SŁOWO WSTĘPU

Z

pewnym opóźnieniem oddajemy czwarty w tym roku
numer naszego biuletynu. Staraliśmy się jednak,
aby wyszedł on przed zaćmieniem potrójnego układu b
Persei, którego początek przewiduje się na 20 listopada
tego roku. Zaćmienia b Per odkryto dopiero w lutym
2013 roku i od tego czasu zaobserwowano 5 zaćmień.
Obecnie rodzi się szansa na uzyskanie kolejnych danych.
Potrzebne są obserwacje fotometryczne gwiazdy wykonane za pomocą aparatów cyfrowych lub zestawów
z kamerami CCD/CMOS. Piszemy o tym w materiale
pt. „Obserwujmy potrójne zaćmienie b Persei około
20 listopada 2018 r.” Jak wykonać wartościową fotometrię gwiazdy opisaliśmy w Proximie nr 3/2018.
O tym, że wszystkie supernowe oddziałują z materią
wokółgwiazdową, ponieważ przestrzeń kosmiczna nie
jest pusta, przekonuje nas z kolei autor artykułu zatytułowanego „O naturze supernowych oddziałujących
z materią wokółgwiazdową”. To pierwsza część z dwóch
zaplanowanych w tym cyklu. Autor przedstawia w nim
m.in. przykłady spektroskopowych markerów, które
wskazują na występowanie takiego oddziaływania na

przykładzie standardowych supernowych oraz intensywnie oddziałujących supernowych typu IIn / Ibn.
Natomiast w kolejnym artykule poświęconym fotometrii z programem Muniwin opisujemy sposób
wyznaczania jasności obiektów ruchomych, takich jak
asteroidy. Możemy się przekonać, że na podstawie
krzywej zmian blasku asteroidy można określić wiele
jej parametrów, a przy odpowiednio dużej ilości pomiarów z różnych miejsc orbity możliwe jest określenie jej
kształtu.
To tyle z głównych tematów. Na pozostałych stronach
standardowo przedstawiamy newsy ze świata gwiazd
zmiennych, raport z aktywności nowych w trzecim
kwartale roku oraz kalendarium miryd na najbliższe
trzy miesiące. Poświęcamy także nieco uwagi ciekawej
zmiennej węglowej S Aurigae. A na koniec raport z aktywności Słońca za III kwartał 2018 r., przygotowany na bazie
obserwacji członków Towarzystwa Obserwatorów Słońca
im. Wacława Szymańskiego.
Zapraszamy do lektury!
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Superrozbłyski niebezpieczne dla planet
Marian Legutko (LMT)
Słowo "HAZMAT" opisuje substancje, które stanowią zagrożenie dla środowiska, nawet życia.
W skali kosmicznej termin ten odnosi się do całych planet, gdzie gwałtowne rozbłyski gwiazd
macierzystych mogą sprawić, że świat nie nadaje się do zamieszkania przez wpływ na ich atmosferę.
Kosmiczny Teleskop Hubble'a obserwuje gwiazdy rozbłyskowe w ramach programu o nazwie
HAZMAT - Habitable Zones and M dwarf Activity across Time (co można przetłumaczyć jako "ekosfery
i aktywność czerwonych karłów w czasie”).
"Karzeł klasy M" to oznaczenie czerwonej gwiazdy karłowatej - najmniejszych, najczęściej
występujących i najdłużej żyjących gwiazd w naszej galaktyce. Program HAZMAT to obserwacje
w ultrafiolecie czerwonych karłów w trzech różnych "kategoriach wiekowych": młodych, średnio
zaawansowanych i starszych.
Rozbłyski czerwonych karłów są szczególnie jasne w ultrafiolecie. Możliwości detekcji
w ultrafiolecie sprawiają, że teleskop Hubble'a jest bardzo cenny dla obserwacji tych zjawisk. Uważa
się, że flary są zasilane przez splątane pola magnetyczne. Kiedy splątanie staje się zbyt intensywne,
pola rozpadają się, następuje rekoneksja linii sił, a całe zjawisko powoduje wyzwolenie ogromnych
ilości energii.
Zespół HAZMAT odkrył, że flary na powierzchniach najmłodszych czerwonych karłów, jakie badali
- liczących sobie około 40 milionów lat - są od 100 do 1000 razy bardziej energetyczne niż
w przypadku starszych gwiazd. Karły uważa się za młode, gdy obserwuje się formowanie w ich
otoczeniu planet typu Ziemi.
Około trzy czwarte gwiazd w naszej galaktyce to czerwone karły. Większość planet znajdujących
się w ekosferach macierzystych gwiazd w Galaktyce - tzn. planety okrążające gwiazdy w odległości,
w której temperatury są na tyle umiarkowane, że na ich powierzchni może istnieć ciekła woda prawdopodobnie krąży wokół czerwonych karłów. Nawet najbliższa względem naszego Słońca
gwiazda, czerwony karzeł Proxima Centauri, posiada planetę wielkości Ziemi w swojej ekosferze.
Jednak młode czerwone karły są aktywnymi gwiazdami, wytwarzającymi rozbłyski ultrafioletowe,
które uwalniają tak dużo energii, że mogą wpływać na chemię atmosfery, a nawet usuwać atmosfery
ich "raczkujących" planet.

Rys. 1. Rozbłyski na powierzchniach czerwonych karłów mogą zdmuchiwać atmosfery
obiegających je planet. (Credit: NASA, ESA i D. Player (STScI))
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"Celem programu HAZMAT jest zrozumienie warunków do życia na planetach krążących wokół
gwiazd o niskiej masie" - wyjaśnia Evgenya Shkolnik z Arizona State University, szefowa programu.
"Te gwiazdy o niskiej masie są niezwykle ważne dla zrozumienia atmosfer planetarnych."
Wyniki pierwszego etapu programu zostały opublikowane w "The Astrophysical Journal". Badania
koncentrowały się na częstotliwości rozbłysków wyselekcjonowanych 12 młodych czerwonych karłów.
"Uzyskanie tych danych o młodych gwiazdach było szczególnie ważne, ponieważ różnica w ich
aktywności jest dość duża w porównaniu ze starszymi gwiazdami" - powiedział Parke Loyd z Arizona
State University, jeden ze współautorów tego artykułu.
Program obserwacyjny pozwolił na wykrycie jednego z najbardziej intensywnych błysków
gwiezdnych, jakie kiedykolwiek zaobserwowano w świetle ultrafioletowym. Wydarzenie to, nazwane
przez odkrywców "Hazflare", było bardziej energetyczne niż najpotężniejszy rozbłysk naszego Słońca,
jaki kiedykolwiek zarejestrowano.
"Dzięki badaniom Słońca mamy materiał ze stu lat obserwacji" - powiedział Loyd. "W tym czasie
widzieliśmy jeden, może dwa, rozbłyski, których energia zbliżała się do energii rozbłysku "Hazflare".
"Hazflare" uchwyciliśmy w (łącznie) nieco mniej niż jeden dzień obserwacji Hubble'a, co oznacza, że
patrzymy na superrozbłyski występujące codziennie lub nawet kilka razy dziennie."
Czy superflary o takiej częstotliwości i intensywności kąpią młode planety w tak intensywnym
promieniowaniu ultrafioletowym, że na zawsze zagrożą jakimkolwiek szansom na pojawienie się
życia? Według Loyda "Flary, które obserwowaliśmy, mają zdolność odrywania atmosfery od planety,
ale to niekoniecznie oznacza barierę nie do pokonania dla życia na planecie. Może to być inne życie
niż sobie wyobrażamy. podparte innymi procesami. Być może występują zjawiska, powodujące
odradzanie się atmosfery planet. Z pewnością jest to bardzo ciężkie do przetrwania środowisko, ale
wahałbym się powiedzieć, że jest to środowisko całkowicie sterylne."
Kolejnym etapem programu HAZMAT będzie badanie czerwonych karłów w średnim wieku,
liczących sobie około 650 milionów lat. Następnie przeanalizowane zostaną najstarsze czerwone karły
i porównane z gwiazdami w wieku młodym i średnim, aby zrozumieć ewolucję środowiska małych
planet, poddanego promieniowaniu ultrafioletowemu mało masywnych gwiazd.

Źródło:
NASA –
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/superflares-from-young-red-dwarf-stars-imperilplanets

Powolna rotacja Betelgeuse
Marian Legutko (LMT)
Gwiazda Betelgeuse ma okres rotacji około 30 lat. Odkrycie to, dokonane przez zespół naukowy
pod kierunkiem Pierre'a Kervella'ę, astronoma z Obserwatorium Paryskiego, opublikowane w numerze
Astronomy & Astrophysic ze stycznia 2018 roku, otwiera nowe możliwości zrozumienia mechanizmu
utraty masy przez gwiazdy typu nadolbrzyma.
Betelgeuse jest jedną z największych znanych gwiazd. Znajduje się w odległości 700 lat
świetlnych od nas. Jest jedną z najbardziej wyewoluowanych masywnych gwiazd ziemskiego nieba.
Jej obecny promień sięga 1000-krotność promienia Słońca, przy masie około 15 razy większej niż
masa naszej Gwiazdy Dziennej. Betelgeuse zakończy swoje istnienie eksplozją supernowej, kiedy jej
jądro skolapsuje. To widowiskowe wydarzenie prawdopodobnie będzie miało miejsce za około 10 000
do 100 000 lat.
Obserwacje przeprowadzone interferometrem ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter
Array) na falach submilimetrowych, pozwoliły przebadać międzynarodowemu zespołowi astronomów
emisję radiową dwóch cząsteczek obecnych w atmosferze Betelgeuse: monotlenku krzemu (SiO)
i monotlenku węgla (CO). Te dwie cząsteczki występują obficie we wszechświecie (w tym na Ziemi)
i są również obecne w dużych ilościach w otoczeniu nadolbrzyma.
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Mierząc precyzyjnie przesunięcie dopplerowskie linii widmowych emitowanych przez te dwie
cząsteczki, astronomowie byli w stanie zauważyć, że północno-zachodnia część gwiazdy
(w odniesieniu do obserwatora na Ziemi) zbliża się do nas (emisja przesunięta w kierunku niebieskiej
części widma) z prędkością 5 km/s, a jej południowo-wschodnia część oddala się od nas (przesunięcie
w kierunku czerwonej części widma) z tą samą prędkością. Biorąc pod uwagę rozmiary nadolbrzyma
i prędkość liniową materii na równiku, równą wspomnianym 5 km/s (pięciokrotność prędkości kuli
wystrzelonej z karabinu), obliczono, że jeden obrót Betelgeuse wokół osi trwa około 30 lat.

Rys. 2. Przesunięcie dopplerowskie linii widmowych emitowanych z powierzchni
Betelgeuse przez cząsteczki SiO i CO. (Pierre Kervella)
Rotacja gwiazdy wpływa na sposób, w jaki wyrzuca ona materię ze swojej powierzchni
w otaczającą przestrzeń. Proces ten także powoduje intensywne mieszanie wnętrza nadolbrzyma,
dzięki czemu do rdzenia trafia więcej "lżejszego", powierzchniowego materiału. Dzięki większej ilości
paliwa do podtrzymania syntezy jądrowej, czas życia Betelgeuse skutecznie się wydłuża.

Rys. 3. Schematyczny obraz emisji gazu molekularnego w otoczce Betelgeuse i jej
rotacji. Zachowano skalę wielkości otoczki do gwiazdy. W prawej części obraz otoczki
jest wycięty, celem uwidocznienia powierzchni gwiazdy, emitującej promieniowanie
cieplne ("continuum"). (Pierre Kervella).
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Z pomocą interferometru ALMA zaobserwowano przy okazji dużą, jasną, gorącą plamę w okolicy
jednego z biegunów gwiazdy i związany z nią pióropusz wypływającej materii. Istnienie tego tworu
sugeruje, że "czapa biegunowa" nadolbrzyma jest szczególnie efektywnym obszarem utraty masy.
Źródło:
The close circumstellar environment of Betelgeuse. V. Rotation velocity and molecular envelope
properties from ALMA
(https://www.obspm.fr/spip.php?page=imprimer&id_article=3751&lang=fr)

TCP J05074264+2447555, mikrosoczewka ze śladem
Super-Ziemi
Marian Legutko (LMT)
Zjawisko oznaczone jako TCP J05074264 + 2447555 odkryte w październiku 2017 roku,
w kierunku gwiazdozbioru Byka szybko zostało uznane za mikrosoczewkę na źródle znajdującym się
w odległości zaledwie 700 – 800 pc od Ziemi. Obserwacje wykonane we Włoszech (R.P. Feynman
Observatory), w Rosji (Crimean Station of the Sternberg Astronomical Institute) i na Słowacji
(obserwatorium Astronomical Institute of Slovak Academy of Sciences w Stara Lesna) oraz wyniki
opracowań dokonanych przez włosko-rosyjsko-słowacki zespół uczonych ujawniły cechy, które
wskazują, że mamy do czynienia z mikrosoczewką złożoną z układu podwójnego o bardzo małym
stosunku mas składników. Według badaczy jest to układ, w którym znajduje się planeta podobna do
Ziemi o prawdopodobnej masie 9,2 ± 6,6 MZ (masy Ziemi). Co więcej, szacunkowa lokalizacja źródła i
szczegółowe symulacje (analiza Monte Carlo) pozwoliły oszacować, że jest to układ znajdujący się
w odległości ≃ 380 pc i masie ≃ 0,25 MS (masy Słońca).

Rys. 4. Krzywa blasku TCP J05074264 + 2447555 wykreślona na podstawie danych dostępnych
w bazach ASAS-SN (kolor zielony) i AAVSO (kolor czerwony) oraz wyników uzyskanych za pomocą
teleskopów R.P. Feynman Observatory (fioletowy), obserwatorium Astronomical Institute of Slovak
Academy of Sciences w Stara Lesna i Crimean station of the Sternberg Astronomical Institute
(pomarańczowy). Wszystkie dane odpowiadają pasmu V. Pokazana jest również krzywa najlepszego
dopasowania (niebieska linia) odpowiadającą najlepiej pasującemu modelowi małomasywnego układu
binarnego jako mikrosoczewki grawitacyjnej
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Gwiazdą, której zmiana jasności, spowodowana soczewkowaniem grawitacyjnym, została
zaobserwowana to niezbyt jasny obiekt (~13,7 Rmag) typu widmowego F5V. Odkrycia soczewki
dokonał japoński obserwator T. Kojima 25 października 2017, około godz. 16.30 UT. Położenie
mikrosoczewki w chwili odkrycia: RA=05h07m42.64s, Dekl.=+24°47′55.5′′.
Obserwatoria we Włoszech, a następnie rosyjskie i słowackie rozpoczęły śledzenie obiektu po
opublikowaniu przez Variable Start Network (VSNet) alertu obserwacyjnego. Zjawisko TCP J05074264
+ 2447555 było również intensywnie rejestrowane przez zespół ASAS-SN oraz obserwatorów AAVSO.
Zebrany w ten sposób bogaty zestaw danych pozwolił wykreślić szczegółową krzywą blasku, której
kształt ujawnił fakt, że soczewka jest małomasywnym układem podwójnym, w skład którego
prawdopodobnie wchodzi planeta typu ziemskiego.
Wyniki badań opublikowano w artykule w portalu arxiv.org (Cornell University Library) w lutym
2018 roku.
Źródło:
Discovery of a bright microlensing event with planetary features towards the Taurus region:
a super Earth planet — https://arxiv.org/abs/1802.06659

SN 2018hhn – dziesiąte odkrycie polskiego łowcy supernowych
Krzysztof Kida
W sobotę 13 października 2018 roku o godzinie 20:48 UT, znany polski miłośnik astronomii i łowca
supernowych, Jarosław Grzegorzek, dokonał odkrycia nieznanego gwiazdopodobnego obiektu
w położonej w południowej części gwiazdozbioru Pegaza galaktyce UGC 12222, około 43 sekundy
kątowe na północ od jej centrum. W chwili odkrycia obiekt miał 17,1 mag. Gwiazda okazała się
supernową, która później otrzymała oznaczenie SN 2018hhn. To dziesiąte tego typu odkrycie na jego
koncie. Poprosiliśmy Jarka, aby opisał swoje odkrycie, bo jego słowa będą najlepszym komentarzem
do tego sukcesu.
„Odkrycia dokonałem za pomocą 10-calowego teleskopu Newtona o światłosile f/3.3 na montażu
G-40. Warto dodać, że od ubiegłego roku korzystam z nowej kamery - CMOS ZWO ASI 290MMC.
Charakteryzuje się bardzo niskim szumem odczytu (1.0-1.5e) co w połączeniu z niezłą czułością (BSI)
sprawia, że jest dobrą alternatywą dla czułych, drogich kamer CCD. Jej słabsze strony (ampglow, ADC
12bit, wysoki prąd ciemny) nie mają aż takiego znaczenia przy poszukiwaniu supernowych lub są
łatwe do zniwelowania przez składanie krótkich ekspozycji.
Odkrycie SN 2018hhn zostało potwierdzone przez wielu zagranicznych oraz polskich
obserwatorów (G. Duszanowicz, A. Nowak), a już 14 października wykonano jej obserwację
spektroskopową. W tym celu użyty został 2-metrowy Liverpool Telescope ulokowany na La Palma
(Wyspy Kanaryjskie). Przyrząd ten wyposażony jest w spektroskop niskiej rozdzielczości SPRAT
(SPectrograph for the Rapid Acquisition of Transients), którego parametry predysponują go
szczególnie do rejestracji supernowych.
Widmo SN 2018hhn ujawniło, że jest to supernowa typu Ia na 11 dni przed maksimum blasku.
Została więc odkryta na dość wczesnym etapie, a maksimum miało przypaść na 25 października.
Późniejsze obserwacje fotometryczne potwierdziły to, rejestrowany był stały wzrost jasności
a 24 października obserwatorzy raportowali 16.1 mag.
SN 2018hhn to pierwsza supernowa odkryta w galaktyce UGC 12222, której przesunięcie ku
czerwieni wynosi 0,0288. Oznacza to odległość około 400 mln lat świetlnych. To najodleglejsza
supernowa odkryta przeze mnie do tej pory. Okazała się jednak dość jasna. Jest to charakterystyczne
dla supernowych typu Ia, których jasność absolutna wynosi aż -19,3 magnitudo (podczas gdy
supernowe typu II są o 2-3 magnitudo słabsze)
Jest to moje 10-te odkrycie i zdarzyło się na dwa dni przed 4-tą rocznicą pierwszego (z dnia
15.10.2014) opisanego również w Proximie nr 19.” (J.Grzegorzek)
Serdecznie gratulujemy odkrywcy i życzymy dalszych sukcesów!
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SN 2018hhn – dziesiąte odkrycie polskiego łowcy supernowych

Fot. Zdjęcie SN 2018hhn w galaktyce UGC 12222. Źródło: Jarosław Grzegorzek.

Rys. Widmo SN 2018hhn.
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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 lipca do końca września 2018 roku ze strony internetowej
ASAS-SN [1] oraz profilu twitterowego SuperASASSN [8].
W czerwcu 2017 r. zostały udostępnione obserwacje fotometryczne „ASAS-SN Night Patrol” (patrz
[4]), w styczniu 2018 - baza danych gwiazd zmiennych odkrytych przez ASAS-SN (patrz [6]).
Ryszard Biernikowicz
3 lipca 2018 r. E. Ayd ze współpracownikami opublikował pracę (szczegóły arXiv 1807.00706)
o obserwacjach wybuchu bardzo szybkiej nowej V407 Lupi (ASASSN-16kt) w zakresie optycznym,
ultrafioletowym i rentgentowskim. Jej jasność po maksimum spadła o 2 mag w czasie krótszym od
2,9 dnia, a 3 mag – mniej niż 6,8 dnia. Jest to wynik dopasowania linii o indeksie potęgowym 0,166
do obserwacji z początkowych 25 dni (patrz rys.1 – niebieska przerywana linia ~t0,166). Tylko kilka
nowych miało czas spadku jasności krótszy od 3 mag, np. M31N 2008-12a, U Sco, V1500 Cyg, V838
Her, V394 CrA, i V4160 Sgr.
Nowa V407 Lupi została odkryta 24 września 2016 r. o godz. 0,0 UT przez ASAS-SN (patrz: [9]:
9538) jako obiekt o jasności 9,1 V. Na zdjęciu wykonanym 4 dni wcześniej nowa była słabsza od 15,1
V. Dlatego przyjęto moment 24,0 UT września 2016 r. za początek wybuchu. Następnie nowa szybko
jaśniała, osiągając 6,8 V w dn. 24,4 UT; 6,4 V – dn. 24,74 UT; wizualnie 6,3 mag – 25,07 UT
i maksimum jasności wizualnie 5,6 mag w dn. 25,4 UT. Po maksimum (patrz rys.1 – tmax=1,4 dnia od
początku wybuchu) jasność zaczęła szybko spadać: 6,33 V – dn. 25,62 UT; wizualnie 6,5 – dn. 25,85
UT; 7,14 V – dn. 25,88 UT; itd. W krzywej blasku nowej brakuje obserwacji od 26 do 107 dnia od
początku wybuchu (patrz rys.1), ponieważ w tym czasie była schowana za Słońcem.
Wymagana jest ostrożność przy interpretacji wielkości gwiazdowych nowych szczególnie dla
obserwacji wizualnych, gdzie Hα może stanowić istotny przyczynek do jasności. Ma to mniejszy wpływ
na jasność V uzyskiwaną technikami CCD. Również, gdy są silne linie emisyjne w widmie nie używa
się standardowych relacji do przeliczania jasności wizualnych do V. Niestety pierwsze widmo V407
Lupi zostało wykonane dopiero piątego dnia od rozpoczęcia wybuchu i nie wiadomo jak wyglądało
widmo nowej w maksimum jasności. Z tego powodu E.Ayd ze współpracownikami przyjęli, że nowa
osiągnęła w dn. 25,4 UT maksymalną jasność Vmax ≤ 6,0 V, aby nie przeszacować jasności w
maksimum. Może to być nieco asekuracyjne podejście, gdyż zwykle nowe nie posiadają linii
emisyjnych w pobliżu maksimum jasności - więc możliwe, że jest słuszna zależność dla maksimum
jasności V ~ Vwizualna = 5,6 mag.
E. Ayd ze współpracownikami podsumował wyniki obserwacji V407 Lupi w zakresie optycznym,
ultrafioletowym i rentgentowskim następująco:
1) Jest to bardzo szybka nowa z czasem spadku jasności po maksimum o 2 mag (t2) < 2,9
dnia. Więc oznacza to, że wybuch nastąpił na powierzchni bardzo masywnego białego karła
o masie > 1,25Mʘ.
2) Składnik wtórny tego układu podwójnego najprawdopodobniej jest gwiazdą ciągu
głównego (sugerują to fotometryczne zmiany koloru po wybuchu).
3) Analizy periodyczności wykryła w krzywych blasku okresowości 3,57 godziny i 565 sekund,
co interpretuje się odpowiednio jako okres orbitalny i okres rotacji białego karła. Jest to
najprawdopodobniej polar pośredni, czyli układ kataklizmiczny, w którym biały karzeł
posiada dość silne pole magnetyczne 106-107G.
4) Od 168 dnia po wybuchu odkryto periodyczność o okresie 565 sekund w zmianach jasności
w zakresie optycznym i rentgenowskim – interpretacja: nie ma akrecji na bieguny
magnetyczne białego karła, ale obserwuje się reakcje termojądrowe w jego obszarach
biegunowych.
5) Około 164 dnia od początku wybuchu zaobserwowano w widmie optycznym bardzo wąskie,
przesunięte i wysoko wzbudzone linie emisyjne, które najprawdopodobniej pochodzą
z gorących wewnętrznych obszarów tego ciasnego układu podwójnego.
6) W 250 dniu od początku wybuchu w widmie optycznym pojawiły sie dość silne, wąskie linie
emisyjne He II o prędkościach radialnych w zakresie -210 – 0 km/s i skomplikowanych
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profilach podobnych do obserwowanych dla magnetycznych układów kataklizmicznych.
W 285 dniu po wybuchu pojawiły się umiarkowanie wąskie i przesunięte w stronę
niebieską linie emisyjne serii balmerowskiej. Najprawdopodobniej wszystkie te linie
emisyjne pochodzą z obszarów akrecyjnych wewnątrz układu kataklizmicznego, takich jak
kolumny akrecyjne, dysk lub kurtyna.
7) Autorzy oszacowali masę białego karła na 1,2-1,3Mʘ na podstawie czasu spadku jasności
po maksimum o 2 mag (t2≤2,9 dnia) oraz maksymalnej temperatury (∼80±10eV)
w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego. Źródło tego promieniowania, czyli
SSS (ang. super-soft source) pojawia się zwykle po maksimum jasności nowej, gdy
fotosfera nowej cofa się, ukazując powierzchnię białego karła. Jest ona powiększona,
ponieważ na jego powierzchni jeszcze trwa termojądrowe spalanie wodoru.
8) Autorzy oszacowali, że źródło SSS (patrz pkt.7) „wyłączyło się” później niż można było
oczekiwać dla masywnego białego karła, bo po ∼300 dniach od początku wybuchu.
Przyczyną wydłużenia czasu obserwacji SSS mogła być akrecja świeżego paliwa
wodorowego na powierzchnię białego karła.

Rys. 1. Krzywa basku nowej
V407 Lupi (ASASSN-16kt)
w filtrze V. Kolorami oznaczono
różne źródła danych. Na
wykresie wstawiono powiększony
fragment krzywej blasku
z początkowych 25 dni i
poziomymi liniami oznaczono
maksimum jasność Vmax, Vmax+2,
Vmax+3 mag i odpowiadające temu
pionowe linie na osi czasu tmax,
t2, t3. Materiał źródłowy: arXiv
1807.00706.

09 lipca 2018 r. Tharindu Jayasinghe ze współpracownikami odkrył nowy rozdzielony
długookresowy układ zaćmieniowy ASASSN-V J192543.72+402619.0 (KIC 5273762) o okresie
orbitalnym aż ~7,3 roku (szczegóły arXiv 1807.02116). Krzywa blasku na rys.2 zawiera obserwacje
tego układu podwójnego aż ~4 tys. dni. Obserwacje zostały wykonane za pomocą przeglądów nieba
o małych aperturach takich jak ASAS (apertura ~7 cm), KELT (apertura ~4cm) i ASAS-SN (apertura
~14 cm). Pierwsze niekompletne zaćmienie zarejestrował polski przegląd nieba ASAS. Dopiero
obserwacje ASAS-SN z lat 2014-2018 pozwoliły w całości zaobserwować zaćmienie główne, a nawet
wtórne. Analiza periodyczności pozwoliła dopasować optymalny okres P~2679 dni do zebranych
obserwacji. Zaćmienie główne jest asymetryczne – podobne jak w układach podwójnych
z zaćmieniami dyskowymi. Wyznaczono też dolną granicę ekscentryczności orbity e~0,2. Wskaźniki
barwy z WISE i 2MASS sugerują, że przynajmniej jeden ze składników jest typu widmowego M.
Jest znanych niewiele podwójnych układów zaćmieniowych z tak rozległymi orbitami takich jak
np. TYC 2505-672-1 (okres: 69,1 lat), ε Aurigae (okres: 27,1 lat), EE Cephei (okres: 5,6 lat). Ten
układ zaćmieniowy o „niewygodnej” nazwie ASASSN-V ... również można zaliczyć do ww. klasy
zmienności. Niespotykaną cechą w tego typu układach zaćmieniowych jest występowanie
w KIC 5273762 zaćmień wtórnych różniących się głębokością od zaćmień głównych aż o ~0,6 mag.
Zaćmienie główne trwa prawie pół roku (~160 dni) i w XI-XII 2021 roku jest spodziewany
początek następnego. Może warto rozpocząć obserwacje tego układu o jasności obserwowanej
w filtrze sloanowskim g=13,046 mag i wskaźniku barwy g-r=1,482 mag (katalog SDSS).
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Rys. 2. Połączona krzywa
blasku ASASSN-V
J192543.72+402619.0 (KIC
5273762) z różnych źródeł
(ASAS-kolor czarny, ASAS-SNkolor niebieski, KELT–kolor
czerwony) Górny panel pokazuje
krzywą blasku ze wszystkich
obserwacji obejmujących ~4000
dni, a panel dolny – krzywą
blasku dopasowaną do
optymalnego okresu P~2679
dni. Materiał źródłowy: arXiv
1807.02116

14 lipca 2018 r. Administrator na Twitterze [8] poinformował o odkryciu komety przez
ASAS-SN, która otrzymała oznaczenie C/2018 N2 (ASASSN). Jest to słaba kometa, która powinna
osiągnąć jasność ~11,5 mag w peryhelium, które minie ~11 listopada 2019 r., a do Ziemi najbardziej
zbliży się na odległość ~2,2 j.a. ~20 października 2019 r. i wtedy może osiągnąć jasność ~11,4 mag.
26

lipca2018

r.

Administrator

na

Twitterze

[8]

poinformował

o

publikacji

R.Cao

ze

współpracownikami (arXiv: 1807.09311) z gatunku „fascynujące - o ile prawdziwe”, która dotyczy
ASASSN-14li, czyli zjawiska TDE – pływowego rozerwania gwiazdy przez supermasywną czarną
dziurę.
Podczas „zwykłego” TDE tworzy się dysk akrecyjny w odległości mniej więcej dwa razy większej
niż perycentrym - odległość, przy której gwiazda najbardziej zbliżyła się do supermasywnej czarnej
dziury. Ten dysk szybko ulega cyrkulizacji (staje się kołowy). Natomiast dla zjawiska ASASSN-14li
astronomowie dopasowali model relatywistycznego eliptycznego dysku akrecyjnego (patrz rys.3) do
serii 12 asymetrycznych profili emisyjnej linii Hα o pojedynczym maksimum, które zostały
zarejestrowane w okresie od 2 grudnia 2014 r. do 17 kwietnia 2015 r.
Z symulacji tego TDE wynika, że gwiazda została rozerwana po zbliżeniu się na odległość ~25
promieni Schwarzschilda (rS) do masywnej czarnej dziury o masie ~1,7 mln M⊙. Po gwieździe

pozostał dysk o kształcie eliptycznym z akreującą czarną dziurą w jego ognisku (patrz rys.3). Materia
z dysku zbliża się na odległość ~25rS do masywnej czarnej dziury i następnie oddala aż na 847rS – co

daje mimośród orbity aż e~0,97 („prawie” parabola e=1). Z obserwacji w okresie grudzień 2014 r. kwiecień 2015 r. oszacowano również, że nachylenie płaszczyzny dysku do obserwatora stopniowo
malało od id~38º do id~14º.
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Rys.3. Ogólny model eliptycznego relatywistycznego dysku akrecyjnego wokół masywnej
czarnej dziury oraz wybór układu współrzędnych do obliczeń (początek układu
w supermasywnej czarnej dziurze). Obserwator patrzy z kierunku LOS (ang. Line-Of-Sight)
pod kątem id. Materiał źródłowy: arXiv 1807.09311.
27 lipca 2018 r. Członek zespołu ASAS-SN prof. Chris Kochanek opublikował pracę
(arXiv: 1807.09778) o bardzo ciekawej metodzie badania ośrodka wokółgwiazdowego zaraz po
wybuchu supernowej za pomocą „spektroskopii błyskowej” (ang. flash spectroscopy). Błysk
energetycznych fotonów, które uwolniły się, gdy fala uderzeniowa po wybuchu supernowej wydostała
się na powierzchnię gwiazdy, jonizując ośrodek wokółgwiazdowy. W tej fazie wybuchu można
zaobserwować silne wąskie linie emisyjne, które zawierają informacje o gęstości i składzie
chemicznym ośrodka wokół progenitora supernowej. Zanikają one szybko w wyniku rekombinacji lub/i
przejścia fali uderzeniowej.
Supernowa iPTF13dqy (SN 2013fs) jest najlepiej udokumentowanym do tej pory przypadkiem
użycia spektroskopii błyskowej. Na podstawie analizy strumienia energii w liniach widmowych
oszacowano, że gęstość materii wokół progenitora tej supernowej typu IIP i tempo utraty masy
(Ṁ~10-3M⊙/rok) jest znacznie większe niż oczekuje się od wiatrów gwiazdowych generowanych przez
czerwone nadolbrzymy, które są uważane za progenitory supernowych typu IIP. Oszacowano również
z obserwacji w zakresie rentgenowskim i radiowym, że w późniejszej fazie wybuchu nie było
widocznych oznak oddziaływania fali uderzeniowej z ośrodkiem wokółgwiazdowym. Oznacza to, że
gęsty ośrodek wokółgwiazdowy dla iPTF13dqy rozciąga się na odległość nie większą od ~1015cm
(~66 j.a. ~0,4 doby świetlnej).
Według autora omawianej publikacji bardziej naturalnym wyjaśnieniem mechanizmu powstawania
linii widmowych o mniejszej energii wzbudzenia, takich jak np. Hα jest kolizja wiatrów gwiazdowych
w układzie podwójnym o separacji ~104R⊙ (~1015cm) dla iPTF13dqy zamiast efektu niestabilności
progenitora z wyrzutem materii tuż przed wybuchem supernowej. Taką kolizję wiatrów gwiazdowych
obserwuje się w niektórych układach podwójnych z gwiazdami Wolfa-Rayeta i może ona „udawać”
ekstremalne tempo utraty masy dla pojedynczej gwiazdy. Obserwowany strumień energii w linii
emisyjnej Hα można wyjaśnić dużą rozciągłością obszaru, w którym powstaje (<1015cm) oraz
gęstością materii znacznie większą niż obserwowana we wiatrach gwiazdowych czerwonych
nadolbrzymów.
Autor skonstruował prosty model ewolucji czasowej strumienia w linii widmowej powstającej
w wietrze gwiazdowym, który został zjonizowany przez błysk promieniowania supernowej. Ten model
został zastosowany do wyjaśnienia ewolucji czasowej profilu Hα dla supernowej iPTF13dqy
w pierwszych godzinach po zaobserwowaniu wybuchu. Seria profili Hα zarejestrowanych
10-metrowym teleskopem Keck'a jest pokazana na rys.4 linią ciągłą koloru czarnego i obejmuje okres
od 6,2 godz. (górny lewy róg) do 5,1 dnia (dolny prawy róg) od odkrycia wybuchu. Profile linii Hα
przedstawiają prędkość radialną vs znormalizowany do pierwszego widma względny strumień.
Natomiast pogrubiona ciągła linia pokazuje wynik modelowania każdego profilu Hα przy założeniu,
że wiatr gwiazdowy o profilu gęstościowym zmieniającym się jak ~1/r2 rozciąga się od 1 do 104
promieni gwiazdy (R*). W każdym profilu „zwykłe” (niepogrubione) linie ciągłe koloru czerwonego
przedstawiają wkład do profilu Hα obszarów wokół progenitora odpowiednio o promieniach 1,67-2;
2-2,5; 2,5-3,33; 3,33-5; 5-10 i 10-104 R*. Obszary bliższe progenitorowi mają szersze profile
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widmowe. Obszary ośrodka wokółgwiazdowego nie dają wkładu do profilu Hα, gdy zostały pochłonięte
przez falę uderzeniową lub są poza rozszerzającym się zjonizowanym obszarem.
Opisany model może wyjaśnić również szerokie skrzydła linii emisyjnych supernowych typu IIb
takich jak np. iPTF13ast (SN 2013cu). Uważa się, że progenitory supernowych typu IIb są żółtymi
nadolbrzymami w układach podwójnych.

Rys.4. Supernowa iPTF13dqy
(SN 2013fs) - ewolucja czasowa
profilu linii emisyjnej Hα (czarna
linia) od pierwszego widma – 6,2
godz. do 5,1 dnia. Czerwone
ciągłe linie pokazują przyczynki
pochodzące od różnych obszarów
wokół progenitora w wynikowym
profilu Hα uzyskane za pomocą
modelowania profilu linii
widmowej (patrz tekst). Materiał
źródłowy: arXiv 1807.09778.

02 sierpnia 2018 r. Administrator na Twitterze [8] poinformował o publikacji serii artykułów
(ArXiv: 1807.08816, 1807.04300, 1807.08794, [11]) na temat blazara TXS 0506+056, którego
obserwowały m.in. teleskopy ASAS-SN po ogłoszeniu alertu neutrinowego. Alert IceCube-170922A
został opublikowany, ponieważ Obserwatorium IceCube zlokalizowane na Antarktydzie zarejestrowało
w dn. 22 września 2017 r. o godz. 20:54 UTC neutrino o ogromnej energii aż 300 TeV
(dla porównania LHC w CERN rozpędza protony do energii „zaledwie” 6,5 TeV). Był to pierwszy
przypadek znalezienia źródła pozaziemskich neutrin od czasu detekcji neutrin słonecznych i SN
1987A. Zespół IceCube został wsparty zaledwie w ciągu minut po ogłoszeniu alertu przez kilkanaście
obserwatoriów (Fermi-LAT, MAGIC, AGILE, ASAS-SN, HAWC, H.E.S.S, INTEGRAL, Kanata, Kiso,
Kapteyn, Liverpool telescope, Subaru, Swift/NuSTAR, VERITAS, VLA/17B-403) w pełnym zakresie
widma fal elektromagnetycznych, czyli od fal radiowych po promieniowanie gamma. Obserwacje
w zakresie promieniowania gamma (teleskopy Fermi i MAGIC) pozwoliły ustalić, że źródłem tego
neutrina jest blazar TXS 0506+056 – aktywna supermasywna czarna dziura w galaktyce odległej
o ~4 miliardy lat świetlnych. Blazar TXS 0506+056 w tym czasie wykazywał wielką aktywność. Na
przykład ~4 godziny po detekcji neutrina zarejestrowano z tego kierunku (teleskop H.E.S.S.) bardzo
energetyczne promieniowanie gamma o energii >175 GeV. Również promieniowanie radiowe od tego
obiektu stopniowo rosło przez okres 18 miesięcy przed ogłoszeniem tego alertu IceCube. W zakresie
optycznym jasność kwazara była w tym czasie najwyższa z obserwowanych w ostatnich latach,
a rozkład energii w widmie ciągłym – przesunięty w stronę niebieską. W zakresie rentgenowskim
blazar był obserwowany przez satelitę Swift już ~3 godziny po alercie, który zarejestrował wyraźne
dowody zmienności. W szczególności zaobserwowano silny wzrost obserwowanego strumienia energii
w zakresie X przez kilka kolejnych dni aż do 4 października 2017 r. Detekcja neutrina z kierunku,
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w którym w tym samym czasie zaobserwowano blazara w fazie aktywnej emitującego silne
promieniowanie gamma - sugeruje, że blazary mogą być źródłem wysokoenergetycznych neutrin.
10 sierpnia 2018 r. Członek zespołu ASAS-SN Tom Holoien jest głównym autorem publikacji
(arXiv: 1808.02890) analizującej zjawisko chwilowe PS18kh odkryte w dn. 2 marca 2018 r. przez
przegląd nieba Pan-STARRS. Autorzy interpretują PS18kh jako TDE (zjawisko pływowego rozerwania
gwiazdy przez supermasywną czarną dziurę) w galaktyce SDSS J075654.53+341543.6 odległej
o ~337 Mpc. Do analizy wykorzystano materiał obserwacyjny z Pan-STARRS, ASAS-SN, ATLAS
i satelity Swift (od 56 dnia przed maksimum jasności aż do 75 dnia po maksimum).
Aby wyjaśnić zmieniający się kształt emisyjnego profilu Hα T.Holoien ze współpracownikami
przyjął w model składający się z wiatru + dysku eliptycznego + ramienia spiralnego. Za pomocą tego
modelu wyjaśniono właściwości dysku akrecyjnego wokół supermasywnej czarnej dziur i pozostałości

Rys.5. Zmiany w czasie
profilu linii Hα dla PS18kh
(zjawisko TDE). Dla
obserwowanego profilu
Hα (czarna linia)
dopasowano różne
modele dysku
akrecyjnego (linie koloru
cyjanowego,
magentowego
i czerwonego - szczegóły
w tekście). Materiał
źródłowy: arXiv
1808.02890.
po rozerwanej gwieździe. Początkowo dysku nie było widać linii emisyjnej linii Hα pochodzącej od
dysku, ponieważ pozostałości po gwieździe były nieprzeźroczyste, ale w późniejszym okresie dysk stał
się widoczny w Hα. Przyjęto, że dysk ma wewnętrzny promień ~500rg, a zewnętrzny ~15 000rg, gdzie
rg = GM●/c2, M● – masa supermasywnej czarnej dziury. Na rys.5 do obserwacyjnego profilu linii Hα
dopasowano w początkowym okresie (25 marca – 1 kwietnia) model dysku z wiatrem (kolor
cyjanowy), następnie w dn. 1 kwietnia - model eliptycznego dysku (kolor magentowy), a po
1 kwietnia – model dysku ze spiralnym ramieniem (kolor czerwony).
27 sierpnia 2018 r. M.Tucker – niedawny absolwent uniwersytetu hawajskiego, a zarazem
główny autor publikacji o ASASSN-18ey (arXiv: 1808.07875) wyjaśnił naturę tego zjawiska
w 4-minutowym filmie na youtube (polecam [12]). Według angielskiej nomenklatury astronomicznej
zaobserwowano „wybuch” / pojaśnienie (patrz rys.6) w obiekcie typu BH LMXB, czyli
w mało masywnym ciasnym układzie podwójnym emitującym promieniowanie X (rentgenowskie),
który zawiera czarną dziurę.

15

Proxima • październik 2018
www.proxima.org.pl

15

NEWS

Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN

NEWS

Takie mało masywne rentgenowskie układy podwójne (ang. LMXB: low-mass X-ray binaries)
składają się ze zwartego obiektu takiego jak gwiazda neutronowa (ang. NS: neutron star) lub czarna
dziura (ang. BH: black hole), który akreuje materię poprzez dysk oraz z gwiazdy ciągu głównego
o masie mniejszej od 1M⊙. W zależności o rodzaju obiektu zwartego rozróżniamy układy LMXB
z czarną dziurą (BH LMXB) lub gwiazdą neutronową (NS LMXB). „Wybuchy” w układach BH LMXB
tłumaczy klasyczny mechanizm niestabilności termiczno-lepkościowej dysku akrecyjnego wzbogacony
o irradiację (silne oświetlenie dysku przez fotony X, co podnosi temperaturę jego warstw
powierzchniowych) i charakteryzują się specyficznymi cechami takimi jak amplituda wybuchu większa
od ~5 mag, przerwy pomiędzy kolejnymi wybuchami trwające latami, w fazie spokojnej nie obserwuje
się istotnych emisji promieniowania. To zjawisko określa się również pojęciem nowej rentgenowskiej.
ASASSN-18ey jest prawie na pewno przykładem nowego, nieznanego do tej pory układu BH
LMXB. Ten odkryty przez M.Tuckera ze współpracownikami system wykazuje amplitudę wybuchu ΔV
~6 mag. Zmienność optycznej krzywej blasku w fazie spokojnej jest zgodna z niestabilnym akrecyjnie
układem. Wielkość strumienia energii przed wybuchem w zakresie X i optycznym wyklucza masywny
układ rentgenowski (ang. HMXB: high-mass X-ray binary), NS LMXB lub coś większego niż gwiazda
ciągu głównego dla składnika wtórnego.
Rys.6 przedstawia krzywą blasku ASASSN-18ey podczas wybuchu BH LMXB o znakomitym
pokryciu obserwacjami w zakresie optycznym, ultrafiletowym i rentgenowskim aż do ~150 dnia po
wybuchu. Zawiera ona obserwacje z teleskopów optycznych ASAS-SN (filtry: V, g), ATLAS (filtry:
o, c) i satelita Swift – teleskopy:
• UVOT (UltraViolet and Optical Telescope; filtry: v, b, u, W1, M2, W2),
• XRT (X-ray Telescope; zakres „miękkiego” X: 0,3 - 10 keV),
• BAT (Burst Alert Telescope; zakres „twardego” X: 15 - 50 keV).
Obserwacje zjawiska ASASSN-18ey są unikalne pod tym względem, że zwykle wybuchy
w układach BH LMXB są odkrywane przez satelity rentgenowskie i nie ma wcześniejszych obserwacji
wzrostu jasności w zakresie optycznym. ASAS-SN odkrył pojaśnienie V=14,88 mag w dn. 6,58 (UT)
marca 2018 r. - cztery dni wcześniej obiekt był niewidoczny (V>16,7 mag). W dn. 11 marca to
zjawisko zostało odkryte przez satelitę rentgenowskiego MAXI (skrót od ang. Monitor of All-sky X-ray
Image). Początkowo podejrzewano, że może to być wybuch w układzie kataklizmicznym. Natomiast
sugestia o BH LMXB pojawiała się 14 marca na podstawie analizy danych fotometrycznych (patrz: [9]:
11418).
Na krzywej blasku pokazanej na rys.6a widać wzrost jasności ASASSN-18ey w początkowej fazie
wybuchu. M.Tucker ze współpracownikami wykonali dopasowanie krzywej potęgowej ~(t-t0,01)n do
obserwacji ASAS-SN i satelity Swift. Za moment początkowy wybuchu (t0,01) autorzy przyjęli chwilę,
gdy obserwowany strumień energii ASASSN-18ey wynosił 1/100 wartości maksymalnej w danym
filtrze (czyli różnica jasności 5 mag). Na podstawie tej analizy astronomowie oszacowali, że początek
wybuchu w zakresie rentgenowskim (teleskop BAT) jest opóźniony o 7,20±0,97 dnia względem
zakresu optycznego.
Na krzywej blasku na rys.6b pokazano zjawisko pojaśnienia w zakresie optycznym i UV od ~120
dnia po odkryciu ASASSN-18ey pomimo, że dysk już praktycznie nie świecił w promieniach X
(porównaj skale strumienia dla obserwacji XRT/BAT – są pomniejszone odpowiednio 500/1000 razy).
To pojaśnienie jest związane z wzrostem temperatury dysku i wskazuje na opóźnioną reakcję
pomiędzy generowaniem promieniowania rentgenowskiego i dalszym przetworzeniem tej energii
w fotony optyczne/UV.
Pełną krzywą blasku z wybuchu ASASSN-18ey można podziwiać na rys.6c. Przy czym obserwacje
rentgenowskie teleskopem XRT są poza skalą strumienia (ang. flux) począwszy od ~120 dnia od
odkrycia wybuchu – co pokazują strzałki do góry. Na tym rysunku zaznaczono również zieloną
pionową linią moment odkrycia tego zjawiska przez ASAS-SN (zakres optyczny), a linią w kolorze
cyjanowym – odkrycie przez satelitę MAXI (zakres X).
M.Tucker ze współpracownikami analizowali ewolucję widma ASASSN-18ey od okresu przed
maksimum jasności do ~100 dni po maksimum. W Hα zarejestrowano szerokie asymetryczne profile
emisyjne z dwoma maksimami. Podobne bardzo zmienne profile widmowe zaobserwowano po
maksimum jasności w blendzie Bowena (λ≈4650Å). Ta „linia” widmowa jest swego rodzaju „lasem”
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składającym się z dużej liczby linii emisyjnych C III i N III (λλ~4630-4660Å), które powstają
w wyniku irradiacji towarzysza (tutaj gwiazda ciągu głównego) przez wysokoenergetyczne fotony
pochodzące z dysku akrecyjnego. Ten mechanizm powstawania blendy Bowen'a w podwójnych
układach rentgenowskich wyjaśnił McClintock ze współpracownikami w 1975 roku.

Rys.6. Krzywa blasku ASASSN-18ey w zakresie optycznym, ultrafioletowym i rentgenowskim od
momentu odkrycia do ~150 dnia. Jest to wybuch typowy dla BH LMXB, czyli nowej
rentgenowskiej (patrz tekst). Na rysunkach oznaczono diamentami obserwacje ASAS-SN,
kwadraty – ATLAS, koła - satelita Swift. Krzywe blasku z obserwacji teleskopami umieszczonymi
na satelicie Swift (XRT/BAT) zostały przeskalowane do zakresu optycznego. Materiał źródłowy:
arXiv 1808.07875.
31 sierpnia 2018 r. Odkryto dwusetną supernową w bieżącym roku na zdjęciu wykonanym
przez teleskop kwadrupolowy „Paczyński”. Na liście supernowych [3] na pozycji 796 (=200 w 2018 r.)
jest to supernowa ASASSN-18to (AT 2018fpm) odkryta w galaktyce NGC 7267.
17 września 2018 r. Administrator na Twitterze [8] poinformował, że ASASSN-18ey zajmuje
drugie miejsce w bazie AAVSO z liczbą ponad 300 tysięcy obserwacji wykonanych przez
~50 obserwatorów. Jest prawdopodobnie najlepiej udokumentowany obserwacyjnie przypadek
wybuchu w ciasnym układzie podwójnym typu LMXB (>300 tys. obserwacji w bazie AAVSO, ponad 40
telegramów astronomicznych) – patrz również poświęcony ASASSN-18ey wpis pod datą 27 sierpnia
2018 r. w kalendarzu „zabójców”. Uzyskana od Sebastiana Otero lista „Top 5” najczęściej
obserwowanych obiektów w bazie AAVSO wygląda następująco (w nawiasie podano liczbę
obserwacji):
1.
2.
3.
4.
5.

SS Cyg - zmienność UGSS (574243),
ASASSN-18ey – zmienność LMXB/BHXB:/XN (348076),
R CrB - zmienność RCB (312035),
TT Ari – zmienność NL/VY (225405),
U Gem – zmienność UGSS+E (197575).
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Rys.7. Rys.7a): Jasność absolutna supernowych typu Ia z katalogu ASAS-SN po poprawieniu
o ekstynkcję międzygwiazdową w Drodze Mlecznej i efekt przesunięcia ku czerwieni (tzw.
poprawka K) vs odległość jasnościowa DL. Rys.7b): Obserwowany histogram z rozkładem
supernowych Ia według jasności absolutnej dla różnych próbek. Rys.7c): rzeczywiste względne
jasności absolutne supernowych Ia znormalizowane do jedności przy -19,0 mag. Funkcje
Schechtera dla dwóch próbek supernowych ASAS-SN pokazano przerywanymi liniami.
Materiał źródłowy: arXiv 1810.00111.
28 września 2018 r. J.S.Brown ze współpracownikami opublikował (szczegóły arXiv:
1810.00011) analizę statystyczną próbki 476 supernowych typu Ia z ASAS-SN Bright Supernova
Catalogs. Autorzy wyznaczyli obserwowaną względną liczbę supernowych typu Ia jako funkcję
jasności i właściwości galaktyk macierzystych.
Po odrzuceniu problematycznych przypadków (patrz rys.7a) do dalszej analizy wzięto 386
supernowych Ia z katalogu ASAS-SN, które były analizowane w dwóch próbkach: pełna próbka
jasnych supernowych (386 supernowych; rys.7b – ang. full bright SN sample) i ograniczona
objętościowo do 100 Mpc próbka (113 supernowych; rys.7b – ang. vol. limited sample). W wyniku
uzyskano, że względny rozkład jasności supernowych Ia w próbce z ASAS-SN Bright Supernova
Catalogs dość dobrze określa funkcja Schechtera φ(M) = (M/M*)α exp(-M/M*) z nachyleniem α≈1,5
i „kolanem” M⋆≈−18,0 mag, natomiast M oznacza jasność absolutną supernowej. Jest to wynik
uśrednienia dwóch funkcji Schechtera o parametrach (α, M⋆) odpowiednio (1,3;−18,1) i (2,1;−17,8)
uzyskanych dla ww. dwóch próbek supernowych pokazanych na rys.7c.
Astronomowie wyznaczyli również, że obserwowana częstotliwość wybuchów supernowych Ia
skaluje się w zależności od masy galaktyki macierzystej (M⋆) wyrażonej w masach słonecznych jak
~(M⋆/1010M⊙)α, gdzie α≈-0,5. Ta zależność statystyczna dotyczy próbki galaktyk macierzystych
o masach od M⋆~107M⊙ do M⋆~1012M⊙ i oznacza, że najmniej masywne galaktyki macierzyste
„produkują” na jednostkę masy gwiazdowej ~100 razy więcej supernowych Ia niż te najbardziej
masywne.
30 września 2018 r. Lista supernowych [3] odkrytych przez ASAS-SN na koniec trzeciego
kwartału 2018 r. zawiera 822 pozycje i kończy się na ASASSN-18wg (AT 2018gys). W trzecim
kwartale 2018 r. odkryto 69 supernowych (lp.→822-753), a od początku roku do końca tego kwartału
- 226 (lp.→822-596). Dwusetną supernową odkrytą w 2018 roku jest ASASSN-18to (AT 2018fpm).
Większość supernowych odkrytych przez ASAS-SN posiada również potwierdzenie spektroskopowe.
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Materiały źródłowe:
[1] Strona domowa ASAS-SN - http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/index.shtml
[2] Lista wszystkich zjawisk chwilowych 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] Strona internetowa „ASAS-SN Night Patrol” do generowania krzywych blasku z obserwacji
ASAS-SN - https://asas-sn.osu.edu/
[5] Praktyczny poradnik zastosowania ASAS-SN Night Patrol - http://www.astronomy.ohiostate.edu/~assassin/public/examples.shtml
[6] Baza danych gwiazd zmiennych odkrytych przez ASAS-SN - https://asassn.osu.edu/variables
[7] ASAS-SN CV Patrol - http://cv.asassn.astronomy.ohio-state.edu/
[8] Profil ASAS-SN na portalu społecznościowym Twitter - https://twitter.com/SuperASASSN
[9] Odnośnik do telegramów astronomicznych. Aby znaleźć konkretny numer telegramu należy
w polu XXXX wpisać jego numer (np. 8042) http://www.astronomerstelegram.org/?read=XXXX
[10] Odnośnik do znalezienia obiektu w bazie TNS (Transient Name Server). Aby znaleźć obiekt
TNS należy jego oznaczenie RRRRxxx (np. 2017exo – 500-setna supernowa odkryta przez
ASAS-SN, ale to może być też np. wybuch CV) wpisać na koniec odnośnika - https://wistns.weizmann.ac.il/object/RRRRxxx
[11] M. McKinnon 12 lipca 2018r. "A neutrino breakthrough sheds light on a huge cosmic
mystery" - https://www.wired.co.uk/article/cosmic-neutrino-tracked-to-its-source-for-thefirst-time
[12] M.Tucker (główny autor publikacji arXiv: 1808.07875) opowiada w filmie o zjawisku
ASASSN-18ey - https://www.youtube.com/watch?v=YbM_koBfRSI
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MIRYDY
Oto efemerydy dla gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Ceti, 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 7 miryd znajdzie się w maksimach jasności. Niestety nie będą zbyt jasne, ale za to
większość z nich znajduje się w strefie okołobiegunowej, co będzie ułatwiało ich obserwacje. Na
początku miesiąca swoje maksimum osiągną dwie mirydy z gwiazdozbioru Żyrafy, S i T Cam. Nieco
niżej w gwiazdozbiorze Perseusza znajdą się w maksimum Y i U Per. Wszystkie te obiekty
odnajdziemy na wieczornym niebie wysoko nad horyzontem. Trochę później poprawią się warunki
widoczności S i T UMa, które praktycznie leżą w jednym polu widzenia. W tym miesiącu mamy
wyjątkową okazję, by zobaczyć je w maksimum w tym samym czasie.

Niebo wieczorne 15 XI, godz. 21:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
Jednakże żadna z wymienionych wyżej gwiazd nie będzie główną atrakcją nocy. W tym roku
mamy rzadką okazję, by obserwować dwie najjaśniejsze miry, których maksimum wypadać będzie
w tym samym czasie. Mowa oczywiście o Mirze Ceti i χ Cyg. Obie będą widoczne znakomicie na
wieczornym niebie, obie także powinny być już widoczne gołym okiem. W Łabędziu ponadto będziemy
mogli zaobserwować dodatkowo, zbliżającą się do maksimum blasku RT Cyg.
Na porannym niebie z kolei będziemy mogli obserwować słabnącą R Boo, a także R Vir. Będąc już
w Wolarzu warto także spojrzeć na S Boo, która będzie jaśniała przed styczniowym maksimum. Poza
nimi z minimum blasku będzie wychodziła kolejna bardzo popularna mira - R Leo, której maksimum
będziemy mogli podziwiać w styczniu 2019 r.
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Nazwa

Mirydy

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

S Cam

05h41m02,48s

68°47′54,9″

4

327,26

8,1-11,0

cały rok

T Cam

04 40 08,87

s

66°08′48,5″

9

373,2

8,0-13,8

VII-II

T UMa

12h36m23,47s

59°29′12,9″

10

256,6

7,7-12,9

X-I

Y Per

03h27m42,38s

44°10′36,5″

10

248,6

8,4-10,3

cały rok

R Vul

21h04m22,50s

23°49′18,0″

13

136,73

8,1-12,6

X-XII

S UMa

12 43 56,66

s

61°05′35,4″

18

225,87

7,8-11,7

IX-II

U Per

01h59m35,10s

54°49′19,9″

24

320,26

8,1-11,3

cały rok

h

h

m

m

Niebo 15 XI, godz. 4:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

GRUDZIEŃ

W grudniu będziemy mieli do czynienia z wyjątkową gratką dla miłośników gwiazd zmiennych królowa miryd ο Ceti (Mira) 11 grudnia znajdzie się w maksimum blasku, a 3 dni wcześniej,
wicekrólowa χ Cyg, również osiągnie własne szczyty. Obydwie będą przyozdabiały wieczorne niebo.
Trzeba się spieszyć z obserwacjami, szczególnie tej ostatniej, bo dość szybko będzie chowała się pod
horyzont. Na szczęście już wkrótce wróci na poranne niebo, gdzie będziemy mogli obserwować jej
dalszy spadek blasku.
Dodatkowo pikanterii tej parze dodaje fakt, że R Leo będzie zbliżała się do maksimum blasku.
Rzadko zdarza się, że 3 najjaśniejsze mirydy są w maksimum w zbliżonym czasie. Jest szansa
w kolejnych miesiącach, że dla wszystkich 3 gwiazd jasność będzie taka sama w takim samym czasie.
Ponadto cały grudzień możemy obserwować spadek jasności pary miryd S i T UMa, które są
bardzo dobrze widoczne przez całą noc. Obydwie są bardzo często obserwowane przez miłośników
astronomii na całym świecie.
Obserwując χ Cyg warto w jej pobliżu odwiedzić RT Cyg, trzecią pod względem jasności mirydę
w gwiazdozbiorze Łabędzia. Nieco dalej na południowy wschód, na początku miesiąca, na wieczornym
niebie odnajdziemy najjaśniejszą mirydę z gwiazdozbioru Lutni - W Lyr. Teoretycznie jej maksimum
powinno wypaść w tym samym dniu co χ Cyg.
Na porannym niebie pod koniec miesiąca w maksimum znajdzie się RS Vir, którą odnajdziemy we
wschodniej części gwiazdozbioru Panny.
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Mirydy

Niebo wieczorne 15 XII godz. 21:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

χ Cyg

19h50m33,91s

32°54′50,6″

8

408,05

5,2-13,4

VIII-III

W Lyr

18h14m55,87s

36°40′13,1″

8

197,88

7,9-12,2

X-I

ο Cet

02 19 20,78

-02°58′39,5″

11

331,96

3,4-9,3

cały rok

RT Cyg

19h43m37,77s

48°46′41,3″

13

190,28

7,3-11,8

X-II

T Her

18h09m06,20s

31°01′16,2″

19

164,98

8,0-12,8

XI-II

RS Vir

14h27m16,39s

04°40′41,0″

27

353,95

8,1-13,9

XI-III

h

m

s

Niebo 15 XII, godz. 4:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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Mirydy

STYCZEŃ

W styczniu 8 miryd znajdzie się w maksimach swoich blasku. Mimo tego w dalszym ciągu przez cały
miesiąc najjaśniejszymi mirami będą Mira Ceti i χ Cyg. Dopiero pod koniec miesiąca być może zdoła
im dorównać w jasności R Leo.
Po obowiązkowym odwiedzeniu dwóch najjaśniejszych mir, na wieczornym niebie
w gwiazdozbiorze Barana, odnajdziemy R i U Ari. Obie nie imponują jasnością w maksimum, ale mimo
to szczególnie warto zwrócić uwagę na U Ari, ze względu na niezbyt dużą liczbę ocen w poprzednim
sezonie.

Niebo wieczorne 15 I, godz. 20:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
Wracając do kierunku zachodniego, gdzie jeszcze będziemy mogli zobaczyć słabnące χ i RT Cyg,
znacznie wyżej niż one, w gwiazdozbiorze Jaszczurki w maksimum znajdzie się S Lac, która
w maksimum blasku znajdzie się w Nowy Rok.
Zahaczając o gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy, odnajdziemy słabnącą parę S i T UMa, obie
powinny być na poziomie 10 mag. Przesuwając teleskop w kierunku wschodnim, na obrzeżach
gwiazdozbioru Wolarza, odnajdziemy będącą w maksimum blasku mirydę S Boo. W średnim
maksimum blasku jej jasność wynosi zaledwie 8,4 mag, ale często lubi zbliżyć się do granicy 8 mag.
Jej zaletą jest fakt, że jest dostępna do obserwacji praktycznie przez cały rok.

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

S Lac

22h29m00,90s

40°18′55,9″

1

241,5

8,2-13,0

XI-II

U Ari

03h11m03,04s

14°48′0,2″

10

371,13

8,1-14,6

XII-III

S Boo

14h22m52,91s

53°48′37,2″

11

270,73

8,4-13,3

XI-III

RU Her

16 10 14,52

25°04′14,4″

15

484,83

8,0-13,7

XII-II

X Hya

09h35m30,25s

-14°41′28,6″

15

301,1

8,4-12,8

XII-III

R Ari

02h16m07,10s

25°03′23,6″

19

186,78

8,2-13,2

XII-III

RS Lib

15h24m19,78s

-22°54′39,8″

23

217,65

7,5-12,0

XI-III

R Leo

09h47m33,49s

+11°25′43,7″

31

309,9

5,8-10,0

cały rok

h

m

s
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Późno w nocy, gdy Lew będzie co raz wyżej nad horyzontem, będziemy przez cały miesiąc mogli
obserwować zbliżającą się do maksimum blasku, jedną z najpopularniejszych miryd na niebie - R Leo.
Jej maksimum wypadnie na przełomie stycznia i lutego, a często w jego trakcie lubi być jaśniejsza od
6 mag.
Na porannym niebie, gdzie króluje wyżej opisana, warto zwrócić uwagę na dwie inne niepozorne
gwiazdy: RS Lib i X Hya. Ich warunki widoczności z nocy na noc będą co raz lepsze, a warte są
zaobserwowania, ze względu na niewielką liczbę ocen dla nich.

Niebo 15 I, godz. 4:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

Wszystkie osoby, które wykonały obserwacje którejkolwiek miry
i chciałyby się przyczynić do bliższego poznania tych gwiazd,
proszone są o podzielenie się wynikami poprzez:
 wysłanie ich na adres: sswdob@poczta.onet.pl
 wprowadzenie na stronie: http://mira.nwz.pl
 wprowadzenie na stronie: http://aavso.org/webobs
Więcej informacji na temat sposobu
zgłaszania obserwacji
można2018
znaleźć
24
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Krzywe jasności wybranych miryd
Poniżej prezentujemy krzywe jasności kilku wybranych miryd z obserwacji polskich obserwatorów
gwiazd zmiennych, a także obserwacji przesłanych do AAVSO.
Obserwatorom serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i udostępnienie swoich wyników.
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Na podstawie:
www.aavso.org
www.sogz-ptma.urania.edu.pl
Programu Cartes du Ciel
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GWIEZDNE KATAKLIZMY

Gwiazdy nowe w trzecim kwartale 2018 roku
Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł nam odkrycie zaledwie jednej względnie jasnej galaktycznej
nowej, dostępnej obserwacjom amatorskim. Trzecia już tegoroczna nowa w Wężowniku to gwiazda
nieba południowego.
Marian Legutko (LMT)

PNV J17422408-2053088 = Nowa Wężownika 2018 #3
Czwórka brazylijskich obserwatorów: Cristóvão
Marian
Legutko
Jacques,
João(LMT)
Ribeiro de Barros, Eduardo
Pimentel, Paulo Renato Holvorcem, skupionych
w ramach programu Brazilian Transient Search
(BraTS), dokonała odkrycia nowej na obrazach
(trzy 10-sekundowe ekspozycje) uzyskanych
8 sierpnia około godz. 23.00 UT. Obserwacje
wykonano w SONEAR Observatory (Oliveira,
Brazylia), za pomocą 11-calowego astrografu
f/2,2 z kamerą CCD, bez filtra.

Obserwacje te pozwoliły ustalić, że zmienna
jest galaktyczną nową typu Fe-II we wczesnym
stadium
wybuchu.
Kolejne
obserwacje
spektroskopowe,
wysokiej
rozdzielczości,
wykonane za pomocą 84-cm teleskopu
obserwatorium w Varese, przez U. Munari’ego
i jego zespół, wykazały silne poczerwienienie
spowodowane
składem
materii
międzygwiazdowej.
W chwili odkrycia jasność nowej wynosiła
ok. 11,1 mag (niefiltrowany obraz CCD).
W ciągu kilku kolejnych dni blask gwiazdy
osiągnął 9 mag, a nawet nieznacznie, według
niektórych doniesień, przekroczył tą wartość.
Mniej więcej od połowy sierpnia jasność
zmiennej
opada.
W
drugiej
połowie
października PNV J17422408-2053088 ma już
jasność mniejszą niż 13 mag.

Pozycja nowej: RA = 17h 42m 24,09s;
Dekl. = –20° 53' 08,7" (dane AAVSO).
Dobę po odkryciu S. C. Williams, M. J.
Darnley, M. W. Healy, za pomocą 2-metrowego
Liverpool Telescope, umiejscowionego na
Teneryfie uzyskali pierwsze widmo obiektu.

Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Wężownika 2018 #3 w okresie 8 sierpnia –
28 października, według obserwacji (CCD-V, DSLR – TG i wizualnych)
zgromadzonych w bazie AAVSO
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Fotometria z programem MUNIWIN – cz. III
W trzecim artykule poświęconym fotometrii z programem Muniwin opiszę sposób wyznaczania
jasności obiektów ruchomych (na przykład asteroid). Na podstawie krzywej zmian blasku asteroidy
można określić wiele jej parametrów, a przy odpowiednio dużej ilości pomiarów z różnych miejsc
orbity możliwe jest określenie jej kształtu.
Łukasz Socha

Rys. 1. Ustawianie klatek kluczowych w programie Muniwin
Pracę zaczynamy od stworzenia projektu i załadowania do niego danych. Wykonać należy kolejno
wszystkie kroki opisane w pierwszej części poradnika (Proxima, styczeń 2018), aż do momentu,
w którym wywołujemy polecenie Reduce -> Match stars. Wtedy zamiast celu nieruchomego
wybieramy opcję Moving target (minor Solar System planets). Zaznaczamy na liście pierwszą klatkę
i wybieramy opcję Add key frame. Otwiera się okienko, w którym musimy zlokalizować i zaznaczyć
interesującą nas asteroidę. Po zaznaczeniu klikamy OK – wtedy na liście obok numeru klatki pojawia
się ikona klucza. Oznacza to, że na klatce został zaznaczony przez użytkownika ruchomy obiekt.
Jeśli zaznaczyliśmy niewłaściwy obiekt, po zaznaczeniu klatki kluczowej na liście możemy wybrać
opcję Change target object i zmienić nasz wybór. Następnie przewijamy listę na sam dół,
wybieramy ostatnią klatkę, klikamy ponownie Add key frame i na ostatniej klatce również
zaznaczamy interesujący nas obiekt (którego pozycja względem gwiazd będzie teraz inna). Program
na podstawie tych dwóch klatek kluczowych oraz na podstawie czasu wykonania zdjęcia (pobranego
z nagłówka FITS) będzie w stanie określić położenie asteroidy na każdej klatce z listy. Żeby się
upewnić, że algorytm się nie pogubi, można dodać jeszcze kilka klatek kluczowych, zaznaczając je,
klikając Add key frame i oznaczając na nich pozycję asteroidy.
Po określeniu klatek kluczowych w okienku Match stars klikamy przycisk OK. Następne kroki
wykonujemy ponownie według pierwszej części przewodnika. Po dopasowaniu gwiazd oraz ruchomego
obiektu otwieramy okienko Plot-> Light curve. Wpisujemy w nim dane o badanym obiekcie oraz
o miejscu obserwacji.
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Fotometria z programem MUNIWIN – cz. III

Następnie pojawia się okienko, w którym
wybieramy gwiazdy odniesienia i kontrolne. Z menu
kontekstowego (prawy przycisk myszy) wybieramy
opcję Set moving target as variable. Będzie to
oznaczało, że ruchomy cel będzie obiektem, którego
jasność będziemy oznaczać. Klikamy OK, wybieramy
aperturę pomiarową i po chwili możemy się cieszyć
widokiem krzywej zmian blasku badanej asteroidy.

Rys. 2. Opcje kreślenia krzywej zmian
jasności
Dane takie możemy wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel) i stworzyć wykres
fazowy znormalizowany do jednego okresu obrotu asteroidy. W przypadku Egerii krzywa
znormalizowana dla okresu 7,045h wygląda jak poniżej.

Rys. 3. Fazowa krzywa zmian blasku asteroidy (13) Egeria
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L

A tak wygląda kształt tej asteroidy wyznaczony na podstawie jej krzywych zmian jasności
(źródło: wikipedia).

Rys. 4. Kształt
(źródło: wikipedia)

asteroidy

Egeria

wyznaczony

na

podstawie

badań

zmian

jasności

Po określeniu jasności asteroidy (obojętnie, czy jest to jeden pomiar, czy cała seria) dane takie
warto umieścić w publicznej bazie, do której dostęp będą mieli zainteresowani użytkownicy.
W przypadku asteroid może to być baza ALCDEF dostępna pod adresem http://alcdef.org . W bazie tej
obecnie znajdują się już ponad 3 miliony obserwacji. Niestety program Muniwin nie wspiera formatu
danych przyjmowanego przez bazę danych ALCDEF, ale utworzenie odpowiedniej paczki danych nie
jest skomplikowane. Na początku należy zapisać dane w formacie CSV, który później zaimportujemy
do arkusza kalkulacyjnego. Dane zapisujemy w okienku Lightcurve programu Muniwin, wybierając
z menu opcję File -> Save i zaznaczając opcje jak poniżej:

Rys. 5. Opcje zapisu danych krzywej zmian blasku
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Fotometria z programem MUNIWIN – cz. III

Następnie plik importujemy do arkusza kalkulacyjnego. Pierwszą rzeczą po imporcie będzie
zamiana wszystkich kropek na przecinki, żeby program rozpoznał zaimportowane wartości jako liczby.
Po czym dodajemy jeszcze jedną kolumnę, w której obliczona zostanie jasność asteroidy. Jest to
konieczne, ponieważ Muniwin domyślnie podaje jedynie różnicę pomiędzy jasnością obiektu
i jasnością gwiazdy odniesienia. Żeby obliczyć jasność asteroidy należy tę różnicę dodać do jasności
gwiazdy odniesienia.

Rys. 6. Obliczenie jasności
asteroidy

Ostatnią rzeczą do zrobienia w arkuszu jest zbudowanie gotowej linijki, która będzie miała format
odpowiedni do zaimportowania do bazy ALCDEF:

Rys. 7. Złożenie danych do eksportu do bazy ALCDEF

Linijka ta musi zawierać takie pola:
• tekst "DATA="
• moment obserwacji jako dzień juliański podany z precyzją do 6 miejsc po przecinku
• separator
• jasność asteroidy ze znakiem i precyzją do trzech miejsc po przecinku
• separator
• opcjonalnie błąd pomiaru ze znakiem podany z precyzją do trzech miejsc po przecinku
• separator
• opcjonalnie wyliczony parametr Airmass
• W zależności od używanego przez nas arkusza kalkulacyjnego sami musimy stworzyć
odpowiednią formułę, która sformatuje odpowiednio dane. W przypadku arkusza MS Excel
formuła ta będzie wyglądała następująco:
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="DATA="&TEKST(A2;"0,000000")&"|+"&TEKST(E2;"0,000")&"|+"&TEKST(C2;"0,000")&"|
"&TEKST(D2;"0,000")
Po tym został już tylko jeden krok do zrobienia. Zaznaczamy wygenerowane dane i kopiujemy je,
a następnie wklejamy do notatnika. Po czym:
• na początku dodajemy linijki ze słowami STARTBLOCK i STARTDATA
• na końcu dodajemy linijki ze słowami ENDDATA i ENDBLOCK
• zamieniamy wszystkie przecinki na kropki
i zapisujemy gotowy do wysłania plik.

Rys.
8.
Format
danych
w pliku danych do importu

I teraz już możemy przejść do strony http://alcdef.org/ i wysłać nasze dane. Baza ALCDEF może
przyjąć pliki na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest bardziej uniwersalny, ale wtedy wszystkie
dodatkowe informacje musimy mieć od razu w pliku. Drugi sposób przyjmuje w pliku jedynie dane
pomiarowe (w takiej postaci jak je właśnie przygotowaliśmy), a całą resztę informacji podajemy
w formularzu na stronie http://alcdef.org/alcdef_SimpleUpload.php (rys. 9).
Pola w formularzu należy wypełnić w następujący sposób:
• Contact Name to imię i nazwisko osoby do kontaktu
• Contact Info to sposób kontaktu - adres poczty zwykłej lub elektronicznej
• Observers to lista obserwatorów, którzy opracowali wysyłane dane
• Delimiter to nasz separator, czyli pałka |
• JD Offset u nas zero
• Comment - własne komentarze, np. użyty instrument i kamera lub inne. Warto również podać
symbol gwiazdy użytej jako gwiazdy odniesienia (np. Instrument: 0.25m SCT f/10 / QHY163M.
Ref star: UCAC7321-234-2213)
• Object Number - numer asteroidy (zostawić puste jeśli nie ma)
• Object Name - nazwa asteroidy
• Położenie geograficzne należy podać z jak największą dokładnością, np. do 1"
• L-T Correction i Reduced Mags zostawiamy na No - chyba że do naszych danych
wprowadziliśmy korekcję związaną z czasem przelotu światła albo z odległością do asteroidy
• Filter - używany przez nas filtr
• Mag Band - filtr użyty do pomiaru jasności gwiazdy odniesienia
• Mag system - opisałem poniżej
• Exposure JD - zaznaczamy czy podany czas ekspozycji to początek, środek czy koniec
naświetlania klatki. Jeśli to początek albo koniec, to musimy również poniżej podać czas
ekspozycji w sekundach.
• Revised - zaznaczamy jako False

32

Proxima • lipiec 2018

32

Proxima • październik 2018

PORADNIK OBSERWATORA

Fotometria z programem MUNIWIN – cz. III

PORADNIK OBSERWATORA

Rys. 9. Formularz dodawania danych do bazy ALCDEF
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Mag system - tutaj mamy trzy możliwości do wyboru, w zależności od danych:
• NONE - zaznaczamy, jeśli podawane przez nas wartości jasności są względne, czyli podane
jako różnica pomiędzy jasnością gwiazdy odniesienia i asteroidy. Jeśli zaznaczymy NONE, to
w polu Differ Mags musimy zaznaczyć True
•

INTERNAL - zaznaczamy, jeśli podawane przez wartości jasności zostały już przeliczone na
bezwzględną wartość. Jeśli zaznaczymy INTERNAL, to w polu Differ Mags musimy zaznaczyć
False. Jeśli plik z danymi tworzymy według tego przewodnika to zaznaczamy właśnie tę opcję.

•

TRANSFORMED - zaznaczamy, jeśli podawane przez nas wartości jasności zostały poprawnie
przeliczone do systemu standardowego. Jeśli zaznaczamy TRANSFORMED, to w polu Differ
Mags musimy zaznaczyć False

Następnie wybieramy utworzony wcześniej plik i klikamy Upload. Po chwili strona się przeładuje
i po przewinięciu na sam dół zobaczymy, czy import przebiegł pomyślnie, czy też może nie. A jeśli nie,
to dlaczego.
Po poprawnym załadowaniu danych pojawiają się one od razu na stronie i możemy podziwiać
swój wkład w obserwacje fotometryczne asteroid:

Rys. 10. Pomiary jasności asteroidy (13) Egeria w bazie ALCDEF

34

34

Proxima • lipiec 2018

Proxima • październik 2018

PORADNIK OBSERWATORA

Obserwujmy potrójne zaćmienie b Persei około 20 listopada 2018 r.

35

Proxima • październik 2018
www.proxima.org.pl

35

PORADNIK
OBSERWATORA
PORADNIK
OBSERWATORA

Obserwujmy potrójne zaćmienie b Persei około 20 listopada 2018 r.
L

Potrójny układ b Persei (nie mylić z β Persei, czyli Algolem) składa się z trzech gwiazd ciągu
głównego AB-C. Spektroskopowo widać tylko najjaśniejszą gwiazdę układu b Per A (typ widmowy
~A2V), a pozostałe gwiazdy (typ widmowy ~F) są najprawdopodobniej słabsze o ~3 mag. Gwiazdy
AB tworzą ciasny układ podwójny o okresie ~1,5 dnia, w którym obserwuje się prawie sinusoidalne
zmiany jasności o amplitudzie 0,06 mag, ponieważ składniki b Per AB tworzą układ podwójny
elipsoidalnie zmienny. Natomiast gwiazda b Per C krąży z okresem ~704 dni dookoła środka masy
wspólnego z układem b Per AB. I tak się przypadkowo złożyło, że dla obserwatora na Ziemi gwiazda C
raz na ~704 dni zasłania lub jest przesłaniana przez system AB.
Zaćmienia wtórne (tranzyt AB na tle C)

Zaćmienia główne (tranzyt C na tle AB)

Rys.1. Krzywe blasku pięciu zaćmień w układzie b Persei AB-C, które zaobserwowano do tej pory.
Około 20 listopada 2018 r. rozpocznie się kolejne zaćmienie wtórne. Materiał źródłowy: LCG2 AAVSO,
alert AAVSO nr 610 i info prywatne od prof. D.Collinsa.
Zmienność układu b Per jest znana od ponad stu lat, ale zaćmienia odkryto dopiero w lutym 2013
roku dzięki interferometrii optycznej. Od tego czasu zaobserwowano 5 zaćmień (patrz rys.1). Na
krzywych blasku z ostatnich czterech narysowano czerwoną ciągłą linią zmienność elipsoidalną układu
AB. Wyjątkowo na krzywej blasku z zaćmienia w grudniu 2016 r. zielona przerywana linia prezentuje
zmiany prędkości radialnej b Per A.
Można odróżnić zaćmienie główne od wtórnego. Podczas zaćmienia głównego gwiazda C zasłania
ciasny układ podwójny AB z najjaśniejszą gwiazdą całego systemu, czyli b Per A - co może ujawnić się
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spadkiem jasności nawet o ~0,35 mag (np. zaćmienie w marcu 2016 r. - rys.1(iii)). W zaćmieniu
wtórnym układ AB przesłania słabszy składnik C i obserwowana jasność spada o ~0,15 mag.
Wzajemne przesłanianie się trzech gwiazd w czasie zaćmienia b Per AB-C trwa około 2-3 dni i za
każdym razem wygląda inaczej – przykłady na rys.1. Do tej pory nie udało się uzyskać ciągłego
pokrycia obserwacjami krzywej blasku, ponieważ zaćmienia są obserwowane tylko w Europie i we
wschodniej części Ameryki Pn.
Kolejne zaćmienie w układzie b Persei rozpocznie się około 20 listopada 2018 r. Potrzebne są
obserwacje fotometryczne tydzień przed i tydzień po zaćmieniu za pomocą aparatów cyfrowych lub
zestawów z kamerami CCD / CMOS. Wymagane jest wykonanie najprostszej standaryzowanej
fotometrii różnicowej b Persei ze zdjęć uzyskanych aparatem cyfrowym z wyseparowanymi pikselami
w kolorze zielonym (TG) lub z monochromatycznej kamery CCD / CMOS ze standardowym filtrem
astronomicznym Johnson-V. Aby wykonać fotometrię różnicową b Per na każdym zdjęciu
skorygowanym o efekty instrumentalne należy:
• zmierzyć jasność instrumentalną trzech gwiazd
(gwiazda porównania HIP 20156, zmienna b Per, testowa np. HIP 20370),
• obliczyć różnice jasności gwiazdy testowej i zmiennej względem gwiazdy porównania,
• dodać jasność katalogową gwiazdy porównania (V = 5,456 mag) do obliczonych różnic.
Wyniki obserwacji (jasność b Per i gwiazdy testowej) należy zaraportować w bazie AAVSO.
Astronomowie D.Collins, J.T.Zavala, J.Sanborn zamierzają opublikować w najbliższym czasie
podsumowanie naszego stanu wiedzy o tym układzie, bazujące na zebranym w ostatnich latach
materiale obserwacyjnym.
Obserwacje fotometryczne zaćmień jasnego (~4,6 mag w barwie V) układu b Persei są bardzo
wdzięcznym projektem nawet dla początkujących miłośników astronomii, którzy posiadają
podstawowy zestaw do fotografii. Wystarczy aparat cyfrowy (np. stara lustrzanka cyfrowa sprzed
10 lat), który zapisuje zdjęcia w formacie negatywu cyfrowego (RAW) z obiektywem o ogniskowej
≥50 mm, statyw z głowicą fotograficzną i wężyk spustowy. Zachęcam do rozpoczęcia przygody
z fotometrią gwiazdową od fotometrii różnicowej zaćmienia b Persei około 20 listopada br. - to jest
pomiar jasności tylko 3 gwiazd!
Więcej informacji o układzie b Persei AB-C można znaleźć w mini-monografiach opublikowanych
w poprzedniej Proximie nr 31, jak również w najnowszej Uranii 5/2018. Ogólnie o fotometrii
lustrzankowej (DSLR) i w szczególności o fotometrii b Persei można poczytać i praktycznie poćwiczyć
na podstawie materiałów dostępnych na portalu Proxima pod odnośnikiem:
http://www.proxima.org.pl/index.php/item/84-materialy-do-fotometrii-lustrzankowej-dslr-wjezyku-polskim
Ryszard Biernikowicz
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O naturze supernowych oddziałujących z materią
wokółgwiazdową (cz. 1)
Wszystkie supernowe oddziałują z materią wokółgwiazdową, czyli CSM (ang. Circum-Stellar Material),
ponieważ przestrzeń kosmiczna nie jest pusta. Oddziaływanie z CSM występuje nawet, gdy szybko
poruszająca się materia, która została wyrzucona przez supernową, rozszerza się w ośrodku o małej
gęstości lub w wietrze gwiazdowym progenitora supernowej.
Ryszard Biernikowicz

Naturalnym kryterium identyfikującym oddziaływanie supernowej z CSM jest detekcja zjawiska
przez instrumenty astronomiczne (np. teleskopy optyczne, satelity z teleskopami w zakresach UV / X
/ gamma, radioteleskopy). W artykule poznamy przykłady spektroskopowych markerów, które
wskazują na występowanie oddziaływania supernowych z CSM na przykładzie normalnych
supernowych np. typu II-P oraz intensywnie oddziałujących z CSM supernowych typu IIn / Ibn.
Najwięcej materiału jednak zostanie poświęcone próbie uporządkowania wiedzy na temat dwóch
ostatnich typów supernowych przez prof. Nathan’a Smith’a w przeglądowej pracy [1] pt. „Interacting
Supernovae: Types IIn and Ibn”.
Supernowe IIn i Ibn właściwie nie są „typami” supernowych jednoznacznie określonymi przez
mechanizmy wewnętrznych wybuchów, ale zewnętrznymi zjawiskami związanymi z oddziaływaniem
z CSM. Są to „opakowania” z ukrytymi rodzajami supernowych takimi jak implozyjne, termonuklearne
lub impostory („fałszywe” supernowe). Z obserwacji wiemy również, że około 10% gwiazd masywnych
„kończy” jako supernowe oddziałujące z CSM. Oznacza to, że progenitory takich supernowych mogą
zachowywać się niestabilnie w skali lat, dekad lub nawet stuleci przed wybuchem – co nie zostało do
tej pory uwzględnione w standardowych modelach ewolucji gwiazd.

Rys. 1. Lewy panel: wygląd widma supernowej typu IIn (SN 1988Z) i „normalnej” II (SN 1987A)
w podobnej fazie wybuchu. Są to całkowicie różne widma. Wąskie i silne linie emisyjne powstają
w CSM. Prawy panel: wygląd widma supernowej typu Ibn (SN 2006jc) 13, 19 i 43 dni od wybuchu
i widma podobnych supernowych (SN 2002ao, SN 1999cq). Materiał źródłowy [4] i [5].
1. Supernowe oddziałujące z CSM w porównaniu do „normalnych”
Stosunkowo późno, bo w latach 90-tych XX wieku pojawił się typ supernowych IIn
charakteryzujący się jasnymi i wąskimi liniami emisyjnymi wodoru w zakresie optycznym – stąd litera
„n” (ang. narrow - wąski) w oznaczeniu typu. Wprowadzono go w dużym stopniu na podstawie
obserwacji wzorcowej supernowej SN 1988Z i używa się zamiennie z IIn. Zbliżony typ supernowych
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Ibn, w których widmach optycznych obserwuje się wąskie linie helowe i relatywnie słabsze –
wodorowe, wydzielono do klasyfikacji około 10 lat temu na podstawie wzorca tej klasy SN 2006jc.
Reprezentatywne przykłady widm supernowych IIn / Ibn pokazano na rys.1.
Interpretacja obserwacji supernowych oddziałujących z CSM i „normalnych” jest zupełnie inna.
Jako „normalne” supernowe przyjęto w [1] podklasy takie jak II-P, II-L, IIb, Ib, Ic, Ic-BL, w których
obserwowane linie emisyjne powstają:
• początkowo w fotosferze (=„powierzchnia supernowej”), która porusza się ze swobodnie
rozszerzającą się materią wyrzuconą przez supernową, a następnie cofa;
• w przeźroczystej materii wyrzuconej przez supernową w późniejszym okresie (faza nebularna),
która jest wewnętrznie zasilana przez rozpady promieniotwórcze.
Natomiast supernowe typu IIn i Ibn reprezentują zupełnie inny scenariusz, do którego nie można
stosować standardowej diagnostyki i obrazu fizycznego. Mechanizm oddziaływania fali uderzeniowej
supernowej z CSM zapewnia bardzo efektywny sposób zamiany energii kinetycznej fali uderzeniowej
na fotony - znacznie zwiększając jasność supernowej. W normalnej supernowej energia
promieniowania stanowi 1% energii kinetycznej wybuchu, a w supernowych oddziałujących z CSM
może to stanowić nawet 50% i więcej.
W przeglądowej pracy [1] Smith zawęził pojęcie „supernowych oddziałujących z CSM” do takich,
w których to zjawisko zachodzi szczególnie intensywnie. We wczesnej fazie wybuchu supernowej
tworzy się struktura opisana poniżej w paragrafie 2, która jest odpowiedzialna za powstanie wąskich
linii emisyjnych w zakresie optycznym (np. rys.1 – widmo SN 1988Z) oraz podniesionego poziomu
widma ciągłego. Warto jednak pamiętać, że to kryterium pomija „normalne” supernowe, które mogą
wykazywać oznaki oddziaływania z CSM w postaci promieniowania rentgenowskiego lub radiowego.
Ponieważ istnieje „kontinuum” gęstości CSM, więc obserwujemy cały zakres supernowych
oddziałujących z CSM - począwszy od najjaśniejszych hipernowych (SLSN), po bardziej tradycyjne
supernowe IIn i supernowe oddziałujące z CSM o mniejszej gęstości. W drugiej części artykułu
zapoznamy się z klasyfikacją podtypów supernowych oddziałujących z CSM, którą zaproponował
Smith w [1].
2. Podstawowy model fizyczny supernowej oddziałującej z CSM
Po wybuchu supernowej otoczonej przez gęsty ośrodek wokółgwiazdowy (CSM) tworzy się silna
fala uderzeniowa o strukturze pokazanej schematycznie na rys.2 (falę uderzeniową w astrofizyce
określa się również pojęciem szoku od angielskiego słowa „shock”). Podczas tego oddziaływania
tworzy się:
• szok przedni (FS, ang. forward shock) poruszający się na zewnątrz w kierunku CSM,
• szok wsteczny (RS, ang. reverse shock) poruszający się do wewnątrz (aczkolwiek wypadkowa
prędkość RS może być na zewnątrz) - w stronę materii wyrzuconej przez supernową,
• zimna gęsta otoczka (CDS, ang. cold dense shell – podstawowe pojęcie charakterystyczne dla
supernowych typu IIn i Ibn) - nieciągłość na styku pomiędzy materią CSM wzbudzoną przez
szok przedni (2), a materią wzbudzoną przez szok wsteczny (3), która została wyrzucona przez
supernową (ang. SN ejecta). W strefach „2” i „3” pokazanych na rys.2 działa bardzo wydajne
chłodzenie przez wypromieniowanie fotonów, które sprawia, że oba obszary zbiegają się do
bardzo cienkich warstw - a mieszanie się tych warstw w wyniku niestabilności Rayleigh’aTaylor’a sprawia, że łączą się w jedną masywną otoczkę (CDS).
W najprostszym modelu obie fale uderzeniowe (FS/RS) i CDS wyznaczają następujące cztery
strefy, w których ogrzewana materia może emitować fotony i tym samym tworzyć obserwowane
widmo:
(1) materia wokółgwiazdowa przed szokiem przednim, która może być zjonizowana (rys.2: CSM
neutral or ionized) o typowej temperaturze T~104K i gęstości liczbowej n~108 cząstek/cm3;
(2) materia CSM, która została wzbudzona przez szok przedni (T~109K, n~109/cm3);
(3) spowolniona przez szok wsteczny materia wyrzucona przez supernową (T~107K, n~1011/cm3 natomiast w CDS spotyka się typowe T~104K, n~1012/cm3);
(4) swobodnie rozszerzająca się materia wyrzucona przez supernową (rys.2 → SN ejecta).
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Dla normalnych supernowych strefy (1) … (4) można zarejestrować spektroskopowo
w następujący sposób:
(1) czasami (ekstremalnie rzadko) widać w liniach absorpcyjnych,
(2) czasami widać jako emisje w zakresie rentgenowskim lub radiowym, gdy CSM jest
wystarczająco gęsty,
(3) jw.
(4) widać jako szerokie linie emisyjne i absorpcyjne w zakresie optycznym, których prędkość
stopniowo maleje w miarę jak fotosfera supernowej cofa się w stronę swobodnie
rozszerzającej się materii wyrzuconej przez supernową.

Rys. 2. Sferycznie symetryczny model oddziaływania supernowej z ośrodkiem wokółgwiazdowym
(CSM) poprzez szok przedni (FS), szok wsteczny (RS) i zimną gęstą otoczkę (CDS) – szczegóły
w tekście. W prawym panelu pokazano dokładniej strukturę CDS. Zygzakowate linie po obu
stronach CDS symbolizują, że tutaj generuje się promieniowanie X i ultrafioletowe, które
rozchodzi się na zewnątrz (CSM) i do wewnątrz (SN ejecta) - zmieniając tam stan gazu. Materiał
źródłowy [1].
Dla supernowych oddziałujących z CSM wszystkie cztery strefy mogą przyczynić się do powstania
widma w zakresie widzialnym. Aczkolwiek ten wkład do linii emisyjnych może się zmieniać z upływem
czasu, gdy nieprzeźroczysta fotosfera przechodzi stopniowo przez strefy (1) … (4) – co obserwuje się
spektroskopowo w następujący sposób:
(1) Na początku, gdy fala uderzeniowa supernowej wydostaje się na powierzchnię progenitora
może powstać błysk promieniowania rentgenowskiego i UV jonizujący materię CSM przed falą
uderzeniową w obszarze (1). W tej fazie nieprzeźroczysta fotosfera jest generowana przez
rozpraszanie fotonów na elektronach w obszarze CSM przed falą uderzeniową – co może
zaburzać wygląd fali uderzeniowej. Ta faza trwa czasami dzień lub dwa, a innym razem - kilka
tygodni lub miesięcy. W widmie zwykle obserwuje się gładkie widmo ciągłe w zakresie
niebieskim z wąskimi liniami emisyjnymi, które posiadają szerokie, poszerzone lorentzowsko
skrzydła (przykład rys.1–widmo SN 1988Z). Te skrzydła nie są generowane przez ruch
dopplerowski wzbudzonego gazu, ale przez rozpraszanie fotonów na elektronach
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w miarę, jak fotony danej wąskiej linii widmowej stopniowo wydostają się na zewnątrz
z nieprzeźroczystego CSM. Poszerzone skrzydła linii emisyjnych powstają w wyniku
„przypadkowego błądzenia” fotonów w częstotliwości dla każdego rozproszenia. Prędkość
termiczna rozpraszanych elektronów wynosi Vtherm = 674(Te/104K)1/2 km/s, a liczba rozproszeń
N ≈ τe2. Dlatego szerokość linii FWHM jest proporcjonalna do ~ N1/2Vtherm ≈ 674τe(Te/104K)1/2
km/sek. Szerokość profilu linii emisyjnej FWHM np. ~2000 km/s otrzymujemy przy
nieprzeźroczystości CSM dla elektronów τe>3 i temperaturze elektronowej Te~104K.
(2) Fotosfera supernowej cofa się do obszarów (2) i (3) w okolicach maksimum jasności. Pojawiają
się silne emisyjne linie widmowe o „pośrednich szerokościach” rzędu kilku tysięcy
km/sek, którym czasami towarzyszą profile typu P Cygni. W tych liniach emisyjnych widzimy
promieniowanie z gazu post-szokowego. Ten obszar jest silnie chłodzony przez promieniowanie
elektromagnetyczne – czego z definicji oczekujemy od supernowych oddziałujących z CSM. Jak
już wspomniano wcześniej, strefy (2) i (3) mogą utworzyć bardzo cienkie geometrycznie
obszary i mieszając się na kontaktowej nieciągłości - mogą zlać się w jeden obszar.
W standardowym obrazie ten schłodzony gaz jest bardzo gęsty i spiętrzony w zimną gęstą
otoczkę (CDS). CDS jest ciągle ogrzewany przez falę uderzeniową i emituje fotony głównie
w linii Hα (supernowe IIn) lub neutralnego He I (supernowe Ibn). Mogą być one najsilniejszymi
liniami widmowymi o pośrednich szerokościach. Linie emisyjne o pośrednich szerokościach
pozostają silne nawet gdy fotosfera cofnie się dalej, ponieważ CDS jest nadal ogrzewany przez
promieniowanie rentgenowskie i ultrafioletowe z FS i RS.
(3) jw.
(4) Po maksimum jasności fotosfera cofa się do strefy (4) ze swobodnie rozszerzająca się materią
wyrzuconą przez supernową. Dalsze zmiany w wyglądzie widma zależą od właściwości CSM.
Gdy oddziaływanie z CSM jest słabe lub trwa krótko, można zaobserwować zmiany w widmie
jak u normalnej supernowej przy końcu fazy fotosferycznej (szerokie profile typu P Cygni– np.
rys.1 widmo SN 1987A) lub w fazie nebularnej (promieniowanie materii wyrzuconej przez
supernową, która jest ogrzewana przez rozpady promieniotwórcze). Gdy oddziaływanie z CSM
jest silne i długotrwałe to może się okazać, że nie ujawni się widmo jak dla normalnej
supernowej w fazie fotosferycznej lub nebularnej, a profile typu P Cygni mogą pozostać
wypełnione. Normalne supernowe „gasną” po paru miesiącach, ponieważ ich źródłem energii
jest tylko początkowa energia zmagazynowana w fali uderzeniowej lub rozpad pierwiastków
promieniotwórczych. Supernowe oddziałujące z CSM mogą pozostawać jasne miesiącami,
a nawet latami. To, jak długo supernowa oddziałująca z CSM pozostaje jasna zależy
nie tyle od energii wybuchu (standardowo ~1 Bethe/FOE, ale może być mniej), ale
przede wszystkim od czasu trwania i tempa utraty masy przez progenitora
supernowej w przeszłości. W późniejszym okresie dominującym źródłem ogrzewania
materii wyrzuconej przez supernową z dużą prędkością (patrz rys.2 „fast ejecta”) może być
emisja promieniowania w wyniku oddziaływania CSM z szokiem wstecznym (RS). Może to
generować zupełnie inne widmo niż dla normalnych supernowych, gdzie głównym źródłem
energii jest rozpad pierwiastków promieniotwórczych. Należy pamiętać o tych różnicach przy
interpretacji widm supernowych IIn szczególnie w późnych fazach.
W pewnych warunkach podczas ekspansji fali uderzeniowej w ośrodku wokółgwiazdowym może
powstawać pył. Uważa się, że dla supernowych oddziałujących z CSM tworzy się on w innych
warunkach niż dla normalnych supernowych. W drugim przypadku pył się tworzy w swobodnie
rozszerzającej się materii wyrzuconej przez supernową, jako rezultat dynamicznej równowagi
pomiędzy procesami chłodzenia do odpowiednio niskiej temperatury i stopniowego obniżania się
gęstości. Nawet jeżeli pył tworzy się wydajnie w tych warunkach, to jednak może być zniszczony po
przejściu przez szok odwrotny (RS). Z drugiej strony w supernowych oddziałujących z CSM obserwuje
się, że pył może się gwałtownie uformować w ekstremalnie gęstych poszokowych obszarach, gdzie
następuje chłodzenie materii (czyli w strefach 2 i 3 pokazanych na rys.2). Pył tworzy się za szokiem
i dlatego ma większe szanse na przetrwanie.
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SN 2006jc jest pierwszym przykładem supernowej, w której dokładnie zbadano formowanie się
pyłu w obszarze poszokowym. Od 50 dnia od odkrycia zaobserwowano klasyczne oznaki formowania
się pyłu takie jak wzrost tempa spadku jasności, nadwyżka promieniowania w zakresie podczerwonym
i wzrastająca asymetria od strony niebieskiej w profilach emisyjnych. Asymetrie pojawiły się
w profilach linii widmowych o pośrednich szerokościach, które powstają w poszokowych obszarach
(patrz rys.2: obszary 2 i 3). Typ widmowy Ibn supernowej SN 2006jc mógł być wynikiem wybuchu
supernowej typu Ic w CSM bogatym w hel. Podobny poszokowy sposób formowania się pyłu wystąpił
w przypadku kilku supernowych IIn (np. SN 2005ip, SN 1998S, SN 2006tf, SN 2010jl. Może to
stanowić dowód na to, że dla supernowych oddziałujących z CSM powszechnym zjawiskiem jest
zwiększone formowanie się pyłu w obszarze poszokowym, gdzie wydajne chłodzenie za pomocą
promieniowania sprawia, że szok przedni zapada się do cienkiego obszaru i staje się bardzo gęsty.
3. Oszacowanie Ṁ dla progenitorów supernowych oddziałujących z CSM
Oddziaływanie z CSM pokazane na rys.2 wytwarza ekstremalną ilość fotonów, ponieważ szok
promienisty jest bardzo wydajnym mechanizmem zamieniającym energię kinetyczną na światło
w zakresie widzialnym. Podczas wybuchu zwykłych supernowych typu II zamienia się na
promieniowanie elektromagnetyczne około 1% energii kinetycznej wybuchu, dla supernowych IIn –
50% i więcej. Ogólnie jasność oddziaływania z CSM fali uderzeniowej po wybuchu supernowej zależy
od prędkości, z jaką materia CSM zderza się z szokiem przednim, która z kolei zależy głównie od
tempa utraty masy przez progenitora supernowej. Tą jasność (L) zwykle wyraża się następującym
wzorem:
L = ½ w V3CDS
(1)
gdzie parametr gęstości wiatru gwiazdowego (ang. wind density) wynosi w = 4πR2σ oraz VCDS prędkość zimnej gęstej otoczki (CDS).
Gęstość wiatru gwiazdowego progenitora supernowej można również opisać następującym
równaniem:
(2)
w = ṀCSM / VCSM
gdzie ṀCSM oznacza tempo utraty masy wyrażone w M⊙/rok, zaś VCSM – prędkość wiatru
gwiazdowego, tworzącego ośrodek wokółgwiazdowy (CSM).
Prędkość VCDS można wyznaczyć w zakresie optycznym za pomocą linii emisyjnych
o pośrednich szerokościach. Należy przy tym uważać, aby nie robić tego za wcześnie, gdy
rozpraszanie na elektronach determinuje szerokość linii emisyjnej. We wczesnej fazie wybuchu
rzeczywista wartość VCDS jest ukryta przed obserwatorem i może okazać się znacznie większa, gdy
zostanie wyznaczona w późniejszym okresie. Prędkość ośrodka wokółgwiazdowego VCSM można
wyznaczyć z wąskich profili linii widmowych, które powstają w obszarze przed szokiem przednim –
szczególnie, gdy mają kształt profilu typu P Cygni. Ale do tego celu konieczne są widma o dość dobrej
rozdzielczości względnej R=λ/Δλ ~ 4000.
Jasność L wyznacza się z danych fotometrycznych. Szczególnie wskazana jest tutaj jasność
w filtrze V lub R, gdyż poprawka bolometryczna może być minimalna, gdy obserwowana temperatura
fotosfery wynosi 6000-7000K. Na podstawie wyznaczonych ze spektroskopii i fotometrii parametrów
obserwacyjnych VCDS, VCSM i L można oszacować z grubsza tempo utraty masy przez progenitora:
(3)
ṀCSM = 2 L VCSM / (VCDS)3
Tempo utraty masy ṀCSM obliczone we wzorze (3) dotyczy momentu „t” z przeszłości, który
można wyznaczyć z następującego wzoru (proporcji): t=twybuch(VCDS/VCSM), gdzie „twybuch” oznacza
moment po wybuchu supernowej, którego dotyczy wyznaczenie ṀCSM.
Jest to bardzo uproszczona analiza, która pozwala orientacyjnie oszacować tempo utraty masy
wymagane do powstania zjawiska supernowej typu IIn. Aby „wyprodukować” jasność typowej
supernowej ~3x108L⊙ (-16,5 mag) w wyniku oddziaływania fali uderzeniowej supernowej
z CSM przyjmujemy typowe wartości VCDS = 2500 km/s, VCSM = 100 km/s. Po zastosowaniu
danych do wzoru (3) otrzymujemy ekstremalnie duże tempo utraty masy ṀCSM = 0,01
M⊙/rok. Jest to wartość nieosiągalna dla zwykłych wiatrów gwiazdowych (zobacz rys.9). Zwykle
supernowe typu IIn mają jasność absolutną mniejszą od -16,5mag (Czyli są jaśniejsze od -16,5 mag!
Czynnik zwiększający wartość ṀCSM we wzorze 3) i najprawdopodobniej prędkość VCDS również
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większą od 2500 km/s (czynnik zmniejszający wartość ṀCSM) dla fazy wybuchu supernowej przed
maksimum jasności.
N. Smith w [1] oszacował również zakres stosowalności wzorów (1) i (3). Równanie (1) daje dość
dobre oszacowanie na jasność widma ciągłego w zakresie optycznym dopóki materia jest
wystarczająco nieprzeźroczysta, by przetworzyć większość lub nawet całość promieniowania
rentgenowskiego i ultrafioletowego na fotony zakresu widzialnego. Natomiast nie daje dobrego
oszacowania L podczas wzrostu jasności supernowej i w maksimum, a także w późniejszych fazach,
gdy promieniowanie X przestaje być pochłaniane oraz linia emisyjna Hα staje się bardzo silna.
Z równania (3) uzyskuje się za małą wartość ṀCSM, gdy za L przyjąć jasność z krzywej blasku
w zakresie optycznym w fazach ewolucji supernowej, w których przestaje wydajnie działać
mechanizm konwersji fotonów X/UV na optyczne.
Tabela 1. Przykładowe wartości bezwymiarowej gęstości wiatru gwiazdowego.

w = Ṁ-6/
Supernowa
V10

~ 0,002

SN 1987A

~1

Supernowe II-P

> 310

Supernowe IIn

Uwagi
Nie zaobserwowano oddziaływania z CSM w początkowym
okresie (<1500 dni), gdy fala uderzeniowa rozchodziła się
w wietrze progenitora SN 1987A, czyli niebieskiego
nadolbrzyma Sanduleak −69 202 o parametrach (patrz
[6]):
Ṁ = 7,5x10-8 M⊙/rok, VCSM=450km/s → w=0,002),
Zaobserwowano karbowane profile P Cygni supernowych IIP (patrz rys.5)
np. Ṁ = 1x10-6 M⊙/rok, VCSM=10km/s

Supernowe typu IIn – linia przerywana na rys.9 z gęstością
wiatru
„w”=5x1015g/cm, lub inaczej Ṁ=3,1x10-4M⊙/rok przy
VCSM=10km/s.

Aby wyrobić sobie intuicję na temat gęstości wiatrów gwiazdowych i supernowych oddziałujących
z CSM sugeruję zapoznać się z tabelą 1, w której podano trzy przykładowe bezwymiarowe gęstości
wiatrów gwiazdowych obliczone według wzoru z publikacji [3] omawianej w paragrafie 4:
(4)
w = Ṁ-6 / V10
gdzie Ṁ-6 oznacza tempo utraty masy w jednostkach 10-6M⊙/rok, a V10 – prędkość wiatru
gwiazdowego w jednostkach 10km/sek. W szczególności nie zaobserwowano efektów
oddziaływania z CSM dla SN 1987A w początkowym okresie (t<1500 dni), gdy oszacowana
bezwymiarowa gęstość wiatru gwiazdowego progenitora (niebieski nadolbrzym) wynosiła
w~0,002. Przy gęstości wiatru gwiazdowego ~1000 razy większej (w~1) zaobserwowano karbowania
(„nacięcia”/absorpcje) na profilach typu P Cygni w widmach niektórych supernowych typu II-P, zaś
bezwymiarowa gęstość wiatru większa od ~310 charakteryzuje supernowe IIn, które bardzo
intensywnie oddziałują z CSM.
4. Karbowane profile – efekt oddziaływania normalnych supernowych z CSM
Jak już wspomniano we wstępie, nawet „normalne” supernowe typów II-P, II-L, IIb, Ib, Ic, Ic-BL
oddziałują z CSM. W szczególności przyjmuje się, że progenitorami supernowych II-P są czerwone
nadolbrzymy takie jak np. Betelgeuza, którym towarzyszą wiatry gwiazdowe. Dla porównania w tym
paragrafie zobaczymy, w jaki sposób można znaleźć ślady oddziaływania z takimi wiatrami
gwiazdowymi w widmach supernowych II-P. Nie jest to jednak oszałamiający efekt jak np. widmo
supernowej SN 1988Z (typ IIn) pokazane na rys.1. W sprzyjających okolicznościach można
zaobserwować drobne absorpcje z wcięciami/karbowaniami (ang. notch), które obniżają niebieskie
skrzydło profilu typu P-Cygni dla linii widmowej powstającej w wietrze gwiazdowym czerwonego
nadolbrzyma. W tym paragrafie zapoznamy się z wynikami symulacji numerycznych N.Chugai’a ze
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współpracownikami [3] dla profili linii widmowych Hα / He I λ10830Å i ich dopasowaniem do danych
obserwacyjnych.

Rys. 3. Schemat powstawanie profilu typu P-Cygni w linii wodorowej Hα / He Iλ10830Å bez
oddziaływania i z oddziaływaniem z CSM (oznaczenia literowe RS, CDS, FS analogiczne jak na
rys.2). Przy oddziaływaniu z CSM pojawia się absorpcja HV (High Velocity) oznaczona cyfrą „2”
w profilu linii widmowej. Materiał źródłowy adaptowany z [3].
Klasyczne profile typu P Cygni (patrz górna część rys.3) powstają podczas wybuchu normalnej
supernowej, gdy praktycznie nie ma oddziaływania z CSM – ekspandująca otoczka jest głównym
źródłem fotonów. Przyjmijmy, że obserwator patrzy na wybuch supernowej prostopadle do
płaszczyzny rys.3. Wtedy część otoczki supernowej widoczna na tle fotosfery ograniczonej kołem (1)
przyczynia się do powstania składnika absorpcyjnego (1), ponieważ spada liczba fotonów
bezpośrednio docierających do obserwatora ze źródła światła (fotosfery) w wyniku pochłaniania
i ponownej emisji głównie w innych kierunkach. Zewnętrzna część otoczki, która nie nakłada się na
fotosferę przyczynia się do powstania składnika emisyjnego profilu typu P Cygni, ponieważ tylko reemitowanie fotony są obserwowane w danej długości fali. Otoczka po wybuchu supernowej rozszerza
się z ogromną prędkością. Dlatego część otoczki (1) nakładająca się na fotosferę jest widoczna jako
absorpcja przesunięta w stronę niebieską względem laboratoryjnej długości fali (tzn. w stronę
ujemnych prędkości) nawet o ~10 tys. km/s (patrz również rys.4).
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Rys. 4. Modelowanie profilu linii widmowej Hα z absorpcją HV (High-Velocity) dla SN 1999em
(dwa górne profile – odpowiednio 41 i 54 dzień po wybuchu) i SN 2004dj (dwa dolne profile –
odpowiednio 55 i 64 dzień po wybuchu). Na każdym rysunku modelowany profil (pogrubiona
linia) jest przedstawiony razem z profilem obserwowanym (cienka linia). Materiał źródłowy [3].
Natomiast gdy fala uderzeniowa „normalnej” supernowej napotyka „standardowe” zagęszczenie
materii wokółgwiazdowej, np. wiatr gwiazdowy czerwonego nadolbrzyma o gęstości w~1
(np. Ṁ~10-6M⊙/rok, prędkość ~10km/s, patrz również rys.9) to oddziałuje w sposób opisany w
paragrafie 2, ale na znacznie mniejszą skalę. Na styku wiatr gwiazdowy - wyrzucona materią przez
supernową powstaje struktura z podwójnym szokiem FS / RS i powierzchnią kontaktową, gdzie tworzy
się CDS (patrz dolna część rys.3). Promieniowanie rentgenowskie powstaje głównie w szoku
wstecznym (RS) i jonizuje zewnętrzny obszar (2) składający się z materii wyrzuconej z supernowej.
N.Chugai ze współpracownikami [3] wykazali za pomocą symulacji numerycznych, że w tym obszarze
powstaje absorpcja HV (ang. High Velocity) o prędkości rzędu -104km/s oznaczona cyfrą 2 w dolnejprawej części rys.3. Absorpcja HV obniża niebieskie skrzydło profilu P Cygni.
N.Chugai ze współpracownikami [3] wykazali numerycznie, że dla supernowych typu II-P
wzbudzenie wodoru i helu przez promieniowanie X jest wystarczające, aby zaobserwować składnik
absorpcyjny HV w liniach widmowych Hα i He I λ10830Å, który powstaje na tle jasnej fotosfery
supernowej II-P. W szczególności dla supernowej SN 1999em porównano w górnej części rys.4
modelowany profil Hα z absorpcją HV (pogrubiona linia) z obserwacyjnym (cienka linia), który został
zarejestrowany w 41 i 54 dniu od początku wybuchu. Natomiast w dolnej część rys.4 jest podobne
porównanie dla supernowej SN 2004dj w 55 i 64 dniu od początku wybuchu. Absorpcja HV w profilu
Hα dla SN 2004dj w 55 dniu posiada wygląd dość szerokiego płaskiego obniżenia, podobnie jak dla SN
1999em w 41 dniu.
Absorpcja HV w podobnych epokach dla SN 2004dj jest znacznie mniej przesunięta w stronę
niebieską w porównaniu do SN 1999em (-8200 vs -11500 km/s). Ten fakt wyklucza możliwość
interpretacji tego obniżenia na niebieskim skrzydle Hα jako pochodzącego od niezidentyfikowanych
linii metalicznych. Ponieważ prędkości wyznaczone z linii fotosferycznych w porównywalnych epokach
są zbliżone w granicach kilkuset km/s dla obu supernowych, więc można oczekiwać położenia
potencjalnych metalicznych linii absorpcyjnych w zbliżonym zakresie prędkości. A tego nie obserwuje
się. Dodatkowym argumentem wspierającym model opisany [3] jest to, że np. dla supernowej
SN1987A, której progenitorem był niebieski nadolbrzym ze znacznie mniejszą gęstością wiatru
gwiazdowego (patrz tabela 1) nie zaobserwowano absorpcji HV.
Nieco później, bo w 64 dniu pojawia się w profilu SN 2004dj dodatkowe karbowanie „n” (ang.
notch) na absorpcji HV – taki rodzaj wąskiej absorpcji w kształcie litery V, która wykazuje prędkość
radialną około -8200 km/s. To karbowanie jest widoczne w profilu Hα dla SN 2004dj przynajmniej do
102 dnia. Dla SN 1999em dodatkowe karbowanie pojawia się od 54 dnia. Zarówno natężenie jak

45

Proxima • październik 2018

www.proxima.org.pl

45

ASTROFIZYKA
ASTROFIZYKA

O naturze supernowych oddziałujących z materią wokółgwiazdową (cz. 1)
L

i kształt absorpcji „n” w profilu Hα dla ewolucji fotosfery po ~60 dniu nie może wyjaśnić model,
w którym obie absorpcje (karbowanie „n” + HV) powstają w tym samym obszarze (2) materii
niezaburzonej przez szok wsteczny RS (patrz rys.3).

Rys. 5. Wizualizacja mechanizmu powstania profilu Hα dla supernowych typu II-P ze składnikami
absorpcyjnymi generowanymi w wyniku oddziaływania z CSM: 2 – absorpcja HV, 3n – wąska
absorpcja (ang. narrow notch) powstająca w CDS, 3b – szeroka absorpcja (ang. broad notch)
powstająca pomiędzy CDS i FS. Materiał źródłowy adaptowany z [3].
N.Chugai ze współpracownikami [3] wyjaśnili, że karbowanie „n” na profilu Hα powstaje w wyniku
absorpcji promieniowania fotosferycznego w pobliżu zimnej gęstej otoczki (CDS). Aby dopasować
profil obserwowany linii Hα do teoretycznego autorzy wprowadzili następujące dwa „karbowane”
składniki absorpcyjne:
(1) szerokie karbowanie (ang. broad notch) - absorpcja powstającą w wyniku pochłaniania
promieniowania fotosferycznego w obszarze pomiędzy CDS i FS - występuje tutaj silna
turbulencja (~400-500 km/sek), która powoduje znaczne rozmycie profilu widmowego;
(2) wąskie karbowanie (ang. narrow notch) - absorpcja powstającą w wyniku pochłaniania
promieniowania fotosferycznego w obszarze CDS - występuje tutaj niewielka turbulencja
(~20 km/s), która powoduje minimalne rozmycie profilu widmowego.
Na rys.5 po lewej stronie pokazano schematycznie obszary, gdzie powstają składniki absorpcyjne
profilu Hα dla supernowej typu II-P:
• „fotosfera” - nieprzeźroczysta i rozszerzająca się powierzchnia supernowej,
• (1) - obszar nie oddziałujący z CSM, gdzie powstaje klasyczny profil typu P Cygni,
• (2) - obszar materii wyrzuconej przez supernową wzbudzany przez promieniowanie
rentgenowskie z szoku wstecznego (RS), gdzie powstaje absorpcja HV,
• (3n) – obszar CDS, gdzie powstaje wąski składnik absorpcyjny profilu Hα – takie wąskie
karbowanie / absorpcja nakładająca się na HV,
• (3b) – obszar silnie mieszającego się gazu pomiędzy CDS i szokiem przednim (FS), gdzie
powstaje szeroki składnik absorpcyjny profilu Hα – szerokie karbowanie nakładające się na HV,
Na rys.5 po prawej stronie pokazano schematycznie wygląd profilu Hα dla supernowej typu II-P,
gdy nakładane są kolejne składniki absorpcyjne związane z oddziaływaniem z CSM:
• (1) – profil Hα bez oddziaływania z CSM (=klasyczny profil typu P Cygni),
• (1, 2) – profil Hα ze dodatkowym płaskim składnikiem absorpcyjnym HV,
• (1, 2, 3n) – profil Hα z dodatkowym wąskim karbowaniem,
• (1, 2, 3n, 3b) – profil Hα z dodatkowym szerokim karbowaniem.
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N.Chugai ze współpracownikami uzyskali podczas modelowania profilu Hα opisanego w [3]
najlepsze dopasowanie kształtu absorpcji HV dla supernowych SN 2004dj i SN 1999em przy wartości
bezwymiarowej gęstości wiatru gwiazdowego w~1, co odpowiada tempu utraty masy progenitora
supernowej ~10-6M⊙/rok dla prędkości wiatru gwiazdowego 10km/s. Astronomowie uzyskali również
porównywalne tempo utraty masy na podstawie oszacowania prędkości CDS. Według autorów ten
sposób modelowania absorpcji HV w profilach Hα i He I λ10830Å może służyć do diagnostyki
oddziaływania CSM z supernowymi II-P dla wiatrów gwiazdowych o bezwymiarowej gęstości w<4 (np.
tempo utraty masy progenitora < 4x10-6M⊙/rok - przy założeniu prędkości wiatru gwiazdowego 10
km/sek). Wspomniana metoda może być interesującą alternatywą dla wyznaczania gęstości wiatru
gwiazdowego tym bardziej, że nawet dla Betelgeuzy - najczęściej obserwowanego czerwonego
nadolbrzyma, wyznaczone obserwacyjnie tempo utraty masy różni się aż o 2 rzędy wielkości (Ṁ od
2x10-7 do 1,5x10-5M⊙/rok).
5. Supernowe „połykające” oddziaływanie z CSM
Przypadek opisany w paragrafie 2 dotyczy prostego modelu wybuchu supernowej w warunkach
symetrii sferycznej. Jednak z obserwacji zaawansowanych ewolucyjne masywnych gwiazd z ostatnich
lat wynika, że na ogół nie są one otoczone przez sferycznie symetryczny CSM (przykłady – patrz
rys.6). Powszechnymi zjawiskami są bipolarne otoczki, dyski w obszarach równikowych lub
pierścienie, które istotnie wpływają na interpretację parametrów oddziaływania z CSM. Odejście od
symetrii sferycznej może wpłynąć jakościowo na wygląd widma, zmienić kształt profili linii widmowych
lub co gorsza – dramatycznie zmienić wartość szacowanej całkowitej energii i wyrzuconej masy, i
czasami ukryć ślady oddziaływania z CSM. Prowadzi to do błędnych wniosków. W takim przypadku
przyjęcie najprostszego założenia o symetrii sferycznej może być niewłaściwe.

Rys. 6. Przykłady asymetrycznych mgławic wokół gwiazd masywnych - po lewej: mgławica
Homunculus w gwiazdozbiorze Kila z gwiazdą centralną η Car (typ LBV); po prawej: mgławica
NGC 2359 (Hełm Thora / Mgławica Kaczka) w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa z gwiazdą centralną
typu Wolfa-Rayeta. Materiał źródłowy: NASA-HST (po lewej), ESO (po prawej).
N. Smith w omawianej publikacji [1] przedstawił bardziej realistyczny przykład oddziaływania
supernowej z CSM, które nie jest sferycznie symetryczne – progenitor supernowej otoczony przez
CSM z rozkładem masy w płaszczyźnie równikowej o kształcie zbliżonym do dysku (patrz rys.7). Przy
takiej geometrii silne oddziaływanie z CSM zachodzi tylko w małym fragmencie konta bryłowego, pod
jakim jest widoczny wspomniany dysk z progenitora supernowej (przyjmijmy, że np. jest to ~10%
konta bryłowego całej sfery = 4π steradianów). Przy takiej geometrii zjawiska, większość materii
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wyrzuconej przez supernową (powiedzmy ~90%) może się rozszerzać bez ograniczeń w kierunkach
biegunowych bez oddziaływania z CSM, generując normalne widmo supernowej z szerokimi profilami.
Pozostałe ~10% materii oddziałuje z CSM w płaszczyźnie równikowej i energia kinetyczna materii
wyrzuconej przez supernową jest zamieniana na ciepło i promieniowanie za pomocą fali uderzeniowej
(FS/RS). Dzięki temu mechanizmowi dyssypacji energii może wzrosnąć całkowita jasność supernowej
w porównaniu do normalnej supernowej np. typu II-P, ale nie będzie to tak znaczny wzrost jasności
jak dla najjaśniejszych hipernowych (SLSN IIn). Ten model może znaleźć zastosowanie do
wyjaśnienia wielu przypadków supernowych typu IIn.
Smith w [1] nazwał ten model oddziaływaniem z CSM, które zostało otoczone, „połknięte” i ukryte
(ang. Enveloped, Swallowed, and Hidden CSM Interaction.). Autor uzyskał bardzo ciekawe
i nieintuicyjne wnioski. Supernowa z „połkniętym” oddziaływaniem z CSM może nie posiadać
w widmie wąskich linii emisyjnych definiujących „typ” IIn, ale jednocześnie znaczny udział
w jasności supernowej może stanowić oddziaływanie z CSM. Takie oddziaływanie fali
uderzeniowej supernowej z bardzo asymetrycznym CSM w postaci dysko-podobnego rozkładu materii
otaczającego progenitora przedstawiono na rys.7 w następujących fazach:
a) Stan przed wybuchem supernowej: progenitor (czerwony nadolbrzym RSG) jest otoczony
przez wiatr gwiazdowy i gęsty dysk o promieniu ~10-20 j.a.
b) Wczesna faza oddziaływania z CSM (0-20 dni): natychmiast po wybuchu supernowej mogą
pojawić się wąskie linie emisyjne w wyniku rekombinacji materii tworzącej gęsty wiatr
gwiazdowy, który uległ fotojonizacji lub dysk (zobacz → ang. photoionized wind & disk emit
narrow lines). Również natychmiast może pojawić się silne oddziaływanie z materią
dysku, które zwiększy jasność. Obserwowane widmo powinno być zdominowane przez wąskie
linie emisyjne z lorentzowskimi skrzydłami.
c) Plateau jasności (ukryte oddziaływanie z CSM, 20-120 dni): oddziaływanie z CSM w kształcie
dysku zostaje ograniczone tylko do szoku przedniego w płaszczyźnie równikowej. Natomiast
~90% materii wyrzuconej przez supernową rozszerza się właściwe w sposób niezakłócony
w mniej gęstym obszarze okołobiegunowym. Zaledwie w kilka dni obszar oddziaływania z CSM
dyskowym może zostać ukryty pod szybko rozszerzającą się fotosferą normalnej supernowej.
W tych warunkach schowane oddziaływanie CSM rozgrzewa od środka nieprzeźroczystą
materię wyrzuconą przez supernową i przyczynia się do znacznego wzrostu obserwowanej
jasności mimo, że nie widać wąskich linii emisyjnych. Może spowodować, że jasność fotosfery
stanie się asymetryczna. Około miesiąc po wybuchu w widmie takiej supernowej powinny
pojawić się szerokie profile typu P Cygni (zobacz ang. „broad em/abs lines”) o powiększonej
jasności i dłuższym niż normalnie czasie trwania. Być może zaobserwuje się również profile
o niespotykanym kształcie lub znaczną polaryzację promieniowania. W tej fazie trudno byłoby
rozróżnić
co
jest
źródłem
dodatkowej
energii
supernowej
–
rozpad
atomów
promieniotwórczych, czy ukryte oddziaływanie z CSM.
d) Po plateau jasności (późna faza oddziaływania z CSM, >120 dni): fotosfera znajduje się
w materii wyrzuconej przez supernową i stopniowo cofa się. Oddziaływanie z CSM dyskowym
ponownie staje się widoczne. Staje się widoczny dysk, który został ściśnięty do gęstego
zimnego torusa i przyspieszony do kilku tysięcy km/sek. Ponownie oddziaływanie z CSM może
być widoczne poprzez linie emisyjne pośredniej szerokości z prawdopodobnymi podwójnymi
maksimami (zobacz → ang. int-width emission-line spectrum). Najważniejsze przykłady
supernowych, w których zaobserwowano takie późne oddziaływanie z CSM to SN 1998S,
PTF11iqb, SN 2009ip i SN IIb 1993J (poniżej przyjrzymy się dokładniej dwóm pierwszym
przykładom). Linie emisyjne pośredniej szerokości (powstają w wyniku oddziaływania z CSM
w późnej fazie wybuchu supernowej) mogą być znacznie silniejsze niż zwykłe nebularne linie
emisje (powstają w wewnętrznej części materii wyrzuconej przez supernową, są zasilane
energią rozpadów promieniotwórczych). Dodatkowo oddziaływanie z CSM w tej fazie może
generować silne promieniowanie rentgenowskie, które propagując się do wnętrza materii
wyrzuconej przez supernową może zmienić warunki powstawania widma nebularnego.
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Rys. 7. Model bardziej skomplikowanego
oddziaływania supernowej z CSM, gdy
występują wielkie odstępstwa od symetrii
sferycznej (dysk o promieniu ~10 AU +
wiatr gwiazdowy). Ten model pierwotnie
zaproponował Smith w [2], aby wyjaśnić
obserwacje supernowej PTF11iqb (patrz
również rys.8). Materiał źródłowy [1].
W dalszej części przyjrzymy się analizie Smith’a [2] profili linii widmowej Hα na przykładzie
supernowych SN 1998S i PTF11iqb, w których wystąpiło silne oddziaływanie z CSM w późnych fazach.
Początkowo interpretowano asymetryczny profil Hα supernowej SN 1998S z silnym maksimum po
stronie niebieskiej (patrz rys.8a) jako wynik oddziaływania z CSM w postaci spłaszczonego dysku,
który został przesłonięty przez pył lub materię wyrzuconą przez supernową. Spowodowało to
osłabienie w Hα emisji przesuniętej w stronę czerwoną („wzorcowy” profil Hα generowany przez dysk
powinien posiadać dwa symetryczne maksima). Pył mógł powstać w obszarze gęstej zimnej otoczki
(CDS). Jednak dla supernowej PTF11iqb powyższa interpretacja nie jest przekonująca, gdyż został
osłabiony tylko składnik przesunięty w stronę niebieską, czyli powstający w materii od strony dysku,
która znajduje się bliżej obserwatora. To, że profil linii emisyjnej od strony oddalającej się jest
silniejszy stwarza wymaganie, aby rozkład gęstości w CSM był niejednorodny. Ciekawe, że w 801 dniu
prędkość radialna najsilniejszego składnika emisyjnego oddalającego się (ok. +1100 km/s) jest
mniejsza w porównaniu składników przybliżających się (od -2000 do 3000 km/s) – co może być
dodatkowym argumentem na rzecz większego spowolnienia materii w gęstszym ośrodku CSM i tym
samym zwiększonej jasności w części profilu Hα przesuniętej ku czerwieni.
Jeżeli supernowe typu IIn mają tego typu asymetrie, to wtedy łatwo można wyjaśnić zmiany
kształtu profilu Hα poprzez zmianę kąta widzenia pod jakim oglądamy CSM w kształcie torusa. Na
przykład rys.8a prezentuje asymetryczne profile Hα supernowych SN 1998S i PTF11iqb w późnej fazie
(odpowiednio 494 i 801 dzień). Natomiast na rys.8b pokazano dla tych supernowych model
asymetrycznego oddziaływania z CSM w kształcie torusu, który posiada mniejszą gęstość po lewej
stronie i większą po prawej. Obserwator w pozycji A, gdy patrzy na system pod dużym nachyleniem,

49

Proxima • październik 2018
www.proxima.org.pl

49

ASTROFIZYKA

ASTROFIZYKA

O naturze supernowych oddziałujących z materią wokółgwiazdową (cz. 1)
L

będzie widział silniejsze maksimum przesunięte w stronę czerwoną – przypadek supernowej PTF11iqb.
Gdy obserwator patrz na to zjawisko z pozycji B, to będzie widział maksimum przesunięte w stronę
niebieską – przypadek SN 1998S. Przy minimalnym nachyleniu (pozycja C) obserwator będzie widział
węższy i bardziej symetryczny profil linii widmowej.
Jaka jest przyczyna powstawania w CSM o kształcie torusu asymetrii polegającej na tym, że jedna
jego część jest znacznie gęstsza niż przeciwna? CSM o osiowej symetrii (np. dysk, mgławica
bipolarna) może powstać w wyniku wyrzutu materii z szybko rotującej gwiazdy. Ale znaczną
asymetrię azymutalną jest trudno uzyskać dla pojedynczej gwiazdy. Jednak nie stanowi to problemu,
gdy mamy do czynienia z ciasnym układem podwójnym, w którym następuje utrata masy
o zmiennym tempie lub następuje utrata masy przy niezerowej ekscentryczności orbity. RY Scuti jest
rzadkim przykładem takiego ciasnego zaćmieniowego układu podwójnego składającego się z gwiazd
masywnych, w którym obserwuje się ewolucyjnie krótką fazę transferu masy (patrz również Proxima
nr 19 - rys. 17). Jednocześnie jest to jedyny znany do tej pory przykład, w którym rozdzielono
przestrzennie toroidalną mgławicę wokół całego układu. Mgławica otaczająca układ RY Scuti ma
kształt torusa o promieniu ~1000 j.a., który prezentuje podobną skalę oddziaływania z CSM jak
PTF11iqb w późnej fazie (~801 dzień). Dla porównania na rys.8c pokazano uśredniony profil
wzbronionej linii emisyjnej azotu [N II] λ6583Å powstającej w torusie wokół układu RY Scuti, zaś na
rys.8d - rozdzieloną przestrzennie strukturę prędkości tego torusa (diagram pozycja vs prędkość).
Diagram położenie vs prędkość dla RY Scuti został wykonany za pomocą teleskopu Hubble’a
z użyciem spektrografu Space Telescope Imaging Spectrograph, który zebrał widma z tego fragmentu
nieba ze szczeliną ustawioną na wielką oś torusa. Uśredniony profil linii azotu zawiera kilka maksimów
i jest bardzo niesymetryczny z największym maksimum po stronie czerwonej – podobnie jak w późnej
fazie ewolucji wybuchu supernowej PTF11iqb, ale jest znacznie wolniejszy (prędkość rotacji tylko
ok. ±40 km/s).
Emisja powstająca w torusie wokół RY Scuti jest rozdzielona zarówno przestrzennie jak
i spektroskopowo, i stanowi dowód, że rozkład gęstości w rozszerzającym się torusie jest
niesymetryczny - z kilkoma obszarami o zgęszczonej materii wokół torusa i ogólnie o większej
gęstości w części oddalającej się. O takim rozkładzie materii w torusie mówi się, że nie posiada
„symetrii azymutalnej”. Symetria azymutalna jest takim bardziej wyszukanym określeniem rotacji.
Jeżeli podczas rotacji obiekt wygląda tak samo, to można o nim powiedzieć, że jest azymutalnie
symetryczny (przykłady obiektów azymutalnie symetrycznych z życia codziennego: płyta DVD, płyta
gramofonowa, koło, piłka; przykłady astrofizyczne: rotująca gwiazda, torus).
Torus RY Scuti nie posiada symetrii azymutalnej pomimo, że ten ciasny układ podwójny
najprawdopodobniej rotuje synchronicznie (siły pływowe zrównały okres orbitalny z okresem rotacji),
a składniki krążą po orbitach kołowych. W tym przypadku asymetria azymutalna może powstać
w wyniku epizodycznej utraty masy. Z ruchów własnych wielu otoczek zaobserwowanych wokół RY
Scuti oszacowano, że w ciągu ostatnich ~250 lat miały miejsce dwa duże wypływy materii. Całkowitą
masę mgławicy wokół RY Scuti o promieniu ~1000 j.a. oszacowano na 0,001M⊙.Wydaje się
prawdopodobne, że gdyby supernowa II-P wybuchła otoczona przez mgławicę taką jak wokół
RY Scuti, to w późnej fazie oddziaływania z CSM zaobserwowano by podobne profile emisyjne Hα jak
w supernowej PTF11iqb. Jednak nie należy tej analogii za bardzo rozwijać, gdyż RY Scuti jest układem
podwójnym z gwiazdą typu widmowego O i nadolbrzymem B. Więc jest mało prawdopodobne
zaobserwowanie supernowej z plateau w krzywej blasku (II-P), gdyby wybuch nastąpił powiedzmy
jutro. Tym nie mniej jest to ciekawa ilustracja możliwości powstania asymetrii w mgławicach
otaczających ciasne układy podwójne, w których występuje oddziaływanie pomiędzy składnikami (np.
wymiana masy, wiatry gwiazdowe). W układach podwójnych asymetrie azymutalne mogą również
powstawać w wyniku zderzeń wiatrów gwiazdowych lub innych oddziaływań związanych z niezerową
ekscentrycznością orbit.
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Rys. 8. Wygląd profili linii widmowych powstających w niesymetrycznym CSM (szczegóły
w tekście). Rys.8a prezentuje asymetryczne profile Hα dla supernowych SN 1998S i PTF11iqb
w późnej fazie wybuchu, a rys.8b - model oddziaływania z niesymetrycznym CSM w kształcie
torusa. Dla porównania na rys.8c pokazano profil linii wzbronionej [N II] λ6583Å powstającej
w torusie o promieniu ~1000 j.a. otaczającym układ RY Scuti. Natomiast diagram pozycja vs
prędkość dla RY Scuti (patrz rys.8d) wskazuje na występowanie asymetrycznego rozkładu
o zwiększonej gęstości w oddalającej się części torusa. Materiał źródłowy [2].
Analizując opisany w niniejszym paragrafie model oddziaływania supernowej z niesymetrycznym
CSM należy zauważyć, że mamy do dyspozycji dwa różne wyjaśnienia mechanizmów fizycznych dla
dużego zakresu obserwowanej maksymalnej jasności dla supernowych IIn (od jasności supernowych
typu SLSN IIn po minimalnie podwyższoną jasność w wyniku oddziaływania z CSM) - nawet jeżeli
wszystkie supernowe posiadają tą samą kanoniczną wartość energii kinetycznej = 1 Bethe
(1051ergów). Cały ten zakres podwyższonych jasności supernowych typu IIn może być wyjaśniony na
dwa sposoby:
• zmniejszenie gęstości wiatru gwiazdowego progenitora,
• zwiększenie stopnia asymetrii gęstego oddziałującego CSM.
Najistotniejsze wskazówki świadczące o asymetrii CSM można uzyskać z:
• spektropolarymetrii,
• asymetrycznego kształtu profili linii widmowych (patrz rys.8a – należy pamiętać, że asymetria
CSM może być również spowodowana przez pył lub przesłanianie przez samą fotosferę
supernowej),
• zmian w czasie prędkości (np. po intensywnej fazie oddziaływania z CSM nadal występują
składniki o dużych prędkościach radialnych w profilach linii widmowych, które powstają
w materii wyrzuconej przez supernową).
Jeżeli uda się wykryć w danej supernowej wskazówki świadczące asymetryczności CSM, to należy
pamiętać, że wtedy tempo utraty masy progenitora wyznaczone z wzoru 3 jak również energia
wybuchu supernowej mogą być zaniżone nawet o rząd wielkości (czynnik ~10).
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Rys. 9. Wykres zależności
średniego tempa utraty masy
[log(M⊙/rok)] od prędkości
wiatru gwiazdowego [km/s]
dla znanych typów
supernowych oddziałujących
z CSM. Porównano te wartości
dla supernowych
oddziałujących z CSM ze
znanymi rodzajami gwiazd
masywnych, które mogą być
progenitorami supernowych
(szczegóły w tekście).
Materiał źródłowy [1].

6. Progenitory supernowych IIn / Ibn
Do wystąpienia zjawiska supernowej typu IIn lub Ibn konieczne jest silna utrata masy przez
progenitora w niedługim okresie przed wybuchem supernowej. W tym paragrafie przejrzymy rodzaje
znanych nam gwiazd masywnym w poszukiwaniu tych, które mogą być progenitorami supernowych
oddziałujących z CSM. W tym celu został sporządzony rys.9.
Na rys.9 porównano parametr gęstości wiatru gwiazdowego „w” dla supernowych
oddziałujących z CSM z oczekiwanym tempem utraty masy dla znanych rodzajów
zaawansowanych ewolucyjnie gwiazd masywnych. Został on uzyskany z obserwacyjnie
wyznaczonej prędkości wiatru gwiazdowego lub prędkości ekspansji otoczki i tempa utraty masy.
Kolorowe obszary odpowiadają wartościom różnych typów zaawansowanych ewolucyjnie gwiazd
masywnych wziętym z publikacji przeglądowej N.Smith’a z 2014r. o utracie masy gwiazd masywnych,
która została omówiona również w Proximach nr 18, 19 i 20. Skróty na tle kolorowych obszarów
oznaczają:
• gwiazdy na AGB (Asymptotyczna Gałąź Olbrzymów),
• gwiazdy sAGB (super-AGB),
• RSG (red supergiants – czerwone nadolbrzymy)
• eRSG (extreme RSG – ekstremalne czerwone nadolbrzymy),
• YSG (yellow supergiants – żółte nadolbrzymy),
• YHG (yellow hypergiants – żółte hiperolbrzymy),
• LBV winds (LBV - luminous blue variables, wiatry jasnych błękitnych zmiennych)
• LBV giant eruptions (gigantyczne wybuchy jasnych błękitnych zmiennych),
• binary RLOF (binary Roche-lobe overflow – wymiana masy pomiędzy składnikami w ciasnym
układzie podwójnym poprzez wypływ materii przez punkt L1 powierzchni Roche’a),
• WNH (potocznie zwane „gwiazdami typu widmowego O na sterydach” - jasne gwiazdy WN
z liniami wodoru H w widmie, np. WR25, WR20a)
• WR (gwiazdy WN bez linii wodoru w widmie i gwiazdy Wolfa-Rayeta typu WC).
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Na tym rysunku również zaznaczono kołami pozycję kilku gwiazd masywnych z dobrze
wyznaczonym dużym tempem utraty masy takich jak VY CMa, IRC+10420, η Car podczas wybuchów
(Eta 1843, Eta 1890) oraz P Cyg podczas wybuchu (P Cyg 1600). Natomiast oznaczenie X wskazuje
na reprezentatywne przykłady supernowych typu IIn i Ibn, które posiadają obserwacyjne oszacowania
prędkości CSM przed przejściem fali uderzeniowej (wyznacza się z wąskich linii emisyjnych z widm o
umiarkowanej lub dużej rozdzielczości - patrz paragraf 3) jak również tempa utraty masy progenitora.
Dodatkowo na rys.9 zaznaczono linie odpowiadające parametrowi gęstości wiatru
gwiazdowego w=Ṁ/VCSM dla 5×1016 i 5×1015 g/cm, które są typowymi gęstościami wiatru
gwiazdowego wymaganymi do wystąpienia zjawiska supernowej IIn o umiarkowanej
(~107L⊙) lub minimalnej jasności (~106L⊙) - zgodnie z wzorem (1). Gwiazdy na granicy i
powyżej przerywanej linii w=5×1015g/cm powinny być progenitorami supernowych silnie
oddziałujących z CSM. Ciągła linia określa typową wartość gęstości wiatru gwiazdowego supernowej
IIn o umiarkowanej jasności, natomiast linia przerywana – minimalną wielkość, aby wystąpiło
zjawisko IIn. Ale należy pamiętać, że supernowa może prezentować widmo typu IIn przy gęstości
wiatru poniżej przerwanej linii, o ile jest to wiatr asymetryczny lub niejednorodny (pełen
„zgęstków”/kłaczków materii).

Gęstość wiatru „w” wyrażona w systemie CGS [g/cm] można przeliczyć w następujący sposób
na zwyczajowe wartości tempa utraty masy Ṁ w [M⊙/rok] i VCSM w [km/s]:
[g/cm]= [2*10-33M⊙/s * s/10-5km] = [2*10-28M⊙/(3,17*10-8rok)*s/km]= [0,63*10-20M⊙/rok
* s/km]
Przeliczając np. wartości gęstość wiatru gwiazdowego 5×1016 i 5×1015 g/cm otrzymujemy tempo
utraty masy odpowiednio 3,1x10-3 i 3,1x10-4M⊙/rok – przy założeniu prędkości ośrodka
wokółgwiazdowego np. VCSM = 10 km/s (porównaj rys.9).
Z analizy rysunku widać natychmiast, że normalne gwiazdy masywne z silnymi wiatrami
gwiazdowymi takie jak WR, YSG, RSG, ABG i LBV – nie zapewniają gęstości wiatru wymaganej do
zaobserwowania supernowej typu IIn. Potencjalnie mogą one wyprodukować supernowe, w których
w wyniku oddziaływania z CSM obserwuje się silne promieniowanie rentgenowskie lub radiowe.
Jednak takie wiatry gwiazdowe nie są wystarczająco gęste, aby spowodować powstanie linii widmowej
Hα o pośredniej szerokości (mechanizm omawiany w paragrafie 2: CSM spowalnia szok przedni,
wychładza szok przedni przez wypromieniowanie energii i przyczynia się do powstania CDS).
Tylko LBV podczas gigantycznych wybuchów (ang. LBV giant eruptions) oraz najbardziej
ekstremalne chłodne hiperolbrzymy (eRSG + YHG, np. VY CMa, IRC +10420) są jedynymi znanymi
rodzajami gwiazd z wystarczająco gęstymi wiatrami gwiazdowymi, które mogą być progenitorami
supernowych typu IIn. Wiatry gwiazdowe tych dwóch rodzajów gwiazd nie są stabilne. Obserwuje się
względnie krótkie fazy wybuchów lub epizodycznej utraty masy, lub ekstremalnie gęste
i niejednorodne wiatry gwiazdowe. Dla LBV wybuchy trwają od kilku miesięcy do dziesięcioleci.
Natomiast ekstremalne czerwone nadolbrzymy (eRSG) i żółte hiperolbrzymy (YHG) mają gęstość
wiatru (parametr „w” - wzór 2) porównywalną z otoczkami LBV podczas gigantycznych wybuchów
pomimo, że ich wiatry są wolniejsze, a tempo utraty masy mniejsze. Dla eRSG i YHG okresy
zwiększonego tempa utraty masy mogą trwać przez setki, a nawet tysiące lat.
Ze względu na tempo utraty masy to LBV oraz w mniejszym stopniu najbardziej ekstremalne
chłodne hiperolbrzymy są dobrymi kandydatami na progenitorów supernowych IIn. Nie oznacza to
jednak, że wszystkie wybuchną w najbliższych latach oraz, że są one jedynymi kandydatami na
progenitorów supernowych IIn. Dla progenitorów supernowych IIn obowiązuje warunek, że
w ostatnim okresie przed kolapsem jądra przechodzą przez fazę silnej utraty masy (wybuchowej lub
epizodycznej) – co może oznaczać, że doświadczają znacznych zmian w strukturze wewnętrznej. Więc
mogą one wyglądać zupełnie inaczej zanim rozpocznie się faza utraty masy. Dlatego aktualnie te
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gwiazdy mogą nie istnieć w populacjach gwiazdowych Drogi Mlecznej lub Obłoków Magellana w stanie
progenitora tuż przed wybuchem supernowej IIn.
Warto zauważyć, że na rys.9 jednym z parametrów nie jest całkowita utracona masy przez
progenitora, ale tempo utraty masy - a właściwie jego dolna granica. Są problemy z obserwacyjnym
wyznaczeniem tego parametru przy dużym tempie utraty masy, gdyż wtedy ośrodek wokółgwiazdowy
staje się nieprzeźroczysty. W przypadku gdy mamy oszacowaną całkowitą masę utraconą przez
progenitora, to musimy ją podzielić przez zakładaną skalę czasową zjawiska utraty masy by uzyskać
tempo utraty masy Ṁ. Tą skalę czasową określa się dla supernowych typu IIn, gdy znane są względne
prędkości VCSM i VCDS. Zasadniczo na rys.9 analizujemy gęstość wiatru. Dlatego należy zwrócić uwagę
na to, że dwie różne supernowe mogą mieć takie samo tempo utraty masy, ale trwające przez różny
czas – a tym samym różną całkowitą masę utraconą przez progenitora tuż przed wybuchem
supernowej. W niektórych przypadkach całkowita masa utracona może być lepszym ograniczeniem na
parametry progenitora niż tempo utraty masy. Na przykład utracona całkowita masa ~20 M⊙
wyznaczona dla niektórych hipernowych typu IIn wyklucza progenitory o masach początkowych
mniejszych od 30-40 M⊙, ponieważ porównywalna masa musi być wyrzucona przez supernową by
zapewnić długotrwałe oddziaływanie z CSM - oprócz normalnej utraty masy poprzez wiatr gwiazdowy
w ciągu życia progenitora. Zdarzają się również przypadki takie jak SN 2005ip, w której wyznaczone
tempo utraty masy przez progenitora było ekstremalnie małe. Jednak dla tej supernowej
zaobserwowano wyjątkowo długi okres trwania oddziaływania z CSM, sugerujący całkowitą utratę
masy ~15M⊙ przez progenitora – co wyklucza małomasywne gwiazdy takie jak RSG i sAGB z listy
kandydatów na progenitora.
c.d.n.
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S Aurigae – zimowa zmienna węglowa
S Aurigae to druga gwiazda zmienna odkryta w gwiazdozbiorze Woźnicy. Odkrył ją szwedzki astronom
Christoffer Duner w 1881 roku. Leży w obszarze Drogi Mlecznej, w południowej części gwiazdozbioru
Woźnicy. Zmienna została zaliczona do gwiazd półregularnych (SR) o okresie pulsacji 590 dni i dosyć
dużej amplitudzie zmian jasności jak na zmienne półregularne, wynoszącej trzy wielkości gwiazdowe.
W widmie gwiazdy obserwujemy pasma rozmaitych związków węgla, przez co S Aurigae zaliczamy do
tzw. zmiennych węglowych. W tym przypadku dokładny typ widmowy to C4,4, co oznacza, że gwiazda
ta jest umiarkowanie węglowa. Węgiel pochodzi z wnętrza gwiazdy, jest produktem reakcji
termojądrowej, zwanej reakcją 3-alfa.
Tomasz Krzyt
Zmienna jest wyraźnie czerwona (a nawet
purpurowa), ponieważ wspomniane związki
węgla skutecznie wycinają promieniowanie
z niebieskiej części widma. Gwiazdy węglowe
znajdują się na końcowym etapie ewolucji
gwiazdowej przed odrzuceniem zewnętrznej
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otoczki w postaci mgławicy planetarnej.
Ponieważ zmienna okazała się dosyć jasna,
znaleźli się obserwatorzy,
którzy podjęli
systematyczne obserwacje zmian jasności,
których przebieg okazał się wielce ciekawy. Na
początku XX wieku nie działo się nic
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specjalnego, zmienna pulsowała, zmieniając
jasność w zakresie około 8,0 – 11,0 mag. To
pod
koniec
lat
jednak
zmieniło
się
dwudziestych ubiegłego wieku i oto w ciągu
następnych niemal stu lat. i oto w ciągu
następnych niemal stu lat obserwacji średnia
jasność gwiazdy trzykrotnie spadała w okolice
około 13-tej wielkości gwiazdowej. Jednak w
ostatnich latach średnia jasność szybko rośnie
z cyklu na cykl i obecnie zmienna w maksimum
świeci
jako
gwiazda
ósmej
wielkości
gwiazdowej (po raz pierwszy od prawie stu
lat),
zaś
w minimum nie spada poniżej 12-tej wielkości
gwiazdowej tak, że może być obserwowana
nawet małymi teleskopami podczas całego
cyklu.
Jakie są przyczyny tych epizodów osłabienia
średniej jasności? Tego nie wiemy, jednak
opierając się na obserwacjach innych gwiazd
węglowych można wysunąć przypuszczenie, że
za te osłabienia odpowiadają obłoki materii
gazowej bogatej w związki węgla, które są

wyrzucane z gwiazdy w postaci np. wiatru
gwiazdowego.
Oddalając się od gwiazdy, ochładzają się one
i tworzą się w nich twarde ziarna pyłu,
zwiększając w ten sposób nieprzezroczystość
materii, co z kolei osłabia światło gwiazdy. Aby
przekonać się czy jest to hipoteza prawdziwa,
potrzebne są obserwacje w filtrach V i B
w czasie nadchodzących cykli, aby uzyskać
wskaźnik barwy B-V. Wartość wskaźnika barwy
będzie bowiem sygnałem „zapylenia” okolic
gwiazdy, ponieważ pył będzie zmniejszał
jasność głównie w niebieskiej części widma.
Gwiazda oddala się od nas z prędkością
zaledwie 3 km/s i leży niemal w płaszczyźnie
równika galaktycznego. To wskazuje, że jest to
gwiazda należąca do I populacji i jest zapewne
w
wieku
Słońca,
jednak
bardziej
zaawansowana ewolucyjnie z powodu większej
masy początkowej. Według najdokładniejszych
pomiarów zmienna leży w odległości około
1100 parseków.

Rys. 1. Krzywa jasności S Aur w latach 1906-2018 wg obserwacji AAVSO.

55

Proximawww.proxima.org.pl
• październik 2018
55

AKTYWNOŚĆ
SŁONECZNA

III KWARTAŁ

2018 r.

Opracował: Adam Derdzikowski

w oparciu o komunikaty Towarzystwa Obserwatorów Słońca
im. Wacława Szymańskiego

Photo credit: SOHO-EIT Consortium, ESA, NASA

Towarzystwo Obserwatorów Słońca Im. Wacława Szymańskiego
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Raporty aktywności

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc lipiec 2018
Średnie miesięczne: R= 1,10, F= 1,03, CV= 0,13
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 1,67 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc sierpień 2018
Średnie miesięczne: R= 9,23, F= 1,52, CV= 2,65
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 14,59 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc wrzesień 2018
Średnie miesięczne: R= 3,17, F= 0,70, CV= 1,17
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 5,54 [p.p.s - MH.].
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R - liczba Wolfa F -liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV - wartość klasyfikacyjna
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Dane dotyczące powstałych grup plam słonecznych
Nr

B

L

P

S

Nr

B

L

P

S

21
24
25
26
27

8
10
11
-7
-8

30
15
200
25
192

19 VI – 27 VI
12 – 12 VII
20 – 21 VII
1 – 3 VIII
14 – 18 VIII

16
1
2
1
3

28
29
30
31
32

-6
8
8
-7
-6

131
135
289
217
356

19 – 27 VIII
24 – 28 VIII
8 – 10 IX
11 – 12 IX
29 IX - ?

7
6
6
3
(5)

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 7-9/2018 opracowali: Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski,
Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy:
G. Araujo (Hiszpania), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), G. Dałek, J. Derdzikowska,
A. Derdzikowski,

M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski,

P. Ossowski, M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski.
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Podsumowanie III kwartału 2018 roku pod względem
aktywności słonecznej
Adam Derdzikowski
W trzecim kwartale 2018 roku aktywność plamotwórcza Słońca osiągnęła wartości na bardzo
niskim poziomie w zakresie wszystkich mierzonych indeksów.
Pierwszy miesiąc kwartału przyniósł niezwykle słabą aktywność Słońca, której niski poziom
najdobitniej obrazuje fakt, iż plamy mogliśmy obserwować w przeciągu zaledwie trzech dni (a więc
mniej niż 10% dni!). Należy zaznaczyć także, że dwie grupy plam, które wówczas pojawiły się na
słonecznej tarczy były wyjątkowo rachityczne i krótkotrwałe, wręcz trudne do zaobserwowania.
Bardzo przyjemną niespodziankę sprawił sierpień, który okazał się (w porównaniu z lipcem)
miesiącem o imponującej wręcz aktywności Słońca. Obecność niewielkich plam odnotowano w ciągu
19 dni, a na tarczy Słońca w trzeciej dekadzie miesiąca pojawiły się na chwilę nawet dwa obszary
aktywne. Zauważalnie większe było również natężenie pochodni słonecznych.
Niestety, tendencja wzrostowa w tej fazie cyklu nie mogła utrzymać się zbyt długo i już na
początku września Słońce wyciszyło się. W ostatnim miesiącu trzeciego kwartału plamy gościły na
tarczy słonecznej w sumie przez 7 dni.
Mimo braku grup plam i rozbłysków, w trzecim kwartale 2018 roku kolejny raz można było
z północnych rejonów Polski obserwować zjawisko zorzy polarnej. Zjawisko to, co charakterystyczne
dla

aktualnej

fazy

cyklu,

zawdzięczaliśmy

dziurze

koronalnej

i

dużej

intensywności

wiatru

słonecznego. Zorza widoczna była w nocy z 10 na 11 września i okazała się dość skromnym
zjawiskiem, atrakcyjnym przede wszystkim dla fotografów nieba.
Podsumowując: Słońce bez wątpienia znalazło się w okresie minimum aktywności. Świadczą
o tym średnie wartości miesięczne Liczby Wolfa, które są już niższe niż podczas minimum między
XXII i XXIII cyklem. Najbliższe miesiące i cały 2019 rok powinny upłynąć pod znakiem aktywności
z lipca i września bieżącego kwartału. Na podstawie analizy krzywej zmian aktywności słonecznej
można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zbliżające się minimum może być równie słabe,
jak poprzednie, gdy przez wiele miesięcy pojawienie się jakiejkolwiek plamy na Słońcu było dużym
wydarzeniem.
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Autorzy poszukiwani!
Zapraszamy wszystkich miłośników gwiazd zmiennych,
w tym naukowców, do publikowania swoich prac
w naszym biuletynie lub na stronie:
www.proxima.org.pl. 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!

