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Jak kształtują się mgławice, które są pozostałościami
po wybuchach supernowych powstałych w wyniku
kolapsu jądra masywnej gwiazdy? Jaki jest związek
pomiędzy działaniem wyrzutów materii i obecnością
tzw. „uszek” w takich mgławicach? To tylko niektóre
z pytań, na które próbuje znaleźć odpowiedź Ryszard
Biernikowicz w głównym artykule tego numeru, zatytułowanym „Pozostałości po supernowych z uszkami”.
Autor znany jest ze swojej dociekliwości i umiejętności
głębokiej analizy problemów współczesnej astrofizyki.
Również tym razem owocem jego pracy jest bardzo ciekawy materiał dla miłośników gwiezdnych kataklizmów.
Ten sam autor przygotował również porcję informacji
na temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba AllSky Automated Survey for Supernovae ze strony internetowej ASAS-SN.
W newsach przygotowanych przez Mariana Legutko
piszemy natomiast o problemach z oszacowaniem
wieku jednej z jasnych gwiazd gwiazdozbioru Wagi, niezwykłym zachowaniu FO Aquarii, która należy do grupy
tzw. polarów pośrednich, o różnorodności krzywych
jasności gwiazd obserwowanych w ramach misji Kepler

oraz o najnowszych obserwacjach „wylęgarni gwiazd”
OMC-1 w gwiazdozbiorze Oriona.
Zachęcamy także do przeczytania materiału o jasnej
zmiennej symbiotycznej z gwiazdozbioru Smoka,
która przez dłuższy czas była nieaktywna, a od pewnego czasu przechodzi przez stosunkowo regularne
wybuchy.
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na kalendarium miryd, które ma nieco zmienioną formę, a także
na krótką analizę jaśniejszych nowych i supernowych, które pojawiły się w pierwszym kwartale 2017 r.
W gwiazdozbiorach nieba północnego tym razem
piszemy o wybranych zmiennych z konstelacji Smoka,
a numer zamykamy jak zwykle raportem z aktywności Słońca za I kwartał 2017 r. w oparciu o komunikaty Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława
Szymańskiego oraz podsumowaniem kwartału pod
względem aktywności słonecznej.
Serdecznie zapraszamy!
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Czy młoda gwiazda jest w rzeczywistości
galaktycznym seniorem
Marian Legutko (LMT)
W styczniu bieżącego roku zespół uczonych z RuhrUniversität w Bochum, prowadzony przez dr. Klausa
Fuhrmanna i prof. Rolfa Chini’ego, opublikował interesujące wyniki badań natury jednej z jasnych gwiazd
gwiazdozbioru Wagi.
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Według dotychczasowych informacji, 49 Lib (o jasności około 5,5 mag), odległa od nas o około 35(±2) parseków (115 ±5 lat świetlnych), klasyfikowana była jako
gwiazda ciągu głównego (klasa jasności V), typu widmowego F7.


NEWS

Czy młoda gwiazda jest w rzeczywistości galaktycznym seniorem

„Przypuszczano wcześniej, że gwiazda liczy sobie
tylko połowę wieku naszego Słońca” – mówi Chini –
„Jednak nasze dane wykazały, że została uformowana
w czasie narodzin naszej Galaktyki”. Powód błędu:
obiekt jest układem dwuskładnikowym, co udowodniła
inna grupa badawcza w 2016 roku. Zespół Chini'ego
wskazał mechanizm „wykorzystany” przez partnera
gwiazdy 49 Lib (a) do zafałszowania jego wieku.
Partnerem 49 Lib (a) jest niemal wygasła, niewidoczna gwiazda. Pod koniec życia przerzuciła część

swojej masy na swojego towarzysza, co spowodowało,
że oszacowanie wieku było tak mylące.
Wiek gwiazd określa się na podstawie ich składu
chemicznego. Stare gwiazdy, które powstały we wczesnym stadium wszechświata, nie zawierają pierwiastków ciężkich. To dlatego, że pierwiastki te zostały
wytworzone później, w wyniku fuzji jądrowej w rdzeniach pierwszych pokoleń gwiazd. Młode gwiazdy,
takie jak nasze Słońce, zawierają pierwiastki ciężkie,
ponieważ pojawiły się one w pozostałościach poprzednich pokoleń gwiazd. To właśnie skład chemiczny
wprowadził w błąd badaczy.
Na początku swojej ewolucji obie gwiazdy tworzące
układ podwójny miały zbliżone masy. Zbliżone, ale nie
identyczne. Jeden ze składników – 49 Lib (b) – początkowo nieco masywniejszy, wyewoluował do stadium
czerwonego olbrzyma i jego grawitacja nie była już
zdolna utrzymać zewnętrznych warstw atmosfery.
Nastąpił transfer materii umierającego partnera,
w wyniku czego druga gwiazda zyskała masę równoważną około 0,55 masy Słońca. Im większa masa
gwiazdy, tym krótszy jest jej żywot. Wzrost masy
zmniejszył zatem dramatycznie długość życia jaśniejszego (obecnie) składnika 49 Lib (a). „Niedługo stanie
się czerwonym olbrzymem, a następnie przemieni
w białego karła”, opisuje Rolf Chini.
Jako czerwony olbrzym, 49 Lib (a), nie będzie w stanie zapanować nad zewnętrznymi warstwami–przejdzie ten sam proces, który jego partner przeszedł
zanim sam stał się białym karłem. Część materii 49 Lib
(a) zostanie pochłonięta przez gwiezdnego partnera –
49 Lib (b). „Jeśli partner nie będzie mógł się pozbyć tej
materii w wyniku mniejszych wyrzutów, to wybuchnie
jako supernowa”, mówi Chini.
Źródła:
»»Newsy prasowe Ruhr-Universität w Bochum: http://
news.rub.de/english/press-releases/2017–01–16-astronomy-presumed-young-star-turns-out-be-galactic-senior-citizen
»»Publikacja w The Astrophysical Journal
(abstract): http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/834/2/114/meta;jsessionid=9CAAC006D53E93EE1FA16C74CB115CC7.c4.iopscience.cld.iop.org

Rys. 1. Mapka okolic gwiazdy spektroskopowo
podwójnej 49 Librae. 49 Lib znajduje się w środku,
zaznaczona kółeczkiem (Stellarium)
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Niezwykłe zachowanie FO Aquarii
Marian Legutko (LMT)
Odległy od nas o 500 lat świetlnych układ FO Aqr
należy do grupy tzw. polarów pośrednich (ang. intermediate polar – IP). Na układ składają się: zwarty biały
karzeł oraz czerwony karzeł o dość rozdętej atmosferze. Zwarty składnik ściąga na siebie materię towarzysza za pośrednictwem utworzonego dysku akrecyjnego. Usytuowanie przestrzenne orbit sprawia, że jest
to również układ zaćmieniowy, o okresie około 4,85
godz. Szczegółowe badania krzywej blasku wskazują,
że okres rotacji białego karła jest szybszy niż okres
orbitalny.
W ubiegłym roku Peter Garnavich, profesor fizyki
na Uniwersytecie Notre Dame zlecił swojej doktorantce, Erin Aadland, zadanie precyzyjnego pomiaru
rotacji białego karła. Pomiary miały być wykonywane w pewnych odstępach czasu, aby odpowiedzieć
na pytanie czy rotacja spowalnia czy nabiera tempa.
Początkowo obserwacje prowadzone były z użyciem orbitalnego teleskopu Kepler (tego samego,
który przed awarią układu sterującego położeniem
poszukiwał planet w wycinku nieba na pograniczu
Łabędzia i Lutni). Później zastosowano teleskop im.
Sary L. Krizmanich (Sarah L. Krizmanich Telescope)
Uniwersytetu Notre Dame.
Okazało się, że wiosną biały karzeł „przełączył się”
w dziwny tryb rotacji, a jasność całego układu niespodziewanie i szybko spadła aż o czynnik siedem! O ile
spadki jasności w tego typu układach nie są niczym
zaskakującym – zdarzają się chociażby z powodu
przerw w przepływie materii z dysku akrecyjnego
na powierzchnię zwartego składnika – o tyle w przypadku FO Aqr po raz pierwszy zaobserwowano tak
nagłe i głębokie osłabienie blasku (jasność układ normalnie waha się w granicach 12,7–15,7 Vmag).
Jako jedną z możliwych przyczyn silnego spadku
jasności gwiazdy zmiennej podano pojawienie się
dużej palmy gwiazdowej na powierzchni (odpowiednika plamy słonecznej). Tyle że należało się w takim
przypadku spodziewać równie szybkiego, a w każdym razie dużego wzrostu blasku. Tymczasem dojście
do normalnego stanu zajęło FO Aqr aż pół roku.
Dodać należy, że badania szybkości rotacji opierają
się o obserwacje charakterystycznych „pików” na krzywej blasku. Dotychczas „piki” te wykazywały dużą regularność, pojawiając się co 20 minut. Podczas obserwowanego wiosną i latem 2016 roku dramatycznego
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osłabienia jasności gwałtownie zmieniła się również
częstotliwość ich pojawiania. Najdziwniejszy w tym
zdarzeniu był fakt, że przez dwie godziny częstość pojawiania się pulsów („pików”) potrafiła wynosić 11 minut,
aby na kolejne dwie godziny wydłużyć się do 21 minut.
Obecnie nikt z zespołu Petera Garnavicha nie jest
w stanie podać wiarygodnego wyjaśnienia nietypowego zachowania tego pośredniego polara.
Coś dziwnego dzieje się w układzie FO Aquarii.
Jednak przyjdzie nam poczekać na wyjaśnienie nietypowego zachowania tej ciekawej gwiazdy zmiennej.

Rys. 2. 80-centymetrowy teleskop
im. Sary L. Krizmanich (Sarah L. Krizmanich
Telescope) Uniwersytetu Notre Dame

Źródła:
»»Astronomy Magazine: http://
astronomy.com/news/2017/01/
new-observations-of-fo-aquarii?spMailingID=27623060&spUserID=MTE2Mjk0MjAxOTYzS0&spJobID=964128888&spReportId=OTY0MTI4ODg4S0
»»Newsy Uniwersytetu Notre Dame: http://news.
nd.edu/news/notre-dame-astrophysicists-discover-dimming-of-binary-star/
»»AAVSO-VSX: https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=1023

NEWS

Niezwykłe krzywe blasku „zmiennych Keplera”
Marian Legutko (LMT)
Niedawno kolejne dwadzieścia trzy nowe obiekty
zostały dodane do rosnącej kolekcji interesujących
gwiazd zmiennych, intensywnie obserwowanych
ze względu na ich niezwykłe krzywe blasku. Nowe
badania są próbą podania potencjalnych przyczyn ich
dziwnych zachowań.
Pierwsza misja Keplera dostarczyła krzywe blasku
ponad 100 000 gwiazd, a jej kontynuacja – K2 – pozwala
obserwować kolejnych 20 000 gwiazd co trzy miesiące
(z taką częstotliwością teleskop z uszkodzonym układem stabilizacji omiata ten sam rejon nieba). To początek ery, w której gromadzone są ogromne zestawy
danych fotometrycznych – misja Gaia pozwoli na fotometrię kolejnych milionów gwiazd – więc kluczowe
znaczenie ma zrozumienie różnych typów zmienności
zaobserwowanych w tych gwiazdach.

Po odfiltrowaniu gwiazd z planetami, będących
składnikami układów podwójnych, z dyskami okołogwiazdowymi i plamami, pozostało wiele innych przypadków: menażeria gwiazd o okresowej zmienności,
której nie można sklasyfikować w ramach wymienionych kategorii. Niektóre z tych gwiazd są bardzo
znane (na przykład gwiazda Boyajiana – KIC 8462852),
niektóre mniej. Ale kontynuując badania tej ciekawej
próbki gwiazd o niezwykłych krzywych blasku, mamy
większą szansę poznania źródeł zmienności.
W tym celu zespół naukowców pod kierownictwem
Johna Stauffera (Centrum Nauki Spitzera w Caltech)
niedawno poszukiwał większej ilości nowych przypadków w zestawie danych K2. W szczególności przeglądano krzywe blasku gwiazd znajdujących się w regionie
gwiazdotwórczym ρ Oph i północnej części Asocjacji

Rys. 3. Nietypowe krzywe blasku wybranych „nowych zmiennych” misji Kepler – K2
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Scorpius-Centaurus – zbioru danych zawierających największą uzyskaną kolekcję wysokiej jakości krzywych
blasku dla gwiazd o małej masie.
Wśród tych krzywych jasności Stauffer i współpracownicy znaleźli zestaw 23 mało masywnych karłów średniej i późnej klasy widmowej M o niezwykłej
zmienności. Zmienność jasności współgra z okresem
rotacji gwiazd, co sugeruje, że niezależnie od przyczyny
dodatkowych minimów na krzywej blasku, okres orbitalny (czynnika zewnętrznego) jest zgodny z tempem
rotacji gwiazd.
Autorzy podzielili 23 gwiazdy o nietypowych krzywych blasku na dwie główne grupy:
1. Pierwsza grupa składa się z 19 gwiazd o krótkich
okresach. Ponad połowa z nich rotuje w tempie
zaledwie dwukrotnie wolniejszym od szacowanego
tempa powodującego rozerwanie gwiazdy! Wiele
z nich wykazuje nagłe zmiany morfologii ich krzywej blasku, często po zaobserwowaniu rozbłysku.
Autorzy sugerują, że zmienność tych krzywych blasku może być spowodowana przez gorące chmury
gazów koronalnych, które tworzą toroidalnego
kształtu strukturę wokół gwiazdy.

2. Druga grupa, składająca się z pozostałych czterech
gwiazd, ma nieco dłuższe okresy. Krzywe blasku
pokazują pojedyncze krótkotrwałe spadki jasności –
o bardzo zmiennej głębokości i kształcie – nałożone
na zwykłe krzywe blasku. Najlepszym wyjaśnieniem
zachowania tych czterech gwiazd wg autorów są skupiska przesłaniających je pozostałości po kolizji planet do niedawna orbitujących wokół nich.
Stauffer i współpracownicy opracowują obecnie bardziej szczegółowe modele dla tych gwiazd w oparciu
o możliwe warianty scenariuszy. Następnym etapem
jest określenie, czy materia w tych strukturach ma właściwości niezbędne do wygenerowania obserwowanych krzywych blasku.
Źródła:
»»http://aasnova.org/2017/03/17/more-unusual-light-curves-from-kepler/
»»Publikacja w The Astrophysical Journal (abstract):
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/
aa5eb9/meta

Gwałtowne narodziny gwiazd
Marian Legutko (LMT)
1350 lat świetlnych od nas, w konstelacji Oriona, leży
gęsta i aktywna fabryka gwiazd, nazywana Orion
Molecular Cloud 1 (OMC-1), część kompleksu mgławicowego, którego składnikiem jest też słynna Mgławica
Oriona. Ruch protogwiazd wewnątrz pierwotnego
obłoku jest chaotyczny. Może to prowadzić do ich bliskich spotkań i gwałtownych interakcji.
Około 100 000 lat temu kilka protogwiazd powstało
głęboko wewnątrz OMC-1. Grawitacja zaczęła ściągać
je na siebie ze stale rosnącą prędkością, aż wreszcie doszło do zderzenia dwóch z nich. Nie wiadomo,
czy obiekty tylko otarły się o siebie, czy też zderzyły
ze sobą. Efektem była potężna erupcja, która spowodowała wybuchowe interakcje z pobliskimi protogwiazdami. Strumienie gazu i pyłu wystrzeliły w przestrzeń międzygwiezdną z prędkością ponad 150 km/s.
Uwolniło to tyle energii, ile nasze Słońce wydziela
w ciągu 10 milionów lat. Promieniowanie rozdmuchuje
pozostałości gwiezdnej porodówki.
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Zespół astronomów pod kierownictwem Johna
Bally'a (Uniwersytet Stanu Kolorado) użył sieci radioteleskopów ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), aby zajrzeć do serca OMC-1. Odkryto w nim
rozrzucane we wszystkich kierunkach szczątki wybuchowych narodzin masywnych gwiazd.
Nowe obrazy ALMA pokazują wnętrze OMC-1
w wysokiej rozdzielczości, odsłaniając ważne informacje na temat rozkładu i szybkiego ruchu gazu.
Pomoże to astronomom zrozumieć naturę erupcji oraz
podobnych zdarzeń na powstawanie gwiazd w całej
galaktyce.
Źródła:
»»http://www.eso.org/public/news/eso1711/
»»http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1711/eso1711a.pdf

NEWS

Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN
Czyli subiektywnie wybrane informacje na temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba All-Sky Automated Survey
for Supernovae od początku stycznia do końca marca 2017 r. ze strony internetowej ASAS-SN [1] oraz profilu
twitterowego SuperASASSN [5]:
Ryszard Biernikowicz

stycznia 2017 r. W telegramie astronomicznym nr 9926 (patrz [6]: 9926) ukazała się informacja o obserwa* 02
cjach spektroskopowych SN 2016jdl (=ASASSN-16pk) wykonanych w dn. 30,9 grudnia 2016 r. (UT) za pomocą

*

*

2,16 m teleskopu NAOC (Xinglong Station of National Astronomical Observatories of China). Supernowa
została sklasyfikowana jako Ia w pobliżu maksimum jasności. Jednak oszacowana z lini absorpcyjnych SI II
6344 prędkość ekspansji ~15 800 km/s jest znacznie większa niż wartość typowa dla supernowych Ia.
02 stycznia 2017 r. Na Twitterze [5] ukazała się krótka notka, że w przeciwieństwie do roku 2016 – pierwszym
kandydatem na supernową w 2017 roku nie jest obiekt zarejestrowany przez ASAS-SN. Okazało się, że jest
to supernowa SN 2017a typu Ia odkryta przez Polaków Grzegorza Duszanowicza i Michała Żołnowskiego
w Nowy Rok o godz. 5:26 UT (patrz [7]). Na pocieszenie można wspomnieć, że ASAS-SN odkrył w dn. 2 stycznia
dwóch bardzo jasnych kandydatów na gwiazdy kataklizmiczne w fazie wybuchu [8]: ASASSN-17aa (~13.7 mag)
i ASASSN-17ab (~13,2 mag). Pierwszy kandydat na supernową ASASSN-17ac zostaje odkryty w dn. 4 stycznia
2017 roku (patrz [6]: 9939) i potwierdzony spektroskopowo, że jest to supernowa typu Ia przez PESSTO (patrz
[6]: 9945). Na koniec marca 2017 roku lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN obejmuje 467 pozycje
(w tym 44 supernowe z 2017 roku).
03 stycznia 2017 r. Na Twitterze [5] pojawiło się zdjęcie tablicy w centrali ASASSN z podsumowaniem liczby
odkrytych supernowych odpowiednio w latach 2014 (77 supernowych), 2015 (179), 2016 (151). Od początku
trwania projektu ASAS-SN odkryto 422 supernowe (stan na 3 stycznia 2017 r.). W roku 2017 celem jest odkrycie
przynajmniej 150 supernowych.

Rysunek 1. Tablica w centrali ASASSN ze statystykami odkrytych supernowych. Materiał źródłowy [5].
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Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN

stycznia 2017 r. W archiwum preprintów naukowych arXiv ukazała się pierwsza wersja artykułu
* 12
o tajemniczych dwóch pociemnieniach młodej gwiazdy V1334 Tau (zmienność typu T Tauri) o amplitudzie
~0,12 mag, w którym wykorzystano obserwacje ASAS-SN (patrz arXiv: 1701.03044). Jest to praca zbiorowa
Rodriguez'a ze współpracownikami pt. „The Mysterious Dimmings of the T Tauri Star V1334 Tau”. Dotyczy
analizy krzywej blasku tego obiektu z lat 2002–2016 (patrz rys. 2) oraz obserwacji spektroskopowych.
V1334 Tau sklasyfikowano jako gwiazdę typu TT Tauri o słabych liniach widmowych (WTTS). Z obserwacji spektroskopowych w 2012 roku wynika, że jest to gwiazda typu widmowego G2 (promień 2,73 R, masa
2,05 M, wiek 3,83 mln lat). Gwiazda wykazuje ruch własny zbliżony do obszaru gwiazdotwórczego TaurusAuriga. Korzystając z techniki interferometrii plamkowej w 1998 roku odkryto bliskiego towarzysza V1334 Tau
w odległości 1,631” (różnica jasności w filtrze podczerwonym K, czyli ΔK=3,42 mag). Natomiast w 2015 roku
znaleziono kolejnych dwóch kandydatów na towarzyszy V1334 Tau – w odległości 0,106” (ΔK=1,68 mag) i 6,969”
(ΔK=12,5 mag).

Rysunek 2. Krzywa blasku V1334 Tau z lat 2002-2016. Są to obserwacje wykonane w barwie V (ASAS–punkty
czerwone, ASAS-SN – pkt. fioletowe, KUO – pkt. żółte, MINERVA – pkt. zielone) oraz bardziej szerokopasmowych
filtrach (KELT -punkty czarne, WASP – pkt. niebieskie). Czerwone pionowe linie reprezentują moment zakończenia zjawiska spadku jasności w 2004 roku oraz początek spadku jasności w 2009 roku. Materiał źródłowy arXiv:
1701.03044.
Dotychczas zaobserwowano stopniowy wzrost jasności do końca 2003 r. (brak systematycznej fotometrii
V1334 Tau przed 2002 r.) i następnie spadek jasności od lutego 2009 roku, który trwa do tej pory (listopad
2016 r.). Rodriguez ze współpracownikami zweryfikowali hipotezy, że zaobserwowane dwa zjawiska spadku
jasności V1334 Tau mogły być spowodowane przez orbitujący obiekt o kształcie (pyłowego?) dysku, zmiany
wiatru z tego obiektu lub jego części, jak również zmiany pola magnetycznego gwiazdy. Obserwacje fotometryczne od 2009 roku wskazują na ciągły spadek jasności o ~0,12 mag (V~9,59 mag  V~9,71 mag), który można
interpretować jako ingress trwający ~273 dni (obszar zakreskowany na prawo od pionowej czerwonej linii
na rys. 2) i samo zaćmienie >2803 dni. Udało się również zaobserwować od grudnia 2002 r. stopniowy wzrost
jasności do poziomu V~9,60 mag trwający przez ~280 dni, który można interpretować jako fazę wychodzenia
V1334 Tau A z zaćmienia (tzw. egress – patrz rys. 2 obszar zakreskowany na lewo od pionowej czerwonej linii
oznaczającej grudzień 2003 r.). W prostym modelu gwiazda V1334 Tau A jest zakrywana przez duży półprzeźroczysty obiekt (asymetryczny dysk lub pułapkę pyłową) widziany z boku (kąt nachylenia płaszczyzny orbity
do obserwatora ~90°), który porusza się z prędkością 14,2 km/s po orbicie o dużej półosi 6,56 AU i szerokości
24,3 AU (przy założeniu braku ekscentryczności orbit – obiekt zajmuje aż ~59% długości orbity). Na obecność
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orbitującej materii wskazują profile linii widmowej Hα z charakterystycznymi podwójnymi maksimami. Jednak
nie obserwuje się nadwyżki promieniowania w podczerwieni świadczącej o obecności pyłu w układzie.
Podczas spadku jasności w 2009 roku zaobserwowano również zmiany jasności V1334 Tau o amplitudzie
2% i okresie ~0,32 dnia (fotometria KELT). Natura tego zjawiska nie jest znana, ale może być związana z zmianami w rozkładzie materii w odległości kilku promieni od gwiazdy.
Pomimo 15 lat obserwacji, natura V1334 Tau nadal pozostaje zagadką i konieczne są dalsze jednoczesne
obserwacje fotometryczne i spektroskopowe. Na wiosnę 2017 roku rusza kolejna akcja obserwacyjna tego
obiektu.
24 stycznia 2017 r. Projekt ASAS-SN uzyskał pięcioletni grant w wysokości 2,4 mln $ z Gordon and Betty
Moore Foundation na powiększenie liczby obserwatoriów o kolejne dwa instrumenty (patrz [9], [10]). Każde
z nowych obserwatoriów ma posiadać kwadrupolowy zestaw obserwacyjny składający się z 4 obiektywów
Nikona i 4 kamer FLI na wspólnym montażu paralaktycznym.
Aktualnie w ramach projektu ASAS-SN działają dwa teleskopy kwadrupolowe Brutus (Hawaje) i Cassius
(Chile). Pierwszy teleskop ASAS-SN otrzymał nazwę Brutus na cześć maskotki Stanowego Uniwersytetu Ohio,
gdzie się mieści centrala tego projektu – kolejny (Cassius) nazwę nawiązującą do pierwszego. Na Twitterze
w dn. 25 stycznia odbyło się mini głosowanie (16 uczestników) na nazwę tych nowych teleskopów. Zwyciężyły
nazwiska wielkich amerykańskich astronomek „Leavitt” (44% głosów) i „Payne-Gaposchkin” (25). Trzecie
miejsce w głosowaniu (19%) zajął nasz rodak, prof. B. Paczyński – jeden z najwybitniejszych polskich astrofizyków XX wieku.

Rysunek 3. Komponenty do nowych „teleskopów kwadrupolowych” ASAS-SN (po lewej stronie–5 obiektywów
Nikona AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR AF) i testy kamery FLI ProLine PL230 (po prawej stronie). Materiał
źródłowy [5] z dn. 30 stycznia i 10 lutego 2017 r.
Na Twitterze [5] pojawiły się już informacje o przygotowaniach do uruchomienia teleskopu ASAS-SN
„Leavitt” do końca 2017 roku (patrz rys. 3).
Nowe teleskopy kwadrupolowe staną w obserwatoriach zarządzanych przez LCO (Las Cumbres
Observatory) w Teksasie i Afryce Południowej.
Warto wspomnieć, że do dn. 14 października 2016 r. sieć zrobotyzowanych teleskopów LCO nazywała się
Las Cumbres Observatory Global Telescope Network (LCOGT). Ta organizacja non-profit ma 2 biura (centrala
w Kaliforni oraz europejskie centrum operacyjne w Wielkiej Brytanii) i zarządza siecią 18 teleskopów w sześciu różnych miejscach na obu półkulach Ziemi (szczegóły na rys. 4). W ciągu najbliższych dwóch lat LCO planuje uruchomić trzy nowe 1-m teleskopy, aby uzyskać lepsze pokrycie obserwacyjne północnej półkuli (Wise
Observatory w Izraelu, Ali Observatory – zachodni Tybet w Chinach).
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lutego 2017 r. Administrator portalu ASAS-SN zwrócił uwagę na fakt, że prof. Andrzej Udalski otrzymał
* 8prestiżową
nagrodę Dan David Prize [11]. W uzasadnieniu podano jego wiodący wkład w rozwój wielkoskalowych przeglądów nieba w różnych skalach czasowych. Prof Udalski od prawie 25 lat (start projektu – kwiecień
1992 r.) kieruje projektem OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment). Z tej okazji w dniach 24–28 lipca br
odbędzie się międzynarodowa konferencja (szczegóły – https://ogle25.astrouw.edu.pl/). Natomiast ASAS-SN

Rysunek 4. Ogólnoświatowa sieć zrobotyzowanych teleskopów astronomicznych LCO, która zapewnia hosting
sprzętu dla projektu ASAS-SN. Materiał źródłowy: [12].

Rysunek 5. Kurt Vander Horst w LCO buduje najnowszy teleskop kwadrupolowy ASAS-SN. Materiał źródłowy
[5] z dn. 23 marca 2017 r.
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jest „tylko” zrealizowaną z amerykańskim rozmachem wersją projektu ASAS (All Sky Automated Survey) polskich astronomów z UW pod kierunkiem prof. Grzegorza Pojmańskiego.
23 marca 2017 r. Na Twitterze pojawiły się zdjęcia z budowy nowych teleskopów ASAS-SN. Na przykład
egzemplarz pokazany na rys.5 składa Kurt Vander Horst w LCO i będzie zainstalowany w jednym z obserwatoriów LCO (McDonald/USA lub Sutherland/RPA).

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] Pierwsza supernowa w 2017 roku została odkryta przez Polaków Grzegorza Duszanowicza i Michała Żołnowskiego–https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2017a
[8] Prawdopodobne wybuchy gwiazd kataklizmicznych ASASSN-17aa i ASASSN-17ab–http://ooruri.kusastro.
kyoto-u.ac.jp/mailarchive/vsnet-alert/20527
[9] Projekt ASAS-SN uzyskuje pięcioletni grant w wysokości 2,4 mln $ na nowe teleskopy–https://artsandsciences.osu.edu/news/observing-our-night-sky-like-never-before
[10] Projekt ASAS-SN uzyskuje pięcioletni grant w wysokości 2,4 mln $ na nowe teleskopy–https://news.osu.
edu/news/2017/01/30/gordon-and-betty-moore-foundation-awards-2.4-million-to-ohio-state-university-astronomers/
[11] Prof. Andrzej Udalski laureatem Dan David Prize–http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413042,prof-andrzej-udalski-laureatem-prestizowej-nagrody—-dan-david-prize.html
[12] Strona domowa Las Cumbres Observatory, gdzie są i będą hostingowane teleskopy ASAS-SN–https://lco.
global/
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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

MAJ
W tym miesiącu aż 9 jasnych miryd znajdzie się w maksimum, w tym dwie bardzo jasne, R Leo i T Cep. R Leo
najlepiej obserwować na wieczornym niebie, jednak trzeba się spieszyć z jej obserwacjami, bo już w następnym
miesiącu przestanie być widoczna z powodu bliskości Słońca. Takiego problemu nie będzie z T Cep, którą łatwo
zaobserwujemy praktycznie przez całą noc, wysoko na niebie. Obie mirydy w sprzyjających warunkach można
będzie zauważyć nawet gołym okiem.
Na początku maja można jeszcze przed zmierzchem astronomicznym wyłapać będącą już po maksimum U Ori,
która lada dzień zniknie z wieczornego nieba.
Wieczorem w Hydrze, poniżej gwiazdy Alphard, także możemy ocenić mało obserwowaną X Hya, dla której
w ubiegłym roku wykonano tylko 71 ocen. Również na wieczornym niebie warto odszukać mało obserwowaną
V Cnc, której maksimum wypadnie w następnym miesiącu.
Na porannym niebie z kolei po maksimum będzie można zobaczyć R Cas i X Oph, obie powinny być widoczne
już przez niewielką lornetkę. Na północnym wschodzie, w pobliżu galaktyki M 31, zobaczymy szybko jaśniejącą
przed maksimum R And. Rano warto zwrócić uwagę także na mało obserwowaną V Oph, dla której w ubiegłym
rok wykonano zaledwie 100 obserwacji. W jej pobliżu znajduje się R Oph, kolejna mało obserwowana miryda,
która maksimum będzie miała w lipcu.
Nad południowo wschodnim horyzontem poprawią się też warunki widoczności mało obserwowanej T Aqr,
której maksimum spodziewane jest w czerwcu.
 Pełnia Księżyca wypadnie 10 maja.

Niebo wieczorne w dniu 1 V o godz. 22:30
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Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

R CMi

07h08m42,6s

+10°01'26,5"

2

337,7

8,0-11,0

cały rok

V Oph

16h26m43,7s

-12°25'35,7"

5

297,2

7,5-10,2

cały rok

X Cam

04h45m42,1s

+75°06'03,0"

5

143,5

8,1-12,6

IV-VI

V Cas

23h11m40,7s

+59°41'58,9"

9

228,8

7,9-12,2

III-VII

R Vul

21h04m22,5s

+23°49'18,0"

10

136,7

8,1-12,6

IV-VI

RT Cyg

19h43m37,8s

+48°46'41,3"

13

190,2

7,3-11,8

III-VII

R Leo

09h47m33,5s

+11°25'43,7"

13

309,9

5,8-10,0

cały rok

X Hya

09h35m30,2s

-14°41'28,6"

23

301,1

8,4-12,8

IV-VII

T Cep

21h09m31,8s

+68°29'27,2"

27

388,1

6,0-10,3

cały rok

Niebo poranne w dniu 31 V o godz. 1:00

CZERWIEC
W tym miesiącu 8 jasnych miryd znajdzie się w maksimum. Na wieczornym niebie, będzie można jeszcze
spróbować ocenić R Leo, która szybko będzie niknąć w blasku wieczornej zorzy. Także T Cep, mimo, iż wznosić się
będzie coraz wyżej na niebie, zacznie już powoli tracić na jasności.
Wieczorem na początku miesiąca będzie można spróbować ocenić także nieczęsto obserwowaną V Cnc, dla
której w ubiegłym roku wykonano tylko 62 oceny. Bez wątpienia będą to jednak trudne obserwacje. Warto jednak
zwrócić uwagę na głowę Węża, w niej jaśniała będzie R Ser, która maksimum osiągnie na początku następnego
miesiąca.
Wysoko na nieboskłonie, w Wielkiej Niedźwiedzicy, znajdzie się w maksimum popularna i często obserwowana
T UMa, która powinna świecić jaśniej od 8 mag. Nad ranem natomiast, coraz wyżej nad horyzontem, będzie
świecić R And, która powinna być bez problemu widoczna w niewielkiej lornetce. Nad wschodnim horyzontem
będzie także można spróbować zapolować na T Aqr, która w ubiegłym roku oceniana była 106 razy.
Pod koniec czerwca, również na porannym niebie, dość nisko nad horyzontem będzie świecić jasna R Aqr, ale
dopiero w następnym miesiącu znacznie poprawią się jej warunki widoczności. Z drugiej strony nieba, w kierunku
północno wschodnim, coraz bardziej będzie zyskiwała na jasności R Tri, która w maksimum znajdzie się w sierpniu.
 Księżyc będzie w pełni 9 czerwca.
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Niebo wieczorne w dniu 1 VI o godz. 23:00
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

S Her

16h51m53,9s

+14°56'30,6"

2

307,2

7,6-12,6

IV-IX

T Aqr

20h49m56,4s

-05°08'48,0"

4

202,1

7,7-13,1

V-VII

T UMa

12h36m23,5s

+59°29'12,9"

6

256,6

7,7-12,9

V-IX

R Aqr

23h43m49,4s

-15°17'04,1"

4

386,9

6,5-10,3

cały rok

V Cnc

08h21m42,8s

+17°17'06,7"

12

272,1

7,9-12,8

IV-VIII

R And

00h24m01,9s

+38°34'37,3"

13

409,3

6,9-14,3

V-X

U Cas

00h46m21,4s

+48°14'38,6"

17

277,2

8,4-14,8

V-VII

Y Per

03h27m42,4s

+44°10'36,5"

26

248,6

8,4-10,3

cały rok

Niebo poranne w dniu 30 VI o godz. 1:00
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LIPIEC
W lipcu 7 jasnych miryd znajdzie się w maksimum. Najjaśniejszą z nich będzie R Ser, która maksymalny blask
powinna osiągnąć na początku miesiąca. Nisko nad horyzontem, w Wężowniku, będzie można zaobserwować
i ocenić R Oph, rzadko obserwowaną mirę – zaledwie 63 oceny w zeszłym roku. Znacznie wyżej zaobserwować
będzie można dwie najjaśniejsze mirydy z Wolarza, R Boo i S Boo. Z każdym dniem będą się także poprawiać
warunki widoczności R Tri, której maksimum spodziewane jest w sierpniu. Powinna być już jaśniejsza od 7 mag
i tym samym być wdzięcznym celem dla niewielkich lornetek. Nieco wyżej natomiast odnajdziemy słabnącą już
R And, która mimo wszystko nadal powinna być jaśniejsza od 8 mag.
Na porannym niebie poprawią się warunki widoczności dość jasnej R Aqr, która będzie już wolno słabła
po maksimum. Pod koniec lipca, rano, nad wschodnim horyzontem pojawi się już słynna ο Ceti (Mira), słabnąca
przed wrześniowym minimum jasności. Wysoko nad horyzontem dominował będzie gwiazdozbiór Łabędzia,
a wraz z nim χ Cyg, której blask już w tym miesiącu powinien być większy od 11 mag. Maksimum χ Cyg spodziewamy
się na początku listopada, tak więc w okresie wakacyjnym będzie świetna okazja, aby prześledzić jej stopniowy
wzrost jasności.
 Księżyc będzie w pełni 9 lipca.

Niebo wieczorne w dniu 1 VII o godz. 23:00

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

R Ser

15h50m41,7s

+15°08'01,1"

4

356,4

6,9-13,4

V-XI

R Boo

14h37m11,6s

+26°44'11,6"

12

223,4

7,2-12,3

V-IX

U Her

16h25m47,5s

+18°53'32,8"

12

406,1

7,5-12,5

IV-XI

S UMi

15h29m34,6s

+78°38'00,3"

23

331,0

8,4-12,0

IV-X

W Peg

23h19m50,5s

+26°16'43,6"

24

345,5

8,2-12,7

IV-XI

S Boo

14h22m52,9s

+53°48'37,2"

28

270,7

8,4-13,3

V-IX

R Oph

17h07m45,8s

-16°05'34,1"

29

306,5

7,6-13,3

VI-X
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Niebo poranne w dniu 31 VII o godz. 2:00

Kilka słów o R Leo...
R Leo – jedna z jaśniejszych na naszym niebie miryd, w maju 2017 r. znów będzie w maksimum jasności. Zmieniając
jasność cyklicznie średnio od około 10 mag w minimum, do około 5,8 mag w maksimum, należy do grupy najłatwiejszych do obserwacji gwiazd zmiennych. Zmienność R Leo odkrył w Gdańsku w 1782 roku J. A. Koch. W przeciągu dwóch wieków obserwacji jej średnia długość okresu zmian jasności zmieniała się w przedziale od 307
do 318 dni.
Cechą gwiazdy jest wyraźnie czerwonawy blask, charakteryzujący chłodne gwiazdy typu widmowego M. Ten
oddalony od nas o 370 lat świetlnych czerwony olbrzym osiąga rozmiary 320–350 promieni słonecznych.
Istnieje podejrzenie, iż R Leo ma towarzysza, prawdopodobnie planetę dwukrotnie większą od Jowisza,
o okresie orbitalnym około 5,2 lat, krążącą wokół gwiazdy w średniej odległości 2,7–3,0 j.a. Jednak nie zostało
to udowodnione.

Wizja artystyczna planety R Leo. Źródło: wikimedia.org
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KALENDARIUM

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 LEO

R SER
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T CEP

R BOO

Materiał MIRYDY opracował Bogdan Kubiak na podstawie: www.aavso.org, http://sogz-ptma.urania.edu.pl/,
program Cartes du Ciel.

★

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

GWIEZDNE KATAKLIZMY

Gwiazdy nowe w I kwartale 2017 r.
W pierwszym kwartale 2017 roku odnotowano pojawienie się tylko jednej jasnej galaktycznej nowej.
Niestety, ze względu na położenie, nie była ona dostępna obserwacjom z terenu Polski. Również
z powodu osiągniętej jasności, nowa ta nie była obiektem spektakularnym.
Marian Legutko (LMT)

V1657 Sco – Nowa Skorpiona 2017
1 lutego około godz. 20.40 UT japoński obserwator
Hideo Nishimura zarejestrował w Skorpionie obiekt
o jasności 11,7 mag. Niefiltrowany obraz uzyskany
został lustrzanką z obiektywem 200 mm f/3,2. Jak się
później okazało, odkrywca zarejestrował potencjalną
nową już 30 stycznia około 20.50 UT, jako obiekt 12,5
mag (obraz niefiltrowany).
Wykonane dobę po zgłoszeniu odkrycia obserwacje półmetrowym teleskopem obserwatorium Siding
Spring w Australii (14,1 Vmag) oraz 23-cm teleskopem
T. Noguchi'ego w prefekturze Chuba (12,6 mag na niefiltrowanym obrazie CCD) potwierdziły obecność obiektu.
Znajduje się on w niewielkiej odległości – zaledwie
około 0,1° – w kierunku północnym od optycznej pary
jasnych gwiazd µ1 i µ2 Sco.
Naturę nowej określiły obserwacje spektroskopowe,
wykonane 12 lutego 4,1-m teleskopem SOAR (Southern
Astrophysical Research Telescope) uzbrojonym w spektrograf Goodman'a. Jak doniósł zespół obserwatorów
SOAR: „silne linie emisyjne helu przy braku linii żelaza
FeII wskazują na nową typu He/N”.
Nowa nie brylowała jasnością. Na niefiltrowanych
obrazach jej jasność wahała się około 12,1–12,7 mag,

w paśmie V około 14 mag, około 11,8 mag w czerwonej części widma. Za prawdopodobnego progenitora
uważa się gwiazdę USNO-B1.0 0520–0568078, której
położenie względem wyznaczonej pozycji nowej różni
się o około 0,3 sekundy łuku. Gwiazda ta według katalogu GSC miała przed wybuchem jasność 16,97 Vmag,
więc jej pojaśnienie nie było szczególnie efektowne.
Współrzędne nowej: RA = 16h52m18,87s; Dekl. = –37°
54' 18,9”.
Zgodnie z opublikowanym 24 lutego br. Cyrkularzem
IAU (IAUC#9285), nowa otrzymała katalogowe oznaczenie V1657 Sco.
Źródła:
»»AAVSO Alert Notice #568 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-568
»»CBAT Transient Object Followup Reports – http://
www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J16521887-3754189.html
»»AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=476654
»» IAUC#9285 – http://www.cbat.eps.harvard.edu/iauc/09200/09285.html

Rys. 2. Krzywa blasku V1657 Sco w okresie od 30 stycznia do 10 kwietnia 2017 według danych zebranych przez AAVSO.
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Rys. 1. Fotografia Nowej Skorpiona 2017, wykonana teleskopem w Siding Spring w Australii; jasne gwiazdy poniżej nowej to µ2 Sco (po lewej) i µ1 Sco (po prawej) (http://meineko.sakura.ne.jp/ccd/PNV_16521887-3754189.jpg).
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Gwiazdy supernowe w I kwartale 2017 r.
Pierwszy kwartał 2017 roku pod kątem jasnych supernowych zdecydowanie faworyzował
mieszkańców południowej półkuli. W tym czasie 6 obiektów osiągnęło maksymalną jasność 15 mag
lub większą, a wśród nich zaledwie dwie (i wcale nie najjaśniejsze) były widoczne z półkuli północnej.
Są to: SN 2017jd (Vmax: 14,6 mag, S); SN 2017jl (Vmax: 14,6 mag, N); SN 2017bzb (Vmax: 13,0 mag, S);
SN 2017bzc (Vmax: 12,2 mag, S); SN 2017cbv (Vmax: 11,5 mag, S); SN 2017ckq (Vmax: 14,7 mag, S).
Krzysztof Kida

SN 2017jd
Odkryta 9 stycznia na obrazach uzyskanych przy
pomoc y 1,8-m teleskopu PS1 us y tuowanego
na Hawajach, na szczycie Haleakalā, pracującego
w ramach przeglądu nieba o nazwie Pan-STARRS.
Gwiazda znajdowała się w gwiazdozbiorze Wodnika,

znajdowała się w gwiazdozbiorze Ryb, w centrum anonimowej galaktyki o współrzędnych R.A.=00h57m31,90s,
Decl.=+30°11'06,83”. Największą jasność gwiazda osiągnęła 26 stycznia, gdy świeciła z jasnością 14,6 mag.
Spektroskopowa klasyfikacja wykonana za pomocą

w centrum odległej o około 100 milionów lat
świetlnych galaktyki IC 5334 (R.A.=23 h 34 m 36,47s ,
Decl.= –04°32'04,32”) i miała jasność 14,6 mag. 14
stycznia za pomocą pracującego na Hawajach zrobotyzowanego 2,0-m teleskopu Las Cumbres Observatory
uzyskano widmo gwiazdy, na podstawie którego określono, że mamy do czynienia supernową typu Ia kilka
dni po maksimum jasności.

pracującego na Wyspach Kanaryjskich 2,56-m Nordic
Optical Telescope pokazała, że widmo przypomina klasyczną supernową typu Ia.

SN 2017jl
Supernowa odkryta 16 stycznia w ramach realizowanego przez Uniwersytet Hawajski programu Asteroid
Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS). Gwiazda

SN 2017cbv
Warto również wspomnieć o supernowej SN 2017cbv,
która wprawdzie nie była widoczna z terenu naszego
kraju, ale osiągnęła sporą jasność. Gwiazda wybuchła na niebie południowym, w gwiazdozbiorze Wilka,
w odległej o 55 milionów lat świetlnych galaktyce
NGC 5643 (R.A.=14h32m34,42s , Decl.= –44°08'02,74”).
Położenie supernowej: 67,59” E i 145,26” N od centrum galaktyki. Została odkryta 10 marca, za pomocą
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0,41-m teleskopu Obserwatorium Cerro Tololo (Chile),
jako obiekt o jasności 16 Rmag, przez zespół w składzie:
S. Valenti, D.J.Sand, L. Tartaglia. Analiza widma wykazała, że jest to supernowa Ia. Maksymalną jasność 11,5
mag gwiazda osiągnęła 22 marca i wtedy można było
zaobserwować ją nawet przy pomocy niewielkich teleskopów klasy 6 cali.
To dotychczas najjaśniejszy obiekt tego typu zaobserwowany w tym roku. Niestety poza zasięgiem teleskopów ustawionych na naszych podwórkach. Ale
można spróbować zarejestrować gwiazdę za pomocą
któregoś z automatycznych teleskopów usytuowanych
na drugiej półkuli, do czego serdecznie zachęcamy.

Gwiazdy supernowe w I kwartale 2017 r

BOSS – Backyard Observatory Supernova Search,
na 30-sekundowych niefiltrowanych obrazach uzyskanych przy pomocy 30-cm teleskopu zbudowanego
w systemie Ritchey-Chretien. Graniczny zasięg gwiaz-dowy obrazów wynosił 16 mag.
Pierwsza z gwiazd, SN 2017bzb, wybuchła w galaktyce NGC 7424 (R.A.=22h57m17,30s, Decl.= –41°00'57,60”),
położenie supernowej: 12,0” W i 196,0” N od centrum
galaktyki. Gwiazda w momencie odkrycia miała 13,0
mag i jak się później okazało, było to maksimum, jakie
osiągnęła.
3 kwietnia Centralne Biuro Telegramów Astronomicznych wydało komunikat nr 10240, w którym
podano wyniki uzyskanych w dniach 26–29 marca
spektroskopii optycznych w paśmie 370–920 nm dla
jedenastu supernowych. Zgodnie z jego treścią badania przepro-wadzono za pomocą 2,5-m teleskopu
Obserwatorium Las Campanas w Chile. Na podstawie
uzyskanych wyników SN 2017bzb sklasyfikowano jako
supernową typu II, czyli doszło do wybuchu bardzo
masywnej gwiazdy.
Druga gwiazda, SN 2017bzc, pojawiła się w galaktyce
NGC 7552 (23h16m14,69s, Decl.= –42°34'10,90”), położenie supernowej: 45,0” E i 50,0” N od centrum galaktyki.
W momencie odkrycia obiekt miał 12,8 mag, a w połowie marca gwiazda osią-gnęła maksymalną jasność
12,2 mag. Ten sam telegram astronomiczny nr 10240
określił supernową SN 2017bzc na typ Ia.

SN 2017 bzb i SN 2017 bzc
7 marca 2017 r. Stu Parker z Nowej Zelandii, w odstępie
kilkunastu minut odkrył na niebie południowym dwie
jasne supernowe. Dokonał tego w ramach projektu

Ze względu na położenie obie gwiazdy nie wywołały wielkich emocji w środowisku amatorskim. Nam
pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższych miesiącach
na północnym niebie pojawią się przynajmniej tak
samo jasne obiekty.
Materiał opracowano na podstawie:
http://www.rochesterastronomy.org
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Gwiazdozbiory nieba północnego – SMOK
Duży i charakterystyczny gwiazdozbiór nieba północnego, otaczający rejony północnego bieguna
nieba. Znany w wielu kulturach już od starożytności. Znajduje się w nim północny biegun ekliptyki.
W Polsce widoczny jest przez cały rok.
Mitologicznie powiązany jest z gwiazdozbiorem Herkulesa. Wg jednego z mitów przedstawia smoka,
którego zabił ów heros w trakcie wykonywania swoich legendarnych 12 prac. Smoka Ladona, o stu
głowach, który strzegł w ogrodzie Hesperyd złotych jabłek. W innej wersji legendy przedstawia
smoka, który nie zasypiał i który strzegł złotego runa. W filmie „Ostatni smok” z 1996 r. gwiazdozbiór
ten przedstawia smoczy raj, do którego trafiały dobre smoki po śmierci.
Do tej pory odkryto w tym rejonie 2632 gwiazdy zmienne. Spośród nich kilka prezentujemy poniżej.
Bogdan Kubiak

R Dra

To najjaśniejsza przedstawicielka miryd z gwiazdozbioru Smoka. Swoją jasność zmienia w zakresie 6,7–
13,2 mag, w ciągu 245,6 dni. Średnia amplituda zawiera
się w przedziale 7,6–12,4 mag, przy czym krzywa zmian
blasku jest niemalże symetryczna.
Odnajdziemy ją niecałe 4° na zachód od świecącej
z jasnością 3,2 mag gwiazdy ζ Dra. Najbliższego jej
maksimum spodziewamy się w kwietniu tego roku,
a kolejne pod koniec grudnia.
R Dra leży w odległości 2508,9 lat świetlnych
od Ziemi. Jej zmienność odkrył w 1876 r. norweski
astronom Hans Geelmuyden.
Poniżej prezentujemy krzywą zmian blasku R Dra
z obserwacji AAVSO wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat.

T Dra

Inna przedstawicielka miryd w gwiazdozbiorze Smoka,
jednak słabsza od poprzedniczki. Zmienia swoją
jasność w zakresie 7,2–13,5 mag, a średnia amplituda
wynosi zaledwie 9,6–12,3 mag. Okres zmian blasku
wynosi 421,62 dni. Jej krzywa zmian blasku jest niemalże symetryczna.
T Dra jest gwiazdą węglową, położoną w odległości 278,8 lat świetlnych od Ziemi. Odnajdziemy ją 1,5°
na północ od gwiazdy ξ Dra, nieco powyżej charakterystycznego czworokąta tworzącego głowę Smoka.
Najbliższe maksimum tej gwiazdy spodziewamy się
w czerwcu tego roku.
Na rys.2 prezentujemy krzywą zmian blasku T Dra
z obserwacji AAVSO z ostatnich 5 lat.

Rys. 1
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Gwiazdozbiory nieba północnego – SMOK

Rys. 2

RY Dra

To jasna przedstawicielka zmiennych półregularnych
typu SRB. Zmienia swoją jasność w zakresie 5,88–8,0
mag, w ciągu 300 dni, tak więc jest dostępna do obserwacji już dla posiadaczy niewielkich lornetek.
RY Dra jest gwiazdą węglową o intensywnie czerwonej barwie, której wskaźnik b-v wynosi 3,27. Świeci nam
z odległości 1418,1 lat świetlnych. Odnajdziemy ją nieco
ponad 7° na zachód od gwiazdy α Dra.
Rysunek 3 przedstawia krzywą zmian jasności
RY Dra z obserwacji AAVSO, z ostatnich 5 lat.

Rys. 3
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RW Dra

To krótkookresowa zmienna typu RRAB, czyli gwiazda
pulsująca II populacji, olbrzym typu widmowego A7-F4
o symetrycznej krzywej jasności, wykazujący tzw. efekt
Błażki, polegający na istnieniu dodatkowej długookresowej zmienności, rozmywającej podstawową krzywą
blasku. Gwiazda zmienia swoją jasność w akresie
11,05–12,08 mag w ciągu zaledwie 0,442917 dnia
(10,6300 h). Jej zmienność odkrył w 1906 r. L. Ceraski.
RW Dra odnajdziemy nieco ponad 3,5° południowy
wschód od gwiazdy η Dra.
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Gwiazdozbiory nieba północnego – SMOK

Rys. 4

SU Dra

Jeszcze jedna przedstawicielka zmiennych t ypu
RRAB. Zmienia swoją jasność w zakresie 9,18–10,27
mag, w ciągu 0,66042001 dnia (15,850080 h). Wzrost
jasności z minimum do maksimum zajmuje jej niecałe 3 godziny.
SU Dra leży w odległości 16 308 lat świetlnych
od Ziemi. Odnajdziemy ją na niebie w zachodniej części
gwiazdozbioru Smoka, w pobliżu Wielkiej Niedźwiedzicy,
2° na południe od gwiazdy λ Dra.

TW Dra

Dobrze poznany układ zaćmieniowy typu EA. Głównym
składnikiem układu jest gwiazda ciągu głównego
typu A5, która wykazuje dodatkowo oscylacje, charakterystyczne dla gwiazd typu δ Sct. Drugi składnik
to chłodny olbrzym typu K0. Zaćmieniowy charakter
gwiazdy został odkryty w 1910 r. przez Annie Cannon,
choć jej zmienność została odnotowana już w 1858 r.
TW Dra zmienia swoją jasność w zakresie 8,0–
10,5 mag co 2,806847 dnia. Czas trwania zaćmienia

Rys. 5
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Gwiazdozbiory nieba północnego – SMOK

Rys. 6

wynosi 10,1 h, w trakcie którego gwiazdę należy oceniać
co 15 minut, poza zaćmieniami wystarczy raz na noc.
TW Dra leży w odległości 397,8 lat świetlnych
od Ziemi. Odnajdziemy ją w bliskim sąsiedztwie R Dra,
na linii łączącej gwiazdy α Dra i η Dra, 2,5° od tej ostatniej. Na rys 4 przedstawiamy fazową krzywą zmian blasku TW Dra z polskich amatorskich obserwacji.

UX Dra

To kolejna zmienna półregularna typu SRB. Jest
gwiazdą węglową, charakteryzującą się intensywnie
czerwoną barwą, której wskaźnik barwy b-v wynosi
2,67. W jej widmie widoczne są linie technetu.
UX Dra zmienia swoją jasność w zakresie 5,94–7,1 mag,
w ciągu 175 dni. Mimo, iż jest już dostępna do obserwacji przez niewielkie lornetki, nie ma zbyt wielu
obserwatorów.
Gwiazda położona jest w odległości 1254,5 lat świetlnych od Ziemi. Odnajdziemy ją na niebie 3° na północ
od gwiazdy τ Dra. Rys. 5 prezentuje krzywą zmian blasku UX z obserwacji AAVSO, z ostatnich 5 lat.

AG Dra

AG Dra jest przedstawicielką gwiazd symbiotycznych,
jedną z najlepiej poznanych. Jest układem podwójnym złożonym z czerwonego olbrzyma i białego karła,
wokół którego z materii odrzuconej przez czerwonego
olbrzyma tworzy się dysk akreacyjny. Obie gwiazdy
obiegają wspólny środek ciężkości w okresie 550
dni. Gwiazda świeci normalnie z jasnością 10,3 mag,
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a w trakcie wybuchów jej jasność wzrasta nawet do 7,9
mag. Wybuchy powtarzają się średnio co 15 lat i trwają
przez 3–6 lat.
AG Dra leży w odległości 8000 lat świetlnych
od Ziemi i znajduje się w sferycznym halo otaczającym Drogę Mleczną. Na niebie odnajdziemy ją niedaleko gwiazdy R Dra, niemalże 7° na zachód od gwiazdy
ζ Dra. Powyżej na rys. 6 przedstawiamy krzywą zmian
blasku AG Dra z polskich obserwacji amatorskich.

AI Dra

To przedstawicielka zmiennych zaćmieniowych typu
EA. Jej zmienność odkryli w 1938 r. Schilt i Hill, natomiast zaćmieniowy charakter układu został stwierdzony w 1955 r.
Gwiazda zmienia jasność w zakresie 7,05–8,09 mag
co 1,1988175 dni. Czas trwania zaćmienia wynosi 5,3 h,
w trakcie którego należy obserwować ją co 15 minut,
poza zaćmieniami wystarczy raz na noc. Ze względu
na dużą jasność całe zaćmienie można prześledzić
za pomocą niewielkiej lornetki.
AI Dra leży w odległości 501,8 lat świetlnych od Ziemi.
Na niebie odnajdziemy ją 5° na zachód od gwiazdy
β Dra. Powyżej na rys. 7 przedstawiamy krzywą fazową
z polskich amatorskich obserwacji.
Źródła
»»http://sogz-ptma.astronomia.pl/fazgenerator.php
»»program Cartus du Ciel (katalog Tycho 2 i GCVS)
»»http://en.wikipedia.org
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Rys. 7

»»www.sswdob.republika.pl
»»„Niebo na dłoni” E.Pittich D. Kalmancok
»»http://www.gustavholmberg.com/
»»http://iopscience.iop.org/

»»http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/
»»https://books.google.pl/
»»https://jumk.de/astronomie/special-stars/
»»http://adsabs.harvard.edu/

Mapka gwiazdozbioru Smoka z zaznaczonymi gwiazdami opisanymi w artykule.
Mapki wygenerowane w programie Nocny Obserwator autorstwa Janusza Wilanda.
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AG Draconis – okołobiegunowa zmienna symbiotyczna
Tomasz Krzyt
W gwiazdozbiorze Smoka, blisko granicy z Małą
Niedźwiedzicą, leży jasna zmienna symbiotyczna AG
Draconis. Od końca XIX wieku do 1922 zmienna była
właściwie nieaktywna, zmiany jasności nie przekraczały
0,1 mag. W 1922 roku amplituda zmian jasności wzrosła do 0,3 mag, ale nadal niewiele się działo. W 1936
roku zaobserwowano pierwszy wybuch. Po kilku latach
aktywności zmienna wróciła do jasności sprzed wybuchu, tj. 10,2 mag. Na następny wybuch trzeba było
czekać do 1951 roku. Kolejne wybuchy pojawiały się
już w miarę regularnie co 13–15 lat (1966, 1981, 1994,
2006). W czasie wybuchu zmienna osiąga jasność
wizualną około 8,0 mag i może być obserwowana już
przez lornetki. Po osiągnięciu jasności maksymalnej,
obserwujemy wtórne pojaśnienia i fluktuacje trwające do pięciu lat, po czym jasność wraca do poziomu
sprzed wybuchu (rys. 1).
Poza fazą wybuchu, obserwujemy powolne (z okresem około 355 dni) zmiany jasności o amplitudzie kilku
dziesiątych wielkości gwiazdowych. Te małe fluktuacje
uważa się za efekt pulsacji pomarańczowego olbrzyma.
Fizycznie układ AG Draconis składa się z dwóch gwiazd:
białego karła o masie około 40% masy Słońca i pomarańczowego olbrzyma typu widmowego K3IIIep
o masie półtorej masy Słońca, krążących wokół wspólnego środka masy z okresem około 549 dni.

Rys. 1
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Olbrzymy typu K są rzadko spotykane w układach
symbiotycznych, przeważają zaawansowane ewolucyjnie olbrzymy typu M. Obecność tego pierwszego oraz
krótszy okres orbitalny niż u innych symbiotycznych
sugeruje, że układ ten, jako zmienna symbiotyczna,
znajduje się początkowej fazie interakcji, choć same
gwiazdy są stare, należą bowiem do gwiazd II populacji, o czym świadczy niska metaliczność olbrzyma, jak
i położenie w Galaktyce (daleko od płaszczyzny Drogi
Mlecznej). Uważa się, że przyczyną obserwowanych
co kilkanaście lat jasnych wybuchów jest zainicjowanie
reakcji termojądrowych na powierzchni białego karła.
Z tego powodu wielu badaczy zalicza AG Draconis
do gwiazd nowych o małej amplitudzie wybuchu.
Ponieważ maksymalne zmiany jasności zawierają
się w granicach 7,8–10,3 mag, zmienną można obserwować już przez lunety o średnicy obiektywu 7 cm,
jak również przez cały rok, gdyż zmienna jest w Polsce
gwiazdą okołobiegunową.
Ponieważ wybuchy w układzie zachodzą mniej więcej
co 13–15 lat, kolejnego można się spodziewać w roku
2019 roku, ale obserwacje lepiej rozpocząć wcześniej.
Układ zbliża się do nas z prędkością 147 km/s i leży
w odległości około 2 kiloparseków od Słońca.
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Pozostałości
po supernowych
Pozostałości
po
supernowych
z uszkami

z uszkami
[Ryszard Biernikowicz]

I

zraelscy astronomowie A. Grichener i N. Soker w publikacji [1] przeanalizowali kształt mgławic
po wybuchu supernowych, które powstały w wyniku kolapsu jądra masywnej gwiazdy. Zdaniem
autorów istnieje ścisły związek pomiędzy działaniem wyrzutów materii (czyli dżetów) teraz lub
w przeszłości i obecnością tzw. „uszek” w takich mgławicach (patrz np. rys. 1–2). Uszka wyraźnie
odróżniają się od głównej otoczki pozostałej po wybuchu supernowej – co sugeruje, że powstały
w wyniku działania dodatkowego mechanizmu. Autorzy zakładają, że zostały one oddzielone
od głównej otoczki za pomocą dżetów.
Powodem tej analizy jest poszukiwanie argumentów na rzecz mechanizmu kolapsu jądra
gwiazdy masywnej kierowanego dżetami (skrót JFM od „(negative) jet feedback mechanism”).
Hipoteza JFM w odniesieniu do supernowych nie jest powszechnie uznawana. Jeden z jej gorących zwolenników N. Soker napisał w przeglądowej pracy [2], że w środowisku astrofizyków jest
to hipoteza na etapie „zażartej dyskusji” w odniesieniu do supernowych powstałych w wyniku
kolapsu jądra masywnej gwiazdy. Natomiast jest aprobowana w odniesieniu do innych obiektów
astrofizycznych takich jak np. gromady galaktyk, powstawanie galaktyk, mgławice planetarne,
młode obiekty gwiazdowe YSO (patrz tabela 1 w [2]).
W dalszej części artykułu będę się posługiwał skrótem „CCSN” (skrót z języka angielskiego: core
collapse supernova), który oznacza supernową powstała w wyniku kolapsu jądra gwiazdy masywnej, czyli MZAMS > 8–10 M. Pozostałości po takich supernowych (mgławice) zostały zweryfikowany
w artykule [1] na podstawie dostępnych danych obserwacyjnych.

1. Zależność pomiędzy dżetami i uszkami
Pojęciem „ucha” (ang. ear) w [1] określono wypukłości/odkształcenia w głównej otoczce po wybuchu supernowej, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:
1.

posiadają właściwości znacznie różniące się głównej otoczki, która powstała po wybuchu
supernowej (np. znaczne różnice w stosunku jasności powierzchniowych pomiędzy zakresem radiowym i rentgenowskim, jest słabiej świecący obszar rozdzielający główną otoczkę
i „ucho”);
2. dla pozostałościach po wybuchu supernowych o kształcie eliptycznym „ucha” rozciągają
się wzdłuż dłuższej osi;
3. obserwuje się dwie wypukłości skierowane w przeciwnych kierunkach względem środka
pozostałości po supernowej.
Parę uszu po przeciwnych stronach mgławicy po wybuchu CCSN mogą wytworzyć dwa dżety,
które powstały w ośrodku wokółgwiazdowym przed wybuchem supernowej (i), podczas wybuchu
supernowej (ii) lub zostały wygenerowane gwiazdę neutronową/czarną dziurę (iii). Należy zwrócić
uwagę, że często jednak zamiast pary uszu obserwujemy tylko jedno. Wariant (i) dotyczy sytuacji,
gdy progenitorem supernowej jest jeden ze składników układu podwójnego. Wtedy transfer masy
w układzie podwójnym prowadzi do jej akrecji na towarzysza i wyrzutów materii.
Na przykład na rys. 1 po lewej stronie pokazano pozostałości po supernowej Cassiopeia
A w zakresie rentgenowskim. Jest to zdjęcie z galerii satelity Chandra, gdzie odpowiednio
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Rysunek 1. Pozostałości po wybuchu supernowej Cassiopeia A (wybuch około 1680 roku) w promieniach X (po lewej stronie) oraz na falach radiowych (po prawej stronie). Strzałki wskazują wartości
użyte do prostej analizy ilościowej jej „dżetów-uszek” (wschodnie/zachodnie ucho – ang. eastern/
western ear). Materiał źródłowy [1].
zamapowano kolorem czerwonym linie widmowe krzemu Si (1,78–2,0 keV), niebieskim – żelaza
(6,52–6,95 keV) i zielonym – widmo ciągłe (4,2–6,4 keV). Natomiast na rys. 1 po prawej stronie
Cas A w zakresie radiowym 69 MHz. Dla pozostałości po supernowej Cas A tylko wschodni dżet
i ucho są wyraźnie widoczne. Dodatkowo ta część mgławicy wykazuje wzbogacenie krzemem
(kolor czerwony). Natomiast ucho zachodnie jest widoczne jako cienki obszar w widmie ciągłym
X (kolor zielony) oraz w zakresie radiowym.

Rysunek 2. Widmo ciągłe na częstotliwości 1415 MHz pozostałości po wybuchu supernowej W50
(SNR G039.7–02.0), sprzed około 20 tys. lat. W centrum tej mgławicy leży unikalny zaćmieniowy
układ rentgenowski SS433. Są to obserwacje z 1998 roku wykonane przez VLA. Mgławica W50 nie
jest uwzględniania w analizie [1], gdyż jest pozostałością po progenitorze supernowej ewoluującym w układzie podwójnym. Materiał źródłowy [1].
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Autorzy publikacji [1] stworzyli prosty model w celu oszacowania energii zawartej w dżetach,
która spowodowała odchylenie od symetrii sferycznej wybuchu i powstanie „uszek” w pozostałościach po supernowej powstałej w wyniku kolapsu jądra gwiazdy. Model opiera się na założeniu, że po wybuchu supernowej uformowała się sferyczna jednorodna otoczka (stała gęstość)
o masie MSNR ekspandująca ze stałą średnią prędkością v SNR=RSNR /t, gdzie „t” oznacza wiek pozostałości po supernowej. „Uszka” o masie Mear powstały podczas lub krótko po wybuchu supernowej
i poruszają się z prędkością vear=(R SNR+Rear)/t. Promień pozostałości po wybuchu supernowej (R SNR)
oraz promienie „uszek” (Rear) wyznacza się z danych obserwacyjnych odpowiednio jako połowa
długości odcinka zakończonego przeciwnymi strzałkami w kolorze pomarańczowym (pogrubiona
podwójna strzałka) i czerwonym (przykład na rys. 1 i rys. 2).
W modelu przyjęto, że stosunek masy „uszka” do pozostałości po supernowej (μ) określa poniższy wzór:

Tutaj przyjęto, że θ oznacza połowę kąta, pod którym widać ucho z centrum pozostałości
po wybuchu supernowej, a Rbase– połowa długości odcinka zakończonego przeciwnymi strzałkami
w kolorze żółtym (przykład na rys. 1 i rys. 2).
Autorzy [1] pomijają energię termiczną gazu oraz przyjmują również bardzo silne założenie,
że cała energia dżetów (Ejet) jest przekazywana do „uszek” (Eear). Matematycznie wygląda to następująco: Ejet≈Eear=Mear(vear)2 /2-Mear(v SNR)2 /2. Ostatecznie otrzymujemy wzór, który pozwala na podstawie geometrycznych pomiarów kształtu takie mgławicy z uszkami oszacować stosunek energii
zawartej w uszkach do całkowitej energii pozostałości po wybuchu supernowej (εear):

Tutaj przyjęto, że Γ=Rear/R SNR.
W tabeli 1 pokazano wyniki obliczeń dla najlepiej zbadanych pozostałości po supernowych
(SNR) – osobno każdego „ucha”. W kolumnie (εears) podano sumę energii z obu uszek – o ile je widać.

Tabela 1. Stosunek energii zawartej „w uszkach” do całkowitej energii w otoczce supernowej (ε) dla najlepiej zbadanych pozostałości
po supernowych CCSN.

2. Przykłady pozostałości po CCSN z uszkami
W publikacji [1] zostały podane wyniki analizy zdjęć 41 pozostałości po supernowych CCSN
w Drodze Mlecznej i Obłokach Magellana. Nie uwzględniono mgławicy W50 z podwójnymi uszkami jako pozostałości po wybuchu supernowej w układzie podwójnym SS433 (patrz rys. 2).
Jednak tylko dla 28 z nich można było zweryfikować istnienia uszek. Z tej liczby wyraźnie uszy
znaleziono w 8 mgławicach, a 4 mgławice (B004973.6, 0540–69.3, RCW 103, W49B) prawdopodobnie posiadają takie uszy. Ze wspomnianej ósemki, jedna mgławica posiada widoczne tylko jedno
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Rysunek 3. Pozostałości po supernowej 3C58 – obrazy (nie w tej samej skali) z satelity Chandra
w zakresie widmowym 0,5–1,0 keV (kolor czerwony), 1,0–1,5 keV (kolor zielony) i 1,5–10 keV (kolor
niebieski). Materiał źródłowy [1].
ucho (t.j. mgławica Krab – patrz rys. 9) podczas gdy pozostałe 7 – oba (patrz rys. 1, rys. 3–8). Z tego
oszacowania wynika, że 29% (8/28) – 43% (12/28) pozostałości po supernowych CCSN posiada
uszka – jedno lub dwa. Należy pamiętać, że jest to dolna granica oszacowania. Może się zdarzyć,
że oś symetrii takiej mgławicy (tzn. linia łącząca oba uszka) jest równoległa do linii widzenia obserwatora na Ziemi i wtedy nie są one widoczne.
Autorzy oszacowali ilość energii, która jest potrzebna do utworzenia podwójnych uszek w pozostałościach po supernowej CCSN – przy założeniu, że zostały one utworzone przez dżety. Podczas
analizy ilościowej większości obrazów przyjęto oznaczenia strzałek ich kolorów pokazane wcześniej na rys. 1 i rys. 2. Wyjątkiem są mgławice Vela i Puppis A, dla których kolory i strzałki pokazano i omówiono przy okazji analizy rys. 5 i 6.
Pozostałości po wybuchu supernowej 3C58 zostały pokazane na rys.3 wraz z mgławicą pulsarową (ang. PWN – pulsar wind nebulae) w zakresie rentgenowskim widma. W środku znajduje
się pulsar J0205+6449, który zapoczątkował przeciwnie skierowane dżety wzdłuż osi symetrii.
Na tych obrazach wschodnie ucho jest znacznie większe i wyraźniejsze niż zachodnie.
Kolista morfologia jest widoczna w przypadku pozostałości po wybuchu supernowej Semeis
147 pokazanej na rys. 4, gdzie wyraźnie widać oba ucha i można przez nie poprowadzić oś
symetrii. W tej mgławicy znajduje się pulsar
PSR J0538+2817. Istnieje kilka hipotez wyjaśniających asymetryczne rozszerzanie się
pozostałości po supernowej S147 takie jak
np. niejednorodności otaczającego ośrodka
międzygwiazdowego, oddziaływanie progenitora tej supernowej w układzie podwójnym,
dżety pochodzące z mgławicy pulsarowej lub
mgławica pulsarowa o kształcie torusa.
Kolejną mgławicą spośród 8 znanych CCSN
jest pokazana na rys. 5 mgławica Vela. Na tym
rysunku oznaczono również małym czarnym krzyżem pozycję pulsara PSR 0833–45,
w pobliżu którego znajduje się struktura
podobna do dżetu. Elipsami w kolorze czarnym
Rysunek 4.
Pozostałości
po supernowej Semeis 147 – obraz w linii wodoru Hα.
zakreślono położenie obu uszek, których średMateriał źródłowy [1].
nicę wskazują podwójnie zakończone strzałki
koloru fioletowego, a podobne brązowe strzałki
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określają średnicę podstawy tych uszek 2×Rbase
(patrz rozdział 2 artykułu). Pogrubiona linia
koloru niebieskiego zakończona strzałkami
wyznacza średnicę głównej otoczki po wybuchu supernowej.
Mgławica Vela posiada wiele w ypukłości w głównej otoczce oznaczonych literami
na rys. 5 i określeniem w j. ang. „protrusions”.
Czarne linie łączą te wypukłości z centrum
mgławicy w pobliżu której znajduje się pulsar. Najdłuższa z tych linii stanowi oś symetrii
łączącą oba uszka.
Na rys. 5 przedstawiającym mgławicę Vela
oznaczono również zgęstek materii Puppis A,
który jest również pozostałością typu CCSN.
Na r ys. 6 pokazano w powiększeniu ten
bogaty w tlen obszar mgławicowy. Wyraźnie
Rysunek 5. Mgławica Vela będą pozostałosą widoczne oba uszka. Aczkolwiek nie wykaścią po CCSN na zdjęciu wykonanym w 1995 r.
zują one symetrii, tzn. podczas analizy graficzprzez satelitę rentgenowskiego ROSAT (0,1−2,4
keV). Materiał źródłowy [1].
nej obrazu nie można poprowadzić „przybliżonej” prostej łączącej obie struktury, względem
której mgławica wykazuje symetrię osiową. Asymetrię pomiędzy wschodnim i zachodnim uchem
mgławicy Puppis A tłumaczy się asymetrycznym oddziaływaniem z ośrodkiem międzygwiazdowym. Z tego powodu narysowano dwie oddzielne osie symetrii – dla każdego ucha osobną.
Mgławicowa pozostałość po wybuchu supernowej G309.2–00.6 w zakresie radiowym prezentuje rys. 7. Pomimo podobieństwa do mgławicy W50 (patrz rys. 2) jest to pozostałość typu CCSN,
gdyż jest brak dowodów obserwacyjnych świadczących o tym, że jest to układ podwójny lub
występują dżety.
Mgławica W44 pokazana na rys. 8 zawiera w centrum pulsara PSR B1853+01, który jest zanurzony w mgławicy pulsarowej (PWN) emitująca promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie

Rysunek 6. Pozostałości po supernowej Puppis A: po lewej stronie – obraz złożony z emisji w zakresie radiowym (kolor różowy) i widzialnym (kolor zielony); po prawej stronie – obrazy w zakresie
widmowym rentgenowskim 0,3–0,7 keV (kolor czerwony), 0,7–1,0 keV (kolor zielony) i 1,0 – 8,0 keV
(kolor niebieski). Materiał źródłowy [1].
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Rysunek 7. Pozostałości po wybuchu supernowej G309.2–00.6 na zdjęciu z 1998 r. w zakresie radiowym. W tle jest widoczna mgławica
emisyjna RCW 80. Materiał źródłowy [1].

Pozostałości po supernowych z uszkami

radiowym i rentgenowskim. W mgławicy W44
główną otoczka nie wykazuje symetrii sferycznej, ale raczej jest rozciągnięta w kierunku
południowo-wschodnim i północno-zachodnim (zobacz również na pogrubioną łamaną
linię w kolorze beżowym na rys. 8). W tych kierunkach są również rozciągnięte uszka W44.
Na koniec omówimy jedyny znany nam
przypadek CCSN o jednym widocznym uchu –
mgławicę Krab (patrz rys. 9). W tej mgławicy
wyróżnia się kilka wypukłości („protrusions”),
unikalny słup (patrz „pillar” na rys. 9) oraz jedno
ucho, które jakościowo odróżnia się od innych
wypukłości. Wzdłuż dłuższej osi mgławicy Krab
(beżowa pogrubiona linia) jest wyraźny spadek jasności pomiędzy tym uchem i główną
otoczką. Geometria ucha jest sferyczna i nie
stanowi przedłużenia głównej otoczki mgławicy CCSN. Średnica ucha (2×Rear) i jego podstawy (2×R base) są porównywalne, gdyż ucho
ma kształt bliski półsferze.
W centrum mgławicy Krab znajduje się pulsar zanurzony w mgławicy pulsarowej (PWN),
który większość energii emituje w płaszczyźnie równikowej. W mgławicy pulsarowej mogą
powstać uszka – aczkolwiek taki przypadek nie
był analizowany w [1].

3. Kolaps jądra gwiazdy masywnej i JFM
Pomimo dekad intensywnych badań mechanizm eksplozji gwiazd nadal pozostaje tajemnicą.
Jednym z takich mechanizmów jest kolaps grawitacyjny jądra gwiazdy, które przekroczyło
tzw. masę Chandrasekhara, przy której siły grawitacji już nie są równoważone przez ciśnienie
zdegenerowanego gazu, składającego się głównie z relatywistycznych elektronów (Hipotezę,
że wybuchy supernowych są związane z uwolnieniem energii grawitacyjnej podczas kolapsu
do gwiazdy neutronowej zaproponowali Baade i Zwicky już w 1934 roku). Gwiazdy masywne
~8–10 M<M<100 M spalają paliwo jądrowe bardzo szybko, bo odpowiednio w ciągu zaledwie
od ~100 milionów do ~1 miliona lat. W końcowej fazie ewolucji stają się nadolbrzymami czerwonymi (R ~ kilka ×1013cm) lub niebieskimi (R~0,1–1×1012cm), czyli czerwone nadolbrzymy są około
100 razy większe niż niebieskie. W gwieździe-nadolbrzymie jądro składające się z żelaza (głównie!)
i inny pierwiastków grupy żelazowej (np. kobalt, nikiel) powiększa swoją masę w wyniku spalania
krzemu w warstwie aż osiągnie masę Chandrasekhara, przy której ciśnienie zdegenerowanych
elektronów przestaje stabilizować jądro.
Można oszacować, że w jądrze żelaznym (promień 2000 km) przy gęstości ≈1010 g/cm3, temperaturze ≈1MeV i Ye≈0,5 (Ye oznacza liczbę leptonów przypadających na barion, np. stosunek
liczby elektronów do nukleonów w plazmie) ciśnienie wytwarzane przez zdegenerowane relatywistyczne elektrony Pe jest dużo większe od ciśnienia wywieranego przez jony Pjon (zakładamy obecność tylko jonów 56Fe) i ciśnienia promieniowania Prad, a konkretnie Pe≈1028 dyn/cm2 » Pjon≈2×1026
dyn/cm2 » Prad≈3×1025 dyn/cm2.
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Rysunek 8. Mgławica W44 – pozostałość po CCSN na obrazie złożonym ze zdjęcia rentgenowskiego z 2004 r. (barwa cyjan) i w podczerwieni (barwy: czerwona, zielona i niebieska). Dodatkowo
zaznaczono pogrubioną łamaną linię w kolorze beżowym, która prezentuje asferyczny kształt tej
mgławicy. Materiał źródłowy [1].
Teoretycznie efektywna masa Chandrasekhara w przybliżeniu wynosi MCh≈5,8(Ye)2 M . Dla
Ye≈0,5 wynosi MCh≈1,45 M. Jednak faktycznie zmienia się ona w zakresie od ~1,25 M do ~2,0
M w zależności od masy progenitora i ścieżki ewolucyjnej. Ostatecznie żelazne jądro przekracza efektywną masę Chandrasekhara i rozpoczyna się jego kolaps grawitacyjny, który jest przyspieszany w wyniku przechwytywania elektronów przez jądra i protony oraz fotodysocjacji jąder
grupy żelazowej.
UWAGA!
Jednostka energii często używana od opisu zjawiska supernowej:
1B, czyli 1 [B]ethe (jednostka zaproponowana przez laureata nagrody Nobla prof. Stevena Weinberga
w 2006 r. dla uczczenia pamięci wybitnego niemieckiego fizyka Hansa Bethe, który zmarł rok wcześniej)
=1 FOE, czyli akronim z j. ang. (ten to the power of) fifty-one ergs/(dziesięć do potęgi) pięćdziesiątej
pierwszej ergów =1051 ergów =1044 dżuli.
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Rysunek 9. Mgławica Krab – pozostałość po CCSN z 1054 roku na obrazie złożonym ze zdjęć
w zakresie rentgenowskim (kolor niebieski), widzialnym (kolor czerwony-żółty) i podczerwieni
(kolor fioletowy). Materiał źródłowy [1].
W momencie pojawienia się niestabilności związanej z przekroczeniem masy Chandrasekhara,
początkowa gęstość materii w jądrze gwiazdy wynosi ~6–15×109 g/cm3, a temperatura ~6–10×109 K.
Zapaść/implozja (nazywana również kolapsem) jądra gwiazdy odbywa się w dynamicznej skali
czasowej. Trwa nie dłużej niż 350 milisekund (niezależnie od masy progenitora) i zatrzymuje się
po osiągnięciu gęstość jądrowej ρ0~2,6×1014 g/cm3. Przybliżony wzór na obliczanie czasu swobodnego spadku w milisekundach wynosi ≈ 40 ms/√ρ10, gdzie ρ10 jest gęstością wyrażoną w 1010 g/cm3.
Jednak proces kolapsu grawitacyjnego nie prowadzi do fotodysocjacji o istotnej wielkości przed
osiągnięciem gęstości jądrowej ρ0, gdyż mogłoby to zatrzymać sam kolaps. Takie obawy wyrażali
naukowcy w latach 70-tych ubiegłego wieku. Jednak Bethe oraz inni astrofizycy wykazali w 1979
roku, że zwiększanie temperatury jąder atomowych raczej powoduje zapełnianie kolejnych
jądrowych poziomów energetycznych niż fotodysocjację jąder atomowych (np. foton/y promieniowania gamma o energii ~125 MeV: γ + 56Fe ↔ 13α + 4n). Wynikiem tego jest kolaps materii aż
do gęstości jądrowej, przy której następuje rozbicie jąder atomowych na nukleony i pojawia się
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Rysunek 10. Schematyczne wyjaśnienie mechanizmu „drgających” dżetów (ang. jittering jets
mechanism) dla nierotującego (lub wolno rotującego) jądra gwiazdy obejmujący kilka początkowych sekund kolapsu – szczegóły w tekście artykułu. Strzałka góra-dół w górnym lewym rogu każdego rysunku odpowiada skali ~500 km. Materiał źródłowy [2].
silne odpychanie jądrowe, trwale hamujące dalszą kontrakcję wewnętrznej (początkowa masa
~0,5–0,7 M) części jądra gwiazdy. Stanowi ono zarazem jądro gorącej tzw. gwiazdy proto-neutronowej PNS (ang. proto-neutron star). W czasie krótszym od 1 milisekundy następuje zatrzymanie i odwrócenie-odbicie się kolapsu (ang. bounce), ponieważ PNS działa jak „sferyczny tłok”
na zewnętrzną część jądra gwiazdy, która nadal opada – tworzy się fala uderzeniowa na styku
tych obszarów.
PNS bardzo szybko akreuje masę w „kosmicznym” tempie Ṁ~1 M/s i wypromieniowuje przez
kilkadziesiąt sekund energię grawitacyjną (~300 B dla PNS/gwiazdy neutronowej o masie 1,5 M)
w postaci neutrin – chłodząc PNS. Jednak mechanizm wybuchu supernowych w wyniku kolapsu
jądra gwiazdy nadal jest nieznany. Problemem jest mechanizm transferu i magazynowania niewyobrażalnej ilości energii kolapsu grawitacyjnego (~300 B) w obszarze tuż za falą uderzeniową
i następnie przekazanie wystarczającej energii kinetycznej, aby fala uderzeniowa rozpoczęła
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Rysunek 11. Schematyczne wyjaśnienie niewydajnego mechanizmu sprzężenia dżetowego JFM
dla szybko rotującego jądra gwiazdy prowadząca do wybuchu hipernowej – szczegóły w tekście
artykułu. Strzałka góra-dół w górnym lewym rogu na rysunkach a), b) c) odpowiada skali ~500 km,
natomiast d) – ~0,1R. Materiał źródłowy [9].
ekspansję z prędkościami typowymi dla supernowych. Tzn. ten mechanizm musi pobierać energię grawitacyjną z kolapsu jądra gwiazdy masywnej i konwertować wystarczającą ilość na energię
wybuchu supernowej. Do tej pory najpopularniejsze są 3 warianty takich mechanizmów:
-- mechanizm neutrinowy – opiera się na założeniu, że energia kolapsu grawitacyjnej ~300 B
jest emitowana w postaci wszelkiego rodzaju neutrin-antyneutrin. Tylko minimalna jej część
jest magazynowana w otoczce gwiazdy (Emechaniczna/Egrawitacyjna~1%) i może wywołać ekspansję
otoczki. Czas gromadzenia tej energii eksplozji też nie może być zbyt długi (wystarczy ~1–2
sek. po odbiciu się fali uderzeniowej), aby akrecja na gwiazdę proto-neutronową PNS nie
sprawiła, że PNS osiągnie masę powyżej masy stabilnej gwiazdy neutronowej.
-- mechanizm magneto-rotacyjny – rozwijany od lat 70-tych XX wieku (np. LeBlanc & Wilson
1970 r., Bisnovatyi-Kogan 1976, Meier 1976, Symbalisty 1984). Ten model wymaga szybkiej
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rotacji jądra masywnej gwiazdy krótszej od 4–6 sek. (co daje okres rotacji rzędu milisekund
dla powstałej gwiazdy neutronowej). Przy energii rotacji PNS rzędu 10 B następuje wzmocnienie pola magnetycznego (kompresja, mechanizm dynama, niestabilność magnetohydrodynamiczna) i emisja dżetów o energiach nawet do ~10 B/s (może to wyjaśnić mechanizm
powstania hipernowych). Generalnie ta hipoteza może wyjaśnić tylko kolaps małej liczby
szybko-rotujących gwiazd masywnych. Zwykle na koniec ewolucji okres obrotu jądra większości masywnych gwiazd jest >30 sek. – co sprawia, że ten mechanizm jest nieefektywny.
-- mechanizm akustyczny – zaproponowany przez A. Burrows’a ze współpracownikami
w 2006 roku (arXiv: 0510687) – jednak nie został potwierdzony przez inne grupy astrofizyków symulujących numerycznie kolaps grawitacyjny jądra gwiazdy. W tym modelu
akreująca gwiazda proto-neutronowa PNS jest samowzbudzającym się oscylatorem
o okresie ~25–30 ms, który najlepiej wzmacnia drgania jądra gwiazdy typu „g”. Źródłem fal
dźwiękowych jest energia grawitacyjna kolapsu, a jądro zachowuje się jak „przetwornik”
zamieniający energię akrecji na dźwięk o okresie ~300 Hz. Moc akustyczna tych drgań jest
wystarczająca, aby w przykładowej symulacji kolapsu gwiazdy o masie początkowej 11 M
wywołać wybuch supernowej po >0,55–1 sek. od momentu powstania PNS i odbicia się
fali uderzeniowej. Rozkład kątowy emitowanego dźwięku jest asferyczny. Impulsy dźwiękowe rozchodzą się od jądra i stopniowo zmieniają się w falę uderzeniową, która rozchodzi
się w stronę zewnętrznej otoczki – przekazując jej z dużą efektywnością energię i moment
pędu. Ten mechanizm działa dopóki istnieje akrecja materii na PNS.
Nad modelowaniem numerycznym kolapsu supernowej pracują całe zespoły naukowców.
Poniżej podano kilka najważniejszych ośrodków badawczych zajmujących się tym tematem
(w nawiasie → nazwisko profesora kierującego projektem): MPA Garching w Niemczech (H.-T.
Janka), Princeton w USA (A. Burrows), Oak Ridge w USA (T. Mezzacappa), University of Basel
w Szwajcarii (M. Liebendörfer), Tokyo w Japonii (S. Yamada), NAOJ/Fukuoka w Japonii (K. Kotake),
Caltech w USA (C. Ott), Los Alamos w USA (C. Fryer), Francja (T. Foglizzo), University of Valencia
w Hiszpanii (M.-A. Aloy), itd. Symulacje numeryczne najistotniejszej ~ 1 sekundy kolapsu jądra
gwiazdy z rozdzielczością czasową 0,001 milisekundy (= 1 milion kroków – patrz [8]) wymaga
wykonania ekstremalnej ilości obliczeń, aby uzyskać taki jeden model ewolucyjny. W szczególności, aby policzyć jeden 2-wymiarowy model (600 stref wzdłuż promienia, każda strefa dzielona
na 360 części – tzn. co 1°) potrzebne są obliczenia ~3×1018 FLOPS (liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę), czyli 1 milion godzin pracy jednego rdzenia procesora. Jednak aby policzyć
jeden 3-wymiarowym model kolapsu grawitacyjnego (600 stref wzdłuż promienia, każda strefa
dzielona na 240 części – tzn. co 1,5°) potrzebne są obliczenia ~ 3×1020 FLOPS, czyli 100 milionów
godzin pracy jednego rdzenia procesora!!! Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu pojawiły się możliwości symulacji kolapsu grawitacyjnego z trzech wymiarach. Na przykład prof. Hans-Thomas
Janka wspomniał w [8], że grant PRACE (PartneRship for Advanced Computing in Europe) na 146,7
miliona godzin pracy rdzenia procesora pozwolił ich grupie z Max Planck Institute for Astrophysics
w Garching (Niemcy) wykonać pierwsze pełnoskalowe 3-wymiarowe symulacje wybuchu supernowych podczas kolapsu grawitacyjnego jądra gwiazdy ze szczegółowym transportem energii
za pomocą neutrin. Obliczenia wykonano na 16 tysiącach rdzeni procesów.
Według autorów hipotezy JFM nawet najpowszechniej akceptowany w środowisku naukowym
mechanizm neutrinowy nie wyjaśnia następujących istotnych szczegółów wybuchu supernowej
w symulacjach numerycznych:
a) energia zmagazynowana przez neutrina w obszarze wewnątrz stojącej fali uderzeniowej nie
zawsze wywołuje uruchomienie ekspansji fali uderzeniowej nawet w najbardziej zaawansowanych w symulacjach numerycznych 2 i 3-wymiarowych;
b) nawet, gdy w uda się spełnić warunek a) w symulacjach numerycznych to w większości
przypadków nie uzyskuje się energii ~1B;
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w symulacjach numerycznych z mechanizm neutrinowym nie uzyskuje się energii wybuchu supernowych >2–3 B. Np. supernowa ASASSN-15lh o energii >10 B nie można wyjaśnić
w oparciu o mechanizm neutrionowy.

Już od lat 70-tych XX wieku przeprowadzano symulacje numeryczne z wyrzutami dżetów w odniesieniu do supernowych powstałych w wyniku kolapsu jądra gwiazdy masywnej
(np. LeBlanc i Wilson 1970, Meier ze współpracownikami 1976, itd.), ale tylko dla jąder gwiazd
masywnych szybko-rotujących i z silnymi polami magnetycznymi.
Jednak to nie były symulacje wykorzystujące mechanizm JFM. Izraelski astronom Soker około
2010 roku zaproponował bardzo efektywną wersję JFM, czyli mechanizmu „drgających” dżetów
(ang. jittering jets mechanism) do wyjaśnienia mechanizmu wybuchu supernowej, gdy jądro
gwiazdy masywnej nie obraca się lub wolno rotuje – patrz rys. 10. Idea polega na tym, że podczas
kolapsu tworzy się pas/dysk akrecyjny, który może wygenerować dżety efektywnie odprowadzające materię z obszaru wokół gwiazdy proto-neutronowej PNS. Źródłem momentu pędu jest obszar
konwekcyjny w jądrze gwiazdy przed kolapsem lub, co jest bardziej prawdopodobne, niestabilności
w obszarze fali uderzeniowej kolapsującego jądra (np. SASI- Standing Accretion Shock Instability).
Rys. 10a przedstawia okolice centralne nierotującej gwiazdy-nadolbrzyma bezpośrednio przed
kolapsem jądra żelaznego. W warstwie, gdzie spala się krzem (r~3000 km) wiry konwekcyjne są źródłem stochastycznie zmieniającego się momentu pędu. Po kolapsie jądra gwiazdy i powstaniu
gwiazdy neutronowej (patrz rys. 10b) pozostała część opadającej materii przechodzi przez stojącą
falę uderzeniową (ang. stalled shock). Wewnątrz tego obszaru pojawiają się narastające niestabilności stojącej akrecyjnej fali uderzeniowej SASI (od ang. Standing Accretion Shock Instability),
które dodatkowo zwiększają stochastyczny moment pędu akreowanego gazu. Przez czas rzędu
kilkudziesięciu milisekund akreowany gaz w pobliżu gwiazdy neutronowej posiada wystarczający
moment pędu zarówno w zakresie wartości jak i kierunku, aby zapobiec akrecji w obszarze tymczasowych biegunów wokół osi momentu pędu. Powstaje przejściowy-chwilowy dysk/pas materii
wokół nowo-narodzonej gwiazdy neutronowej. Jeżeli ten dysk istnieje wystarczająco długo (kilka
dynamicznych skal czasowych, czyli >0,01 s), to może rozciągnąć się radialnie, tworząc dysk akrecyjny (patrz rys. 10c, ang. „intermittent accretion belt”). Zakłada się, że ten pas/dysk akrecyjny
wytwarza dwa dżety w przeciwnych kierunkach poruszające się z prędkościami początkowymi
v f~100 000 km/s (jest to przybliżona prędkość ucieczki z gwiazdy neutronowej). Następuje penetracja gazu w pobliżu centrum przez szybko zmieniające się dżety (patrz rys. 10d, ang. „rapidly jittering jets”) ze względu na stochastyczne zmiany kierunku i wartości momentu pędu środowiska.
Dżety wytwarzają fale uderzeniowe (patrz „shock waves”) i rozpędzają gorące bańki gazu (ang.
„hot bubbles”). Te gorące bąble rozszerzają się i obserwujemy wybuch supernowej.
Opisane w rozdziale 2 niniejszego artykułu przykłady mgławic – pozostałości po wybuchu CCSN
wykazują asymetrie kształtu, które mogą świadczyć o działaniu dżetów. Na przykład struktury
z dwoma „uszkami” znajdującymi się po przeciwnych stronach pozostałości po wybuchu supernowej CCSN Puppis A (patrz rys. 6). W mechanizmie „drgających” dżetów mogą to być ostatnie
wyemitowane dżety odprowadzające materię z okolicy PNS, które zostały pokazane na rys. 10d).
Mogą one swobodnie się rozszerzać modyfikując kształt mgławicy będącej pozostałością po CCSN.
Tematem wymagającym dalszych badań jest to, czy wystarczająca ilość momentu pędu jest
dostarczana w okolice PNS w wyniku konwekcji w jądrze gwiazdy przed kolapsem lub poprzez niestabilności w obszarze fali uderzeniowej kolapsującego jądra. W przypadku, gdy ilość momentu
pędu na jednostkę masy akreowanego gazu jest niewystarczająca to wtedy wokół obiektu centralnego zamiast dysku akrecyjnego tworzy się tzw. pas akrecyjny (ang. accretion belt) obracający się z prędkością kątowa Ω mniejszą od keplerowskiej Ωkepler =(GM/R 3)1/2, gdzie Ωkepler jest
wartością przybliżoną dla cienkiego dysku akrecyjnego. W tych warunkach nie powstaje obracający się dysk akrecyjny – prawdopodobnie przynajmniej w początkowej fazie. Gęstość materii
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w pasie akrecyjnym jest bardzo duża. Dlatego w skali czasowej porównywalnej z kilkoma czasami
swobodnego spadku nawet promieniowanie elektromagnetyczne lub neutrino nie mogą uciec.
Dalsza akrecja materii przez pas akrecyjny może spowodować emisję dżetów usuwających energię i moment pędu z okolic PNS. Rodzi to przypuszczenie, że pasy akrecyjne mogą być nawet bardziej wydajne w generowaniu dżetów niż dyski akrecyjne. Jednak weryfikacja tych przypuszczeń
będzie wymagała wykonania 3-wymiarowych symulacji magneto-hydrodynamicznych w wysokiej
rozdzielczości czasowo-przestrzennej.
W publikacji [9] omówiono przypadek wybuchu supernowej CCSN, gdy mechanizm JFM jest
niewydajny. W skrajnej sytuacji przy bardzo małej wydajności procesów akrecja masy na gwiazdę
neutronową doprowadza do jej kolapsu i powstania czarnej dziury oraz emisji relatywistycznych dżetów. Galkis i Soker uważają, że im mniej wydajnym mechanizm JFM tym gwałtowniejsze są wybuchy supernowych. Na przykład dla szybko-rotującego jądra gwiazdy masywnej dżety
są mocno skolimowane i niewydajne w usuwaniu materii z okolic równikowych gwiazdy proto-neutronowej PNS. Taki przypadek z publikacji [9] został pokazany schematycznie na rys. 11.
Na rys. 11 przedstawia wariant kolapsu jądra gwiazdy, które szybko rotuje. W tych warunkach
mechanizm JFM staje się niewydajny. Głównym źródłem momentu pędu przed kolapsem staje
się szybko rotujące żelazne jądro (rys. 11a – „pre-collapse Fe core”). Duża wartość momentu pędu
na jednostkę masy sprawia, że po kolapsie akreujący gaz tworzy wokół gwiazdy neutronowej lub
czarnej dziury długo istniejący dysk (rys. 11c – „long-lived accretion disk”). Konwekcja i niestabilności SASI prowadzą drobnych drgań dysku (rys. 11b – „SASI + turbulent inflow; fluctuating
angular momentum around a well defined axis”) i emisji pary dżetów zachowujących kierunek
(rys. 11c – „pair of jets”). W kolejnym etapie dobrze skolimowane dżety rozdmuchują bąble gorącej materii poniżej i powyżej obszaru równikowego byłego jądra gwiazdy (rys. 11d – „hot bubble”;
tutaj strzałka góra-dół ~0,1 R). Materia, która pozostała w płaszczyźnie równikowej (zakreślony
zielony obszar na rys. 11d), zaczyna odczuwać zmniejszone grawitacyjne przyciąganie spowodowane wydmuchaniem materii przez dżety. Ze względu na gradient ciśnienia rozpoczyna się ekspansja zewnętrznych obszarów (strzałki na zewnątrz), podczas gdy bliższy od tej granicy obszar
równikowy nadal kontynuuje kontrakcję (strzałki do środka). W szczególności obszar o promieniu ~ rk (dwa łuki oznaczone podwójnie zakreślona linią na rys. 11d, które w przestrzeni tworzą
pierścień) rozpoczyna ekspansję, ale nie osiąga prędkości ucieczki i spada z powrotem, zasilając dżety w materię przez czas od minut do dni od momentu kolapsu. Do tego czasu już zdążyła
powstać gwiazdowa czarna dziura. Zdanie autorów publikacji [9] opisana ścieżka może prowadzić
do wybuchu bardzo energetyczny supernowych (tzw. hipernowych/bardzo jasnych supernowych
SLSN – super-luminous supernovae).
Weryfikacja obu hipotez pokazanych na rys. 10 i 11 będzie wymagała ogromnej liczby symulacji
numerycznych.

4. Podsumowanie
Autorzy publikacji [1] zweryfikowali ilościowo mgławice – pozostałości po supernowych CCSN
„z uszkami” za pomocą prostego modelu geometrycznego, w którym założyli, że przeciwnie
skierowane dżety są odpowiedzialne za oddzielenie się uszek od głównej otoczki. Z tego modelu
wynika, że około 1–10% energii wybuchu supernowej jest potrzebne do utworzenia uszek w mgławicy po wybuchu CCSN. Jednak obserwacje promieniowania elektromagnetycznego stanowią
tylko dowód pośredni dotyczący tego co się dzieje podczas takiego kolapsu, gdyż ulega ono wielokrotnemu rozproszeniu, absorpcji, emisji zanim do nas dotrze.
Jest stary dowcip o Icku co nie dał szansy Bogu, aby rozwiązał jego problemy. Noam Soker
w [4] podał wersję tego dowcipu dla badaczy supernowych, który obrazuje aktualny stan badań.
Naukowiec spędził całe życie analizując wyniki trylionów godzin obliczeniowych dotyczących
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mechanizmu wybuchu supernowych w wyniku kolapsu jądra gwiazdy masywnej. W bardzo sędziwym wieku trafia do nieba i pyta się Pana Boga:
– Dlaczego nie wyjaśniłeś nam jak wybuchają supernowe?
Pan Bóg odpowiedział:
– Nie udało mi się to przez ponad 30 lat z wybuchami masywnych gwiazd z neutrino. Pokazałem
wam wybuchy promieniowania gamma (GRB) z dżetami. Pokazałem wam pozostałości po supernowych „z uszkami” i dżety. Sprawiłem, że wybuchały super-energetyczne supernowe, których nie może
wyjaśnić mechanizm neutrinowy. Co jeszcze chcielibyście, abym uczynił?
Być może JFM jest hipotezą wyjaśniającą mechanizm wybuchu supernowych CCSN. Jednak
na razie jest to tylko hipoteza, która do weryfikacji wymaga miliardów godzin obliczeniowych
na komputerach (ostatnio rozwijają się intensywnie symulacje 3-wymiarowe CCSN) lub/i zaobserwowania chociaż jednego wybuchu supernowej w Drodze Mlecznej – przede wszystkim w widmie
fal grawitacyjnych i neutrin.
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[5] Noam Soker (2017) „A minority view on the majority: A personal meeting summary on the
explosion mechanism of supernovae” – https://arxiv.org/pdf/1703.03673.pdf
[6] Adam Burrows (2012), „Perspectives on Core-Collapse Supernova Theory” – https://arxiv.
org/pdf/1210.4921.pdf
[7] H.-Th.Janka, K.Langanke, A.Marek, G.Martinez-Pinedo, B.Muller (2008), „Theory of core-collapse supernovae” – https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0612072.pdf
[8] Hans-Thomas Janka (2013) Core-Collapse Supernova Explosions https://russbach-wks.
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Black Sun and Inverted Starfield: https://apod.nasa.gov/apod/image/1702/blacksun_lafferty_1600.jpg
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Raporty aktywności

Główne indeksy aktywności słonecznej za styczeń 2017

Średnie miesięczne: R= 23,84, F= 2,24, CV= 20,39
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 225,67 [p.p.s–MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za luty 2017

Średnie miesięczne: R= 20,14, F= 2,79, CV= 16,04
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 134,50 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za marzec 2017

Średnie miesięczne: R= 14,42, F= 2,23, CV= 12,26
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 257,61 [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
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Raporty aktywności
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Raporty aktywności

Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
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Nr–roczny numer grupy B–średnia szerokość heliograficzna L–średnia długość heliograficzna P–okres widoczności grupy.
?–brak całego okresu widoczności grupy S–maksymalna liczba zaobserwowanych plam w danej grupie.
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K. Wirkus, M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski.
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Podsumowanie I kwartału 2017 roku pod względem aktywności słonecznej

Szerokość heliograficzna
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Podsumowanie I kwartału 2017 roku pod
względem aktywności słonecznej
Adam Derdzikowski
W pierwszym kwartale 2017 roku aktywność plamotwórcza Słońca osiągnęła wartości na niskim poziomie w zakresie wszystkich mierzonych indeksów.
Już pierwsze dni nowego roku przyniosły nam czystą tarczę Słońca i dopiero w drugiej dekadzie stycznia
pojawiły się na niej pierwsze, skromne plamy i nieco
liczniejsze pochodnie. Końcówka stycznia była już całkiem atrakcyjna dla miłośników astronomii, choć wysokie indeksy wynikały przede wszystkim z ilości grup, niż
z ich rozmiarów i złożoności. Luty okazał się miesiącem
o niezbyt wysokiej aktywności, ale stabilnej i równej.
W marcu znów byliśmy świadkami znaczącego spadku
aktywności, jeszcze większego niż na początku stycznia. W miesiącu tym odnotowaliśmy swoisty rekord
– 15 dni z rzędu bez plam, dokładnie między 6 a 20
marca. Ostatnie dni miesiąca wynagrodziły nam ten
nudny okres niezwykle efektownymi i dużymi grupami
plam. Miniony kwartał był zatem okresem pełnym znaczących wahań aktywności.
Pod względem średnich wartości miesięcznych dla
poszczególnych indeksów, aktywność Słońca, z miesiąca na miesiąc, systematycznie słabła. Wyjątkiem
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była wartość powierzchni plam, która poszła w górę
w marcu, osiągając najwyższe wartości (S = 257,61
p.p.s. – MH) od października 2016 roku, ale stało się
to głównie dzięki dwóm ogromnym, jak na tą fazę
cyklu, grupom 2644 i 2645, widocznym na przełomie
marca i kwietnia.
Pierwszy kwartał 2017 roku przyniósł nam zatem
niewielką aktywność słoneczną, co z pewnością martwi wszystkich obserwatorów. Z drugiej jednak strony,
mieliśmy w tym czasie na Słońcu kilka całkiem imponujących (i fotogenicznych) grup plam, a także kolejne
liczne zjawiska zorzy polarnej w Europie Północnej,
które zawdzięczaliśmy wiatrowi słonecznemu pochodzącemu z dziur koronalnych w atmosferze Słońca.
Jedno z tych zjawisk, w nocy z 27 na 28 marca, można
było obserwować z terenu całej Polski. Jak widać
na tych przykładach, aktywność słoneczna może nas
jeszcze czasami pozytywnie zaskoczyć.

