaci wyższej niż zwykle aktywności nie odnotowano, nawet w skali pojedynczego miesiąca.
Aktywność Słońca przez cały III kwartał prezentowała wyjątkowo stabilny poziom, szczególnie pod
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względem CV (między 29,29 a 36,19). Również natężenie pochodni (F) oscylowało w bardzo wąskim zakresie, wahając się między 4,1 a 4,23. Pod tym względem
był to całkowicie przewidywalny kwartał, całkiem
odmienny niż poprzedni, charakteryzujący się dużymi
wahaniami aktywności. Co ciekawe, w zakresie jednego z indeksów – a dokładnie S (powierzchnia plam)
w III kwartale zanotowano wręcz bardzo wyraźną tendencję wzrostową z 269,5 do 419 [p.p.s – MH.].
Podsumowując: kolejny kwartał 2016 roku przyniósł aktywność na spodziewanym poziomie, tym
razem bez niemiłych niespodzianek. Gdy ogląda się
wykres aktywności zamieszczony przez Marschall
Space Flight Center (http://solarscience.msfc.nasa.
gov/predict.shtml), wówczas widać, jak długi okres
powolnego spadku nas czeka, zważywszy, że minimum można się spodziewać dopiero około 2021
roku. Wydaje się również, że tendencja do niewielkich amplitud wahań aktywności może trwać nadal
i jest to element tego cyklu, który warto, moim zdaniem, uważnie obserwować.
Adam Derdzikowski

Autorzy poszukiwani!
Zapraszamy wszystkich miłośników gwiazd zmiennych,
w tym naukowców, do publikowania swoich prac w naszym
biuletynie lub na stronie www.proxima.org. Jeśli gwiazdy
zmienne, Słońce, czy egzoplanety są twoją pasją
i masz coś ciekawego do opowiedzenia w tym temacie,
napisz do nas na adres: redakcja@proxima.org.pl.
Bez względu na to, czy twój tekst będzie ściśle naukowy,
stanowił przegląd dotychczasowych badań, zawierał
opis doświadczeń, relacji lub był ogólnym tekstem dla
początkujących – na pewno stanie się on pożądanym
źródłem wiedzy i inspiracji dla innych!
Biuletyn Proxima tworzony jest od 2010 r. przez
miłośników astronomii dla miłośników astronomii.
Naszym priorytetem jest popularyzacja wiedzy o czymś
niezwykłym – o gwiazdach zmiennych. Wydalismy do tej
pory 24 specjalistyczne numery biuletynu, w których
znajdują się cenione artykuły dotyczące szeroko pojętego
tematu gwiazd zmiennych jak i Kosmosu – jednak
chcielibyśmy przekazywać jeszcze więcej wiedzy i jeszcze
bardziej zachęcać do zainteresowania się gwiazdami
zmiennymi – potrzebujemy Ciebie.
Jeśli uważasz, że chciałbyś przyłączyć się do naszego
zespołu, podzielić się wiedzą, doświadczeniem oraz
pomysłami – napisz do nas !
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