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SŁOWO WSTĘPU

Pełni

nadziei, że przed nami wspaniały czas
obserwacyjny z wieloma ciekawymi wydarzeniami
w świecie gwiazd, wchodzimy w kolejny rok naszej
działalności. Oczekując na okazję do intensywnych
obserwacji astronomicznych proponujemy lekturę
pierwszego w tym roku numeru naszego biuletynu.
Co tym razem przygotowaliśmy dla naszych
Czytelników?
Przede wszystkim drugą część artykułu
„O naturze supernowych oddziałujących z materią
wokółgwiazdową”, w której zapoznajemy się
z
klasyfikacją
podtypów
supernowych
oddziałujących z takim ośrodkiem. Dla każdego
podtypu poznamy typowe lub reprezentatywne
przykłady supernowych - wygląd ich widm,
krzywych blasku i prawdopodobnych progenitorów.
W
dziale
NEWS
informujemy
m.in.,
że
w
październiku
2018
roku
zasłużony
w poszukiwaniach egzoplanet orbitalny Teleskop
Kepler został usytuowany na bezpiecznej orbicie
i ostatecznie wyłączony z użytkowania. Piszemy
także o tym, jak zespół naukowców NASA badał
środowisko otaczające czarną dziurę o masie

gwiazdowej będącej 10-krotnością masy Słońca,
wykorzystując
instrument
Neutron
Interior
Composition Explorer (NICER) zainstalowany na
pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Z jego pomocą wykryto poświatę rentgenowską
wokół
niedawno
odkrytej
czarnej
dziury.
Prezentujemy również wybrane informacje na
temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba
All-Sky Automated Survey for Supernovae.
W stałym cyklu KALENDARIUM przedstawiamy
efemerydy dla gwiazd zmiennych długookresowych
typu Mira Ceti, których maksima jasności
przewidywane
są
w
najbliższych
trzech
miesiącach, a w PORADNIKU OBSERWATORA
opisujemy kilka ciekawych informacji na temat
zaawansowanej ewolucyjnie gwiazdy węglowej
V Hydrae.
Na koniec numeru jak zwykle raport
z aktywności Słońca za IV kwartał 2018 r.,
przygotowany na bazie obserwacji członków
Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława
Szymańskiego.
Zapraszam do lektury!
Krzysztof Kida
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Okładka: Wizja artystyczna supernowej SN 1993J typu IIb, która wybuchła w galaktyce M 81.
Credit: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)
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Podgrzewanie pyłu po wybuchu nowej V435 CMa
Marian Legutko (LMT)
W numerze z kwietnia 2018 roku (PROXIMA 2/2018 (30)) opisywaliśmy odkrycie niezbyt jasnej nowej
w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Cechą charakterystyczną tej gwiazdy zmiennej były dwa nieodległe
od siebie w czasie maksima jasności, o wysokości ok. 10 mag.
Z końcem roku 2018 wykonane zostały przez duży zespół astronomów obserwacje V435 CMa
(bo takie oznaczenie katalogowe otrzymała ubiegłoroczna nowa Wielkiego Psa) w bliskiej
podczerwieni. W ich efekcie w spektrum obiektu zauważono dominację sygnału emitowanego przez
pył wyprodukowany przez nową. Z obserwacji wykonanych pomiędzy 8 a 10 grudnia 2018 roku
wynika, że pył ten osiągnął temperaturę 770 K.
Wynik ten porównano z wynikiem analogicznych obserwacji poczynionych dwa miesiące
wcześniej, w październiku ubiegłego roku. Okazało się, że temperatura rozszerzającej się otoczki
pyłowej zamiast maleć – rośnie. Jej wartość zmieniła się z poziomu 720 K do wspomnianych 770 K.
W chwili obecnej nie jest znany mechanizm grzania pyłu oddalającego się od źródła po wybuchu
nowej. Zespół autorów obserwacji (Jon Mauerhan i in.) zwrócił jednak uwagę, że podobne zjawiska
zaobserwowano w dwu innych przypadkach galaktycznych nowych: V705 Cas z roku 1993 i V2362
Cyg z roku 2006. Jak się wydaje, we wszystkich tych trzech przypadkach mamy do czynienia ze
znaczącą, większą niż podczas innych eksplozji nowych, ilością powstałego pyłu. Być może dalsze
obserwacje V435 CMa, do jakich zachęcają autorzy informacji, pozwolą opisać mechanizm
podgrzewania pyłu w rozszerzającej się otoczce po wybuchu nowej.

Źródło:
The Astronomer’s Telegram ATel#12316–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=12316
S. Kimeswengeri in., “The Unusual Nova Cygni 2006 (V2362)”: https://arxiv.org/abs/0801.2379
A. Evans i in., „Infraredspectroscopy of Nova Cassiopeiae 1993 (V705Cas) – IV. A closerlookat
the dust”: https://arxiv.org/abs/astro-ph/0504548

Kepler przeszedł na emeryturę
Marian Legutko (LMT)
30 października 2018 roku zasłużony w poszukiwaniach egzoplanet orbitalny Teleskop Kepler został
usytuowany na tzw. bezpiecznej orbicie i ostatecznie wyłączony z użytkowania. Ostatni obraz Kepler
zarejestrował miesiąc wcześniej, 25 września 2018.
Warto przypomnieć, że podczas swojej ponad dziewięcioletniej służby orbitalne obserwatorium
Keplera pozwoliło odkryć ponad 2600 pozasłonecznych planet. Zebrane podczas misji dane jeszcze
przez szereg lat będą poddawane obróbce – można powiedzieć, że ta część misji nie została dotąd
ukończona.
Misja Keplera była, niekoniecznie celowo, podzielona na dwa etapy. Podczas pierwszej teleskop
ten obserwował stale ten sam wycinek nieba na pograniczu gwiazdozbiorów Łabędzia i Lutni. Po
nieusuwalnej awarii żyroskopów, w drugim etapie misji przepatrzono wiele innych obszarów, co
pozwoliło dokonać szeregu ekscytujących odkryć. Jak zauważają administratorzy NASA, do grupy
ostatnich obserwowanych celów należały dwa bardzo ciekawe układy planetarne. Jednym z nich był
słynny system TRAPPIST-1 z siedmioma skalistymi planetami, z których, jak się uważa, przynajmniej
trzy leżą w strefie umiarkowanych temperatur wokół macierzystej gwiazdy. Pozwala to snuć domysły
o istnieniu na ich powierzchniach zbiorników ciekłej wody, co z kolei ma być jednym z fundamentów
powstania życia. Oczywiście, jest to tylko niepotwierdzona hipoteza. Drugim z ostatnich
najciekawszych obiektów obserwowanych przez Teleskop Keplera był system GJ 9827, pobliska jasna
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gwiazda, wokół której krążą trzy planety. Ze względu na parametry orbit, wzajemnej wielkości
względem macierzystej gwiazdy stwarzają one doskonałą okazję do badania ich składu chemicznego,
budowy atmosfery, itp.
Zakończona misja Kepler należy zapewne do najbardziej udanych obserwatoriów orbitalnych
dedykowanych konkretnym celom. Kontynuatorem i w jakimś sensie spadkobiercą Keplera jest
wystrzelone
18
kwietnia
2018
roku
na
orbitę
obserwatorium
TESS
(the
TransitingExoplanetSurveySatellite).
Źródło:
NASA –
https://www.nasa.gov/image-feature/ames/kepler-s-final-image-shows-a-galaxy-full-ofpossibilities
NASA –
https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/tess/objectives.html
The Extrasolar Planets Encyclopaedia – http://exoplanet.eu

NICER mapuje echo świetlne czarnej dziury
Marian Legutko (LMT)
Zespół naukowców NASA badał środowisko otaczające czarną dziurę o masie gwiazdowej będącej
10-krotnością masy Słońca, wykorzystując instrument Neutron Interior Composition Explorer (NICER)
zainstalowany na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Z pomocą instrumentu wykryto
poświatę
rentgenowską
wokół
niedawno
odkrytej
czarnej
dziury,
oznaczonej
jako
MAXI J1820 + 070 (w skrócie J1820), pochłaniającej materiał od gwiazdy towarzyszki. Fale promieni
rentgenowskich tworzyły „świetlne echo”, odbite od gazu wirującego wokół czarnej dziury i ujawniły
zmiany w wielkości i kształcie otoczki.
„NICER pozwolił nam zmierzyć echo świetlne bliżej gwiezdnej czarnej dziury niż udało się to
kiedykolwiek wcześniej”, powiedziała Erin Kara, astrofizyczka z University of Maryland w College Park
i Goddard Space Flight Center w Greenbelt w stanie Maryland, która przedstawiła wyniki na 233-cim
spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Seattle. „Wcześniej podobne echa
światła odbijającego się od wewnętrznego dysku akrecyjnego były widoczne tylko w supermasywnych
czarnych dziurach od milionów do miliardów masywniejszych od Słońca, powoli ulegającym zmianom.
Gwiezdne czarne dziury, takie jak J1820, mają znacznie niższe masy i ewoluują znacznie szybciej,
więc widzimy zmiany, które można rejestrować w ludzkich skalach czasowych.”
Artykuł opisujący odkrycie dokonane przez zespół, którym kieruje Kara, pojawił się w wydaniu
„Nature” z 10 stycznia b.r.
J1820 znajduje się około 10 000 lat świetlnych od nas, na tle gwiazdozbioru Lwa. Gwiazda
towarzysząca czarnej dziurze została zidentyfikowana w ramach obserwacji przeglądowych
europejskiej misji Gaia, umożliwiając naukowcom oszacowanie odległości do obiektu. Astronomowie
nie byli świadomi obecności czarnej dziury przed 11 marca 2018 r., kiedy to wybuch został zauważony
przez Monitor All-sky X-ray Image (MAXI) japońskiej agencji kosmicznej, także pracujący na
pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ciągu kilku dni J1820 z zupełnie nieznanej czarnej
dziury awansował do statusu jednego z najjaśniejszych źródeł rentgenowskich na niebie. NICER
błyskawicznie uchwycił to dramatyczne zdarzenie i śledził do końca gasnący płomień erupcji.
„NICER zaprojektowano tak, aby był wystarczająco czuły, by móc badać słabe, nadzwyczaj gęste
obiekty, jakimi są gwiazdy neutronowe” - powiedział Zaven Arzoumanian, kierownik naukowy NICER
w Goddard i współautor artykułu w „Nature”. „Jesteśmy zadowoleni z tego, jak użyteczny okazuje się
instrument w badaniach bardzo jasnych rentgenowskich czarnych dziur o masach gwiazdowych”.
Czarna dziura może wysysać gaz z pobliskiej gwiazdy towarzyszącej, wytwarzając wokół siebie
pierścień materii, zwany dyskiem akrecyjnym. Siły grawitacyjne i magnetyczne ogrzewają materię do
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temperatury milionów stopni, dzięki czemu jest ona wystarczająco gorąca, by wytwarzać promienie X
w wewnętrznej części dysku, w pobliżu czarnej dziury. Wybuchy pojawiają się, gdy niestabilność
dysku spowoduje lawinowy przepływ gazu do wewnątrz, w kierunku czarnej dziury. Przyczyny takiej
niestabilności dysku są słabo poznane.
Dysk otacza korona złożona z subatomowych cząstek o temperaturze około miliarda stopni,
emitująca wysokoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie. Wiele tajemnic pozostaje do
wyjaśnienia w kwestii pochodzenia i ewolucji korony. Niektóre teorie sugerują, że struktura może
reprezentować wczesną formę dżetów cząstek o dużych prędkościach, często emitowanych przez tego
typu systemy.
Astrofizycy chcą lepiej zrozumieć, w jaki sposób wewnętrzna krawędź dysku akrecyjnego i korona
ponad nim zmieniają się pod względem wielkości i kształtu, podczas gdy czarna dziura gromadzi
materiał zassany z towarzyszącej jej gwiazdy. Jeśli udałoby się zrozumieć, jak i dlaczego zmiany te
zachodzą w czarnych dziurach o masach gwiazdowych w ciągu kilku tygodni, naukowcy mogą rzucić
światło na to, jak supermasywne czarne dziury ewoluują przez miliony lat i jak wpływają one na
galaktyki, w których przebywają.
Jedną z metod wykorzystywanych do rejestrowania tych zmian jest mapowanie echa promieni
rentgenowskich, powstające przez odbicie promieniowania rentgenowskiego w podobny sposób, w jaki
sonar wykorzystuje fale dźwiękowe do odwzorowania terenu podmorskiego. Część promieniowania
rentgenowskiego z korony wędruje prosto w naszą stronę, podczas gdy inna wiązka promieni X
rozświetla dysk i odbija się od niego, a po odbiciu pod różnymi kątami, unosząc ze sobą różnego
natężenia energię, przez co również może wędrować w stronę obserwatora.
Mapowanie echa promieniowania X supermasywnych czarnych dziur wykazało, że wewnętrzna
krawędź dysku akrecyjnego znajduje się bardzo blisko horyzontu zdarzeń. Korona również jest zwarta
i leży bliżej horyzontu zdarzeń czarnej dziury niż większa część dysku akrecyjnego. Poprzednie
obserwacje ech rentgenowskich z gwiezdnych czarnych dziur sugerowały, że wewnętrzna krawędź
dysku akrecyjnego może być dość odległa od horyzontu zdarzeń, w odległości nawet setek razy
większych niż rozmiar samego horyzontu zdarzeń. Gwiazdowa czarna dziura J1820 zachowuje się
jednak bardziej jak jej supermasywni kuzyni, co pokazują wykonane obserwacje.

Rys. 1. Instrument NICER zainstalowany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (credit: NASA)

6

Proxima • styczeń 2019

NEWS
W wyniku obserwacji instrumentem NICER, zespół naukowców wykrył zmiany w czasie dotarcia
promieniowania X korony, odbitego przez materię dysku, co wskazuje, że światło rentgenowskie
przebyło krótsze, a innym razem nieco większe odległości, zanim wskutek odbicia zostało skierowane
w naszą stronę. Biorąc pod uwagę odległość 10 000 lat świetlnych dzielącą nas od czarnej dziury
oszacowano, że korona pulsowała o około 16 do 160 km. Precyzję tego pomiaru można porównać do
sytuacji, jakby zobaczyć coś wielkości borówki skurczonej do czegoś wielkości maku w odległości
z Ziemi do Plutona.
„Po raz pierwszy uzyskaliśmy tego rodzaju dowody na to, że mamy do czynienia z kurczeniem się
korony podczas tej konkretnej fazy ewolucji rozbłysku” - powiedział współautor artykułu Jack Steiner,
astrofizyk z Institute for Astrophysics and Space Research w Massachusetts Institute of Technology.
„Korona wciąż jest dość tajemniczym wytworem, którego natury nadal nie rozumiemy. Ale teraz
mamy dowody na to, że to, co ewoluuje w systemie, to struktura samej korony”.
Aby potwierdzić skrócenie czasu opóźnienia w wyniku zmian w koronie, a nie w dysku, naukowcy
wykorzystali sygnał zwany linią K żelaza, utworzoną, gdy promienie rentgenowskie z korony zderzają
się z atomami żelaza w dysku, powodując ich fluorescencję. Czas płynie wolniej w silniejszych polach
grawitacyjnych i przy wyższych prędkościach, jak stwierdza teoria względności Einsteina. Kiedy atomy
żelaza położone najbliżej czarnej dziury są bombardowane światłem z rdzenia korony, promieniowanie
rentgenowskie, które emitują, zostaje rozciągnięte, ponieważ dla nich czas postępuje wolniej
w porównaniu z czasem odległego obserwatora (w tym przypadku detektorów NICER).
Zespół, którym kieruje dr Kara odkrył, że czynnik o jaki wydłużona jest linia K żelaza w dysku
wokół J1820 pozostawał stały, co oznacza, że wewnętrzna krawędź dysku pozostała blisko czarnej
dziury. Gdyby zmniejszenie opóźnienia zostało spowodowane przez wewnętrzną krawędź dysku
poruszającą się jeszcze bardziej do wewnątrz, wówczas linia K żelaza rozciągnęłaby się w większym
stopniu.
Obserwacje te dają naukowcom nowy wgląd w to, w jaki sposób materiał wpływa do czarnej
dziury i jak energia jest uwalniana w tym procesie.
„Obserwacje NICER dotyczące J1820 nauczyły nas czegoś nowego o czarnych dziurach o masie
gwiazdowej i o tym, jak możemy je wykorzystać jako analogi do badania supermasywnych czarnych
dziur i ich wpływu na tworzenie się galaktyk” - powiedział współautor pracy Philip Uttley, astrofizyk
z Uniwersytetu w Amsterdamie. „W pierwszym roku działalności NICER obserwowaliśmy cztery
podobne zdarzenia, co jest niezwykłe. Wygląda na to, że jesteśmy na krawędzi ogromnego przełomu
w astronomii rentgenowskiej.”
Źródło:
NASA –
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-s-nicer-mission-maps-light-echoes-of-newblack-hole

Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN
Czyli subiektywnie wybrane informacje na temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba All-Sky
Automated Survey for Supernovae od października do końca grudnia 2018 roku ze strony
internetowej ASAS-SN [1] oraz profilu twitterowego SuperASASSN [8].
Ryszard Biernikowicz
10 października 2018 r. I.Shivvers ze współpracownikami (m. in. z grupy ASAS-SN) opublikował
w archiwum preprintów naukowych arXiv pod numerem 1810.03650 analizę 888 widm 302
supernowych pozbawionych otoczki (ang. stripped-envelope supernovae) pt. „The Berkeley Sample of
Stripped-Envelope Supernovae”. W porównaniu do supernowych termonuklearnych (typ Ia)
i implozyjnych (typy II „bogate” w wodór) supernowe pozbawione otoczki są rzadziej badane i dotyczą
głównie następujących typów:
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IIb (widmo: obserwuje się początkowo linie wodoru, a później tylko linie helowe),
Ib (widmo: nie obserwuje się linii wodoru, ale są silne linie helu),
Ic (widmo: brak wyraźnych linii wodoru i helu).

Rys. 1. Uśrednione widma supernowych, których progenitory są pozbawione otoczki wodorowej
(głównie typy IIb, Ib i Ic) w czterech fazach wybuchu -10, 0, 10 i 20 dni względem maksimum
jasności. Materiał źródłowy: arXiv 1810.03650.
Z analiz statystycznych wynika, że ~33% gwiazd masywnych typu widmowego O w Drodze
Mlecznej traci w znacznym stopniu otoczki wodorowe w wyniku transferu materii pomiędzy
składnikami w układzie podwójnym. Jest to zgodne z względną liczbą supernowych klasyfikowanych
jako pozbawione otoczki w ograniczonej objętościowo próbce supernowych z przeglądu LOSS
(patrz arXiv: 1609.02922). Wydaje się, że progenitory głównych typów IIb, Ib i Ic powstają
w układach podwójnych.
Jednak jest wiele innych ścieżek ewolucyjnych prowadzących do tego typu supernowych.
Progenitorami niewielkiej liczby supernowych typu Ib (np. PTF10qrl, iPTF15cna) są bardzo masywne
pojedyncze gwiazdy, które utraciły otoczki w wyniku silnych wiatrów gwiazdowych rozpędzanych
w liniach widmowych. Również progenitorami niektórych supernowych typu Ibn (np. SN 2006jc) są
gwiazdy, które wcześniej zostały pozbawione otoczki w wyniku eksplozji.
Widma uzyskano w ostatnich trzydziestu latach w ramach projektu LOSS (the Lick Observatory
Supernova Search). Zostały one skorygowane o efekt przesunięcia ku czerwieni oraz poczerwienienia
spowodowanego pyłem Drogi Mlecznej. Na rys. 1 zaprezentowano uśrednione widma dla każdego
z typów IIb, Ib i Ic w początkowych fazach wybuchu. Przy każdym uśrednionym widmie podano ich
liczbę, „błąd” (odchylenie standardowe) widma średniego jako obszar zacieniony i identyfikację
głównych linii widmowych (należy zauważyć, że nie wszystkie linie są widoczne we wszystkich
supernowych).
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Porównano natężenie i szerokość linii widmowych z wcześniejszymi pracami. Potwierdzono,
że przez początkowe ~30 dni po maksimum jasności linia absorpcyjna neutralnego tlenu O I λ7774Ǻ
jest silniejsza i przesunięta w stronę wyższych prędkości dla typu supernowych Ic w porównaniu do
Ib lub IIb.
18 października 2018 r. L.Rosenthal ze współpracownikami opublikował (arXiv: 1810.07298) wyniki
ultraszybkiej fotometrii nowej ASASSN-17hx wkrótce po odkryciu oraz w okolicach pierwszego
maksimum jasności. Bezskutecznie poszukiwano zmian jasności (skala czasowa od sekund do minut)
związanych z występowaniem obszaru konwektywnego w otoczce nowej.
22 października 2018 r. Ukazała się bardzo ciekawa publikacja (K. Breivik i inni - arXiv:
1810.08206) na temat ograniczeń w powstawaniu gwiazdowych czarnych dziur na przykładzie
ostatnio odkrytego układu podwójnego 2M05215658+4359220. Jest to również przypadek testowy
modelowania akrecji z wiatru gwiazdowego. Omawiany układ podwójny składa się z olbrzyma
gwiazdowego GS (ang. giant star) o parametrach fizycznych zbliżonych do Arktura i prawdopodobnej
czarnej dziury BH (ang. black hole) orbitujących wokół wspólnego środka masy z okresem 83,2 dnia.
Zaskakująca jest masa tej czarnej dziury szacowana na 2,5–5,8M⊙, czyli masa z obszaru
występowania „przerwy” dla obiektów zwartych ~2–5M⊙, gdzie nie obserwuje się zarówno gwiazd
neutronowych jak i czarnych dziur.
Autorzy zastosowali syntezę populacji układów podwójnych za pomocą oprogramowania „cosmic”
napisanego w języku Python (patrz: https://cosmic-popsynth.github.io). Analizowano ewolucję gwiazd
o metaliczności typowej dla Drogi Mlecznej, której wynikiem były rozdzielone układy podwójne BH-GS
takie jak 2M05215658+4359220. Analizowano modele ewolucyjne tych układów podwójnych
w wariancie z „szybkim” lub „opóźnionym” mechanizmem wybuchu supernowej (rys. 2 odpowiednio
ang. „rapid” / „delayed” models). W modelu „szybkim” wybuchu supernowej zakłada się, że w ciągu
~1/4 sekundy po odbiciu się fali uderzeniowej od protogwiazdy neutronowej pojawiają się szybko
narastające niestabilności konwekcyjne prowadzące do bardziej energetycznych wybuchów
supernowych i powstania czarnych dziur o większych masach (w tym modelu nie występują
pozostałości po supernowych o masach ~2–5M⊙). Z drugiej strony w modelu „opóźnionym”
wspomniane niestabilności konwekcyjne narastają wolniej, dając ciągłe kontinuum mas pozostałości
po supernowych (brak przerwy dla obiektów zwartych o masach ~2–5M⊙). Więc obie ścieżki
ewolucyjne BH-GS generują czarne dziury o zupełnie różnych rozkładach mas (por. rys. 2).
Z tych symulacji wynika również, że wszystkie takie układy podwójne BH-GS o okresie orbitalnym
mniejszym od 5 lat przechodzą przez fazę wymiany masy we wspólnej otoczce (ang. common
envelope – patrz rys. 2) niezależnie od modelu wybuchu supernowej.
W obu modelach ewolucja rozpoczyna się od układu podwójnego z gwiazdą masywną
i małomasywnym towarzyszem. Większość progenitorów układów BH-GS posiada metaliczność
słoneczną, która generuje silny wiatr gwiazdowy ograniczający końcowy rozkład masy czarnych dziur.
Wszystkie ścieżki ewolucyjne, które generują układy podwójne BH-GS podobne do
2M05215658+4359220 prowadzą przez fazę silnej wymiany masy we wspólnej otoczce, po której
następuje wybuch supernowej i powstaje czarna dziura BH. Towarzysz czarnej dziury, który jest
normalną gwiazdą stopniowo odchodzi od ciągu głównego i w tej fazie ewolucji orbity albo pozostają
eliptyczne albo ulegają cyrkularyzacji (stają się kołowe) pod wpływem oddziaływań pływowych lub
transferu materii (patrz rys.2 odpowiednio: circularized by tides / mass transfer).
Zdaniem autorów omawianej publikacji, układ BH-GS podobny do 2M05215658+4359220
powstanie, jeżeli jego okres orbitalny jest mniejszy od 5 lat, a ekscentryczność orbity zerowa. Obecne
oszacowanie masy 2M05215658+4359220 jest niezgodne z „szybkim” modelem ewolucji BH-GS,
a tym samym istnieniem powszechnie obserwowanej przerwy ~2–5M⊙ w rozkładzie mas pozostałości
po supernowych. Również brak detekcji promieniowania X w tym układzie stanowi wyzwanie dla
modeli uwzględniających akrecję z wiatru gwiazdowego. Czekamy na kolejne publikacje obserwacji
z satelity Gaia, które mogą potwierdzić lub obalić model „opóźniony” ewolucji układów BH-GS
podobnych do 2M05215658+4359220.
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Rys. 2. Ścieżki ewolucyjne
z „szybkim” (ang. rapid)
i „opóźnionym” (delayed)
wybuchem supernowej
prowadzące do powstania
układów podwójnych BH-GS
takich jak
2M05215658+4359220.
Przy każdym etapie podano
względny udział procentowy.
W modelu „szybkim” układy
podwójne BH-GS dalej
ewoluują z czarnymi dziurami
o masach MBH~6–10M⊙, zaś
„opóźnionym” - MBH~3–10M⊙.
Materiał źródłowy:
arXiv 1810.08206.
23 listopada 2018 r. Przez dwa tygodnie członkowie zespołu ASAS-SN Ping Chen i Subo Dong
(patrz rys. 3) uruchomiali szósty teleskop „kwadrupolowy” ASAS-SN. Teleskop został umieszczony
w Chinach w górach Tian Shan (Niebiańskie Góry). Pełną funkcjonalność uzyska w 2019 roku.
Każdy teleskop kwadrupolowy ASAS-SN składa się z czterech obiektywów Nikon (apertura
14cm/ogniskowa 400 mm) z kamerami CCD, które są umieszczone na wspólnej platformie
paralaktycznej. Na pierwszym zdjęciu testowym sfotografowano Plejady. Poniżej podano aktualną listę
teleskopów kwadrupolowych ASAS-SN:
(1) „Brutus” (t.j. nazwa maskotki Uniwersytetu Stanu Ohio) od kwietnia 2013 r. – Hawaje
(Obserwatorium Haleakala);
(2) „Cassius” od marca 2014 r.–Chile (Obserwatorium Cerro Tololo);
(3) „Bohdan Paczyński” od września 2017 r. – Chile (Obserwatorium Cerro Tololo);
(4) „Henrietta Leavitt” od września 2017 r. – Teksas (USA, Obserwatorium McDonald);
(5) „Cecilia Payne–Gaposchkin” od XI 2017 roku – RPA (Obserwatorium Sutherland);
(6) „Tian Shan” od listopada 2018 r. - Chiny (Obserwatorium Tian Shan).
Każda pojedyncza kamera CCD wykonuje około 100 tysięcy zdjęć rocznie w rozdzielczości ~8"/piksel,
a teleskopów ASAS-SN do tej pory było 20. Więc w ciągu roku w ramach projektu ASAS-SN było
wykonywane i przetwarzane w czasie rzeczywistym około 2 milionów zdjęć nieba. Teraz ta liczba
wzrośnie o kolejne 400 tysięcy.
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Rys. 3. Listopad 2018 r. - uruchomienia szóstego teleskopu kwadrupolowego ASAS-SN
zlokalizowanego w Chinach w górach Tian Shan (Niebiańskie Góry) i pierwsze testowe zdjęcie Plejad.
Członkowie zespołu ASAS-SN Ping Chen (pierwszy od lewej) i Subo Dong (drugi od lewej) pracowali
nawet przy temperaturach -20˚C. Materiał źródłowy: [8].
5 grudnia 2018r. J. Jurcsik ze współpracownikami poinformował o odkryciu 15 cefeid
wielomodalnych w naszej Galaktyce na podstawie obserwacji z przeglądu ASAS-SN (arXiv:
1812.01575). Autorzy odkryli 13 cefeid pulsujących w dwóch modach oraz 2 cefeidy - aż w trzech
modach. Tym samym zwiększyła się liczbą takich multi-modalnych cefeid w dysku Drogi Mlecznej
o 33%. Do tej pory tylko w centralnym zgrubieniu Drogi Mlecznej oraz w Wielkim i Małym Obłoku
Magellana znajdowano cefeidy pulsujące jednocześnie w trzech modach (głównie w ramach polskiego
projektu OGLE!).
Na rys. 4 pokazano narzędzie do badania cefeid pulsujących jednocześnie w wielu modach, czyli
diagram Petersena. Jest to wykres zależności PS/PL (iloraz krótszego i dłuższego okresu pulsacji) od
log PL (logarytm dłuższego okresu). Cefeidy najczęściej pulsują radialnie (tylko sferycznie
symetryczne zmiany promienia gwiazdy) w modzie podstawowym (zwanym też fundamentalnym)
o najdłuższym okresie, który na rys. 4 jest oznaczony „F” (od ang. fundamental). Pulsacje radialne
o wyższych modach harmonicznych (krótsze okresy pulsacji niż mod fundamentalny!) są oznaczane
odpowiednio 1O, 2O, 3O - od angielskiego słowa „Overtone” oznaczającego częstotliwość
harmoniczną.
Tabela 1. Cefeidy trójmodalne odkryte przez J. Jurcsika i in. (arXiv 1812.01575).
ASAS-SN-V ID

Jasność V
[mag]

F-okres
[dni]

F-ampl.
[mag]

1O-okres
[dni]

1O-ampl. 2O-okres 2O-ampl. 3O-okres 3O-ampl.
[mag]
[dni]
[mag]
[dni]
[mag]

J065759.86+053444.9

14,580

1,33218

0,118

0,97812* 0,157* 0,78553

0,015

---

---

J103920.14–545134.7

12,648

---

---

0,60085* 0,197* 0,48305

0,028

0,40577

0,024

* - dominujący mod pulsacji cefeidy (największa amplituda).
Cefeidy pulsujące w 3 modach są bardzo rzadkimi obiektami. Jedna z odkrytych przez Jurcsika ze
współpracownikami trójmodalnych cefeid pulsuje jednocześnie w modzie fundamentalnym oraz
w pierwszej i drugiej radialnej harmonicznej (rys. 4a: F/1O/2O), natomiast druga – w pierwszych
trzech radialnych harmonicznych (rys. 4a 1O/2O/3O). W tabeli 1 dla obu cefeid podano okresy
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i amplitudy wszystkich modów pulsacji. Okresy pulsacji tych cefeid na rys. 4a są reprezentowane
przez czarne trójkąty z wierzchołkami skierowanymi do góry i do dołu. Należy zwrócić uwagę, że na
diagramie Petersena wielomodalna cefeida jest reprezentowana nawet przez kilka punktów,
np. trójmodalna cefeida F/1O/2O o tabeli 1 (pierwszy wiersz) jest reprezentowana przez dwa punkty
na diagramie rys. 4a o następujących stosunkach okresów pulsacji:
•
•

1O/F → (0,125; 0,734) → log(1,33218)=0,125 vs 0,97812/1,33218=0,734;
2O/1O → (-0,001; 0,803) → log(0,97812)=-0,001 vs 0,78553/0,97812=0,803.

Trójmodalną cefeidę 1O/2O/3O z tabeli 1 (drugi wiersz) reprezentują nawet trzy punkty stosunki okresów: 3O/1O, 2O/1O i 3O/2O.
Dla odkrytych wcześniej cefeid trójmodalnych AC And and V823 Cas znajdujących się w dysku
Galaktyki (ich trójmodalność F/1O/2O została ostatnio potwierdzona dzięki obserwacjom satelity Gaia)
stosunki okresów reprezentują niebieskie gwiazdki na rys. 4a, a krzyżyki – trzy cefeidy trójmodalne
(1O/2O/3O) z centralnego zgrubienia Drogi Mlecznej (ang. Galactic bulge) o ekstremalnie krótkich
okresach pulsacji modu 1O (0,23-0,30 dnia). Generalnie stosunki okresów na rys. 4a dla znanych
cefeid z centralnego zgrubienia Drogi Mlecznej przedstawione są za pomocą mniejszych symboli
(kółko, kwadrat, krzyżyk).
Jest znanych również kilkanaście pozagalaktycznych trójmodalnych cefeid pulsujących
jednocześnie w modach F/1O/2O i 1O/2O/3O w Wielkim (odpowiednio 3 i 10 gwiazd) i Małym
(odpowiednio 2 i 2 gwiazd) Obłoku Magellana, które zostały odkryte przez OGLE.
Dodatkowo na rys. 4 pokazano dwa diagramy Petersena z 2017 roku zawarte w publikacji
Radosława Smolca ze współpracownikami (arXiv 1703.03029), która podsumowała obserwacje OGLE
próbki kilkuset klasycznych gwiazd zmiennych pulsujących jednocześnie w kilku okresach (cefeidy +
gwiazdy zmienne typu RR Lyrae) z obszaru centralnego zgrubienia Drogi Mlecznej i obłoków
Magellana. Na rys. 4b pokazano klasyczne cefeidy trójmodalne pulsujące w modach radialnych oraz
rzadkie przypadki takich cefeid dwumodalnych z wzbudzonymi wyższymi modami pulsacji.
W szczególności na rys. 4b pokazano (czerwone wypełnione kwadraty) jedną z ciekawszych grup
cefeid z dominującym radialnym modem 1O i dodatkowymi nieradialnymi pulsacjami o stosunku
okresów 0,60 < PS/PL< 0,65 i zawsze o małej amplitudzie liczonej w tysięcznych częściach magnitudo,
które tworzą trzy zwarte ciągi gwiazd. Podobny typ pulsacji zaobserwowano wśród zmiennych typu RR
Lyrae w obszarze centralnego zgrubienia Drogi Mlecznej. Oprócz pulsacji radialnych 1O
zaobserwowano pulsacje nieradialne o stosunku PS/PL w zakresie 0,60 – 0,64. Obecnie znamy ich
ponad trzysta (na rys. 4c układają się w dwa ciągi gwiazd oznaczonych małymi czerwonymi
kwadratami) i oznaczamy skrótem RR0.61, ponieważ większość z tych podwójnych pulsatorów drga ze
stosunkiem okresów PS/PL≈0,61. AQ Leo jest pierwszą odkrytą gwiazdą RR Lyrae pulsującą
w ww. dwóch modach.
Ostatnio polski astronom prof. Dziembowski zaproponował wyjaśnienie jednoczesnego
występowania modów pulsacji radialnych 1O i nieradialnych dla cefeid i RR0,61. W tym modelu
dodatkowa zmienność jest wywołana nieradialnymi akustycznymi modami pulsacji o częstotliwości
0,5×fx, gdzie fx odpowiada okresowi pulsacji Px względem okresu pierwszej harmonicznej (1O) P1O
w zakresie 0,60 < Px/P1O<0,65. Są to mody pulsacji nieradialnych o umiarkowanych stopniach ℓ=7, 8,
9 dla cefeid klasycznych i ℓ=8, 9 dla RR0,61, które na rys. 4b i 4c układają się odpowiednio w trzy /
dwa ciągi gwiazd licząc od góry ℓ=7,8,9 / ℓ=8,9.
Na rys. 4c również pokazano (magentowe wypełnione diamenty) kolejny ciąg gwiazd RR Lyrae
RR0,68 pulsujący jednocześnie w dwóch modach, który jest skupiony dość ściśle wokół wartości
PS/PL≈0,686. Obecnie znamy takich gwiazd 89 (patrz [11]). Natura tej dodatkowej zmienności nie jest
jeszcze znana.
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Rys. 4. Diagram Petersena (a) dla cefeid pulsujących w wielu modach, które zostały odkryte przez
J. Jurcsika ze współpracownikami oraz znanych cefeid z dysku oraz centralnego zgrubienia Drogi
Mlecznej (odpowiednio wypełnione i puste symbole geometryczne). Dla porównania zaprezentowano
diagramy Petersena dla klasycznych multi-modalnych cefeid (b) i gwiazd zmiennych typu RR Lyrae
(c). Materiał źródłowy: arXiv 1812.01575 (wykres:a), arXiv 1703.03029 (wykresy: b, c).
Do tej pory efekt Błażki (modulacja w dłuższej skali czasowej amplitudy i okresu w krzywych
blasku) obserwowano dla gwiazd RR Lyrae pulsujących tylko w jednym modzie. Jednak w roku 2013
w ramach projektu OGLE wykonano pierwsze detekcje dwumodalnych gwiazd typu RR Lyrae
z efektem Błażki. Na rys. 4c takie anormalne gwiazdy RR Lyrae typu RRd z efektem Błażki oznaczono
niebieskimi okręgami. Dla porównania na tym rysunku gwiazdy RRd dwumodalne reprezentują czarne
wypełnione kropki (klasyczne RRd pulsujące jednocześnie w modzie podstawowym i pierwszej
harmonicznej: F+1O) oraz zielone trójkąty (jednoczesne pulsacje w modach radialnych F+2O).
Przyczyna anormalnych stosunków okresów i modulacji dla gwiazd aRRd jest wyjaśniona poprzez
rezonans parametryczny pomiędzy trzema radialnymi modami 2f1O=fF+f2O. Wymagane są dalsze
szczegółowe badania tego mechanizmu.
Na rys. 4c za pomocą niewypełnionych zielonych trójkątów oznaczono jeszcze jedną grupę
kilkudziesięciu gwiazd RR Lyrae pulsujących w dwóch modach. Ta grupa obejmuje gwiazdy zmienne
odkryte przez OGLE w obszarze centralnym zgrubienia Drogi Mlecznej, które zostały wcześniej
sklasyfikowane jako RRab i RRc. W tej grupie odkryto dodatkowe pulsacje o stosunku okresów
0,68 < PS/PL<0,72, które na diagramie Petersena (rys. 4c) znajdują się na przedłużeniu krótszych
okresów klasycznych gwiazd zmiennych RRd (czarne kropki). Prawie 1/4 tych gwiazd zmiennych
wykazuje efekt Błażki. Natura zmienności tej grupy nie jest wyjaśniona. Aczkolwiek charakterystyczny
trójkątny kształt krzywej blasku sugeruje, że główna zmienność jest spowodowana przez
fundamentalny mod pulsacji.
Podsumowując, badania gwiazd pulsujących rozwijają się bardzo intensywnie, a polscy naukowcy
są w ich czołówce (patrz np. [12]). Więcej informacji w języku polskim na temat podstaw
astrosejsmologii (np. wyjaśnienie ilościowych parametrów pulsacji gwiazd: n, ℓ, m) można znaleźć
w ciekawym artykule popularnonaukowym [13] Radosława Smolca zajmującego się zawodowo tymi
tematami.
17 grudnia 2018 r. Analizując krzywe blasku uzyskane w ramach projektu ASAS-SN, J.V. Shields ze
współpracownikami odkryli 19 nowych kandydatów na gwiazdy zmienne typu R Coronae Borealis
i DY Persei (szczegóły arXiv 1809.04075). Jest to rzadki rodzaj gwiazd zmiennych - czerwone
olbrzymy wykazujące w widmie deficyt wodoru. Charakteryzują się stałą jasnością utrzymująca się
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latami i niespodziewanymi znacznymi spadkami jasności, po których następuje powolny powrót.
Pociemnienie jest spowodowane przez powstające chmury pyłu węglowego, które stopniowo oddalają
się od gwiazdy. Spadek jasności może osiągnąć nawet 9 magnitudo w filtrze V i trwać od miesiąca do
kilkuset dni. Natomiast zmienne typu DY Persei w porówaniu do R Coronae Borealis zwykle
charakteryzują się wolniejszym spadkiem jasności i bardziej symetrycznym powrotem do plateau
jasności.
31 grudnia 2018 r. Lista supernowych [3] odkrytych przez ASAS-SN na koniec roku 2018 r. zawiera
890 pozycji i kończy się na ASASSN-18acl (AT 2018lei). W czwartym kwartale 2018 r. odkryto
72 supernowe (lp.→890-820 + lp=892 - ASASSN-19ab odkryta dn. 28 grudnia 2018 r.), a od
początku do końca roku - 298 (lp.→890-594, + lp=892 - ASASSN-19ab odkryta dn. 28 grudnia 2018
r.). Zabrakło dwóch do odkrycia w 2018 roku trzystu supernowych. Większość supernowych odkrytych
przez ASAS-SN posiada również potwierdzenie spektroskopowe.
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.ohiostate.edu/~assassin/sn_list.html
[4] Strona internetowa „ASAS-SN Night Patrol” udostępniona w czerwcu 2017 r. 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 (udostępniona w styczniu 2018 r.) https://asas-sn.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] Henryka Netzel, Radosław Smolec, Igor Soszyński, Proceedings of the Polish Astronomical
Society, vol. 6, 157-161 (2018), „First Overtone RR Lyrae Stars in the OGLE Collection” https://www.pta.edu.pl/proc/v6p157
[12] R.Smolec, K.Kinemuchi, R.I.Anderson (2018), Proceedings of the Polish Astronomical Society,
vol. 6, „The RR Lyrae 2017 Conference. Revival of the Classical Pulsators: from Galactic
Structure to Stellar Interior Diagnostics” - https://www.pta.edu.pl/proc/v6p1
[13] Radosław Smolec (2009), „Astrosejsmologia – sondowanie wnętrz gwiazd”, Delta, czerwiec
2009 r.- http://www.deltami.edu.pl/temat/astronomia/2014/06/01/Asterosejsmologia_sondowanie_w/
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MIRYDY
Prezentujemy 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

LUTY
W lutym na wieczornym niebie w dalszym ciągu będziemy mogli obserwować słabnącą Mirę Ceti,
której maksimum wypadło w grudniu. Gwiazda osiągnęła wówczas jasność powyżej 4 mag. Od tego
czasu już znacznie osłabła i jej jasność w lutym powinna oscylować na poziomie 5-6 mag. Trzeba się
spieszyć z jej obserwacjami, gdyż już w I dekadzie marca zniknie ona z naszego wieczornego nieba.
Druga co do jasności mira, χ Cyg, przeniosła się na poranne niebo. W maksimum, które miało miejsce
w grudniu, osiągnęła zaledwie 5 mag, tak więc nie zaimponowała tym razem blaskiem.
W lutym jej blask spadnie do poziomu 7 mag. W Łabędziu, poza wspomnianą χ Cyg, będziemy mogli
obserwować maksimum U Cyg, miry dużo słabszej od poprzedniczki, za to znajdującej się
w atrakcyjnym otoczeniu gwiazdowym.
W tym miesiącu 8 mir osiągnie maksimum jasności, w tym dwie, które w maksimach są
jaśniejsze od 7 mag. Na samym początku miesiąca w maksimum znajdzie się R Tri, często
obserwowana i jasna mira, do której obserwacji wystarczy niewielka lornetka. Podobnie jak
w przypadku Miry Ceti, trzeba się spieszyć z jej obserwacjami, gdyż już w marcu zniknie ona
z naszego wieczornego nieba. Po raz kolejny w maksimum znajdzie się we wrześniu, wówczas będą
dużo lepsze warunki do jej obserwacji.

Niebo wieczorne 15 II, godz. 19:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
Wraz z upływem nocy, w Małym Psie odnajdziemy mirę S CMi, której maksimum wypada
w drugiej dekadzie miesiąca. W jej pobliżu odnajdziemy jeszcze jedną mirydę z Małego Psa - R CMi.
Jej maksimum spodziewamy się na początku marca.
Nieco wyżej w Bliźniętach odnajdziemy dość jasną mirydę, R Gem, co prawda będzie jeszcze
przed maksimum, ale już warto zwrócić na nią uwagę. Podobnie będzie z U Ori, znajdującą się nieco
niżej, w gwiazdozbiorze Oriona. Jej blask będzie jeszcze dość słaby, bo prawdopodobnie mniejszy od
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10 mag, ale już warto skierować na nią teleskop, by móc prześledzić jej blask do maksimum, które
wypada pod koniec kwietnia.
Przesuwając się ku wschodniemu niebu, w gwiazdozbiorze Lwa odnajdziemy R Leo, jedną
z najczęściej obserwowanych mir na niebie. Co prawda jej maksimum wypada w styczniu, ale mimo
wszystko w dalszym ciągu jej blask powinien być jaśniejszy od 5 mag. Wyżej, w gwiazdozbiorze
Wielkiej Niedźwiedzicy odnajdziemy R UMa. W średnim maksimum blasku osiąga 7,5 mag, jednak
w ostatnich latach często zdarzało jej się przekroczyć nawet 7 mag. Charakteryzuje się ona dość
szybkim wzrostem jasności i w połowie stycznia osiągnęła już 10 mag. Gwiazdę tę możemy
obserwować przez całą noc. Podobnie jak R Cam, mirę znajdującą się w bliskim sąsiedztwie Gwiazdy
Polarnej, której maksimum spodziewane jest około 20 marca.
Na wiosennym niebie warto też zwrócić uwagę na inną dość jasną mirydę, R Vir, której
maksimum spodziewamy się na początku marca.
Na porannym niebie w gwiazdozbiorze Herkulesa w maksimum blasku znajdą się dwie mirydy,
dość łatwe i przyjemnie w obserwacji, S Her i RS Her. Obydwie w maksimach nieco jaśniejsze od
8 mag. Nisko na porannym niebie odnajdziemy X Oph, bardzo popularną i jasną mirę. Charakteryzuje
się ona dość niewielkimi jak na mirydy wahaniami blasku, przez co można prześledzić cały jej cykl za
pomocą lornetki.

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

R Tri

02h37m02,33s

34°15′51,4″

4

266,9

6,2-11,7

XI-V

X Oph

18h38m21,13s

08°50′02,7″

6

328,8

6,8-8,8

cały rok

S Her

16h51m53,92s

14°56′30,6″

7

307,3

7,8-11,7

XI-IV

R UMa

10h44m38,46s

68°46′32,7″

10

301,6

7,5-13,0

I-V

R Cam

14h17m51,03s

83°49′53,7″

20

270,2

8,3-13,2

XII-IV

RS Her

17h21m42,35s

22°55′15,9″

21

219,7

7,9-12,5

XII-IV

S CMi

07h32m43,07s

08°19′05,1″

24

332,9

7,5-12,6

XI-VI

U Cyg

20h19m36,59s

47°53′39,0″

25

463,2

7,2-10,7

cały rok

Niebo 15 II, godz. 5:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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MARZEC
W marcu ostatecznie pożegnamy się z Mirą Ceti, które wróci na poranne niebo dopiero pod koniec
lipca. Również blask χ Cyg znacznie osłabnie i zbliży się do 10 mag. W Lwie będzie można
obserwować słabnącą R Leo, której spadek jasności będziemy mogli prześledzić do końca jej sezonu
obserwacyjnego. Mimo, że będzie już dawno po jej maksimum, w dalszym ciągu powinna być jedną
z jaśniejszych mir na niebie. Na wieczornym niebie zaobserwować będzie można także R Tri, której
maksimum było w lutym. Trzeba się jednak spieszyć z jej obserwacjami, gdyż z dnia na dzień będą
pogarszały się jej warunki widoczności.
W marcu 7 mir znajdzie się w maksimach blasku. Najjaśniejszą z nich jest krótkookresowa mira
R Vir, której maksima wypadają co około 5 miesięcy. Jest widoczna praktycznie przez całą noc,
a odnajdziemy ją około 5° na północny zachód od gwiazdy δ Vir, w pobliżu znanej galaktyki M 49.

Niebo wieczorne 15 III godz. 19:30. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

Wracając do zimowego nieba, dość wysoko w gwiazdozbiorze Bliźniąt w maksimum blasku
znajdzie się najjaśniejsza miryda tego gwiazdozbioru, R Gem. Lubi ona ostatnimi czasy zaskakiwać
wysokością swoich maksimów, przekraczających 7 mag. Jej maksimum spodziewamy się w I dekadzie
miesiąca. Nieco wyżej, na obrzeżach Drogi Mlecznej odnajdziemy X Gem. Nie imponuje ona jasnością,
za to jest warta uwagi ze względu na niewielką liczbę jej obserwacji w ostatnich latach.
W gwiazdozbiorze Oriona, w dość bliskim sąsiedztwie dwóch poprzednich mir, przed maksimum
blasku będzie U Ori, najjaśniejsza mira tego gwiazdozbioru. Warto zaobserwować jej tegoroczne
maksimum, gdyż jest to jedno z ostatnich jakie będziemy mogli podziwiać w najbliższym czasie. Już
za parę lat, na długi okres jej maksima będą wypadać w czasie, gdy nie będzie ona widoczna ze
względu na bliskość Słońca.
W gwiazdozbiorze Małego Psa na wieczornym niebie będziemy mogli zobaczyć będącą
w maksimum blasku R CMi oraz słabnącą po maksimum S CMi. Obie miry są łatwe w lokalizacji
i przyjemne w obserwacji.
Na porannym niebie możemy natomiast zaobserwować w gwiazdozbiorze Wężownika aż 3 miry
będą w okolicach swoich maksimów. Na początku marca będziemy mogli zobaczyć słabnącą po
lutowym maksimum X Oph. A pod koniec miesiąca warto zwrócić uwagę na RY Oph oraz nieco
słabszą R Oph. Tą ostatnią odnajdziemy w bliskim sąsiedztwie dość jasnej gwiazdy η Oph.
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Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

R Vir

12h38m29,94s

06°59′18,9″

3

145,6

6,9-11,5

cały rok

R Gem

07h07m21,27s

22°42′12,7″

4

369,9

7,1-13,5

I-VII

X Cam

04h45m42,19s

75°06′03,4″

5

143,6

8,1-12,6

II-IV

R CMi

07h08m42,60s

10°01′26,5″

10

337,8

8,0-11,0

cały rok

X Gem

06h47m07,05s

30°16′34,2″

10

264,2

8,2-13,2

I-V

RY Oph

18h16m36,94s

03°41′35,3″

26

150,4

8,2-13,2

II-IV

R Oph

17h07m45,82s

-16°05′34,1″

29

306,5

7,6-13,3

I-VI

Niebo 15 III, godz. 4:30. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

KWIECIEŃ
W pierwszym pełni wiosennym miesiącu 7 mir znajdzie się w maksimach jasności. W dalszym ciągu
możemy podziwiać słabnące R Leo i R Vir. W bliskim sąsiedztwie tej ostatniej będzie można
zaobserwować mało obserwowaną mirydę U Vir, dla której w 2017 r. wykonano zaledwie
63 obserwacje. Jeszcze rzadziej obserwowana jest RU Lib (47 obserwacji w 2017 r.), której
maksimum wypadnie pod koniec miesiąca.
Zdecydowanie największą atrakcją kwietniowego nieba będzie maksimum U Ori. Jedno
z ostatnich maksimum na wiele lat, jakie będziemy mogli podziwiać. Już za parę lat jej maksima będą
wypadały w czasie, gdy znajduje się zbyt blisko Słońca, by móc ją obserwować. Przy odrobinie
szczęścia będzie ją jeszcze można ocenić w pierwszych dniach maja.
Całą noc za to można podziwiać S UMi. Mimo swojej niepozornej jasności przyjemnie się ją
obserwuje ze względu na dość rozległe i długo trwające maksima jasności.
Późno w nocy w gwiazdozbiorze Herkulesa w maksimum blasku znajdzie się krótkookresowa
miryda T Her. Kolejne jej maksimum wypadnie w październiku, a wtedy nie będzie zbyt dobrych
warunków do jej obserwacji.
Z kolei na porannym niebie, poza słabnącą X Oph, będzie można zobaczyć inną krótkookresową
mirydę R Vul, której maksima wypadają co około 4 miesiące. Odnajdziemy ją kilka stopni na południe
od gwiazdy ζ Cyg. Kolejne maksimum tej miry spodziewane jest w połowie sierpnia.
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Niebo wieczorne 15 IV, godz. 21:30. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

R Vul

21 04m22,50s

23°49′18,0″

1

136,7

8,1-12,6

III-V

U Vir

12h51m05,74s

S UMi
W And
U Ori
RU Lib
T Her

05°33′11,5″

8

206,6

8,2-13,1

I-V

h

m

s

78°38′00,3″

8

331,0

8,4-12,0

XI-VI

h

m

s

44°18′17,7″

15

395,9

7,4-13,7

II-VII

h

m

s

20°10′30,6″

25

368,3

6,3-12,0

II-IX

h

m

s

-15°19′35,0″

29

316,6

8,1-14,0

II-V

h

m

s

31°01′16,2″

30

165,0

8,0-12,8

III-V

15 29 34,56
02 17 32,95
05 55 49,16
15 33 16,50
18 09 06,20

Niebo 15 IV, godz. 4:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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Krzywe jasności wybranych miryd
Poniżej prezentujemy krzywe jasności kilku wybranych miryd z obserwacji obserwatorów gwiazd
zmiennych przesłanych do AAVSO, które w poprzednich miesiącach osiągnęły maksimum jasności.
Obserwatorom serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i udostępnienie swoich wyników.
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Gwiazdy nowe w ostatnim kwartale 2018 roku
Czwarty kwartał 2018 roku przyniósł odkrycie tylko jednej względnie jasnej galaktycznej nowej,
dostępnej obserwacjom amatorskim. Odkrycia dokonano z terenu Australii z użyciem lustrzanki
cyfrowej. Niestety, obiekt nie był dostępny obserwacjom z terenu Polski. Nowa rozbłysnęła na tle
gwiazdozbioru Węgielnicy.
Marian Legutko (LMT)

PNV J16143400-5330050 = Nova Normae 2018 = V556 Nor
13 października 2018 roku, o godz.
Marian Legutko (LMT)
9.56 UT Robert Kaufman utrwalił obraz
nieobserwowanego
wcześniej
obiektu
o jasności 10,5 mag. Potencjalna nowa
znajdowała się w miejscu o współrzędnych:
RA = 16h14m32,91s; Dekl. = –53° 30' 15,2"
(dane AAVSO).

-wacje widmowe Nowej Węgielnicy 2018.
E. Aydi ze współpracownikami za pomocą
4,1-metrowego Teleskopu SOAR (Southern
Astrophysical Research) wykazał, że mamy do
czynienia z klasyczną nową typu Fe-II.
V556
Normae
osiągnęła
maksimum
blasku, na poziomie 10,2 mag kilka godzin po
odkryciu. W ciągu kolejnych trzech tygodni jej
jasność opadła poniżej 14,5 mag.

Pierwsze widmo niskiej rozdzielczości
uzyskał 15 października S. Kiyota, wykazując
obecność linii emisyjnych H-α. Dopiero
23 października wykonano dokładniejsze ober-

Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Węgielnicy 2018 w okresie 13 października – 4listopada, według
obserwacji (CCD-V, DSLR – TG i wizualnych) zgromadzonych w bazie AAVSO.

Źródło:
AAVSO Alert Notice #653– https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-653AAVSO
AAVSO–VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=624888
CBAT Transient Object Followup Reports–
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J16143400-5330050.html
The Astronomer’s Telegram ATel#12142–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=12142
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O naturze supernowych oddziałujących z materią
wokółgwiazdową (cz. 2)
Ryszard Biernikowicz
W drugiej części artykułu o supernowych oddziałujących z materią wokółgwiazdową zapoznamy się
z klasyfikacją podtypów supernowych oddziałujących z CSM (CSM - skrót z j. ang. Circum-Stellar
Material oznaczającego materię / ośrodek wokółgwiazdowy), którą w 2016 roku zaproponował
prof. Nathan Smith [1]. Dla każdego podtypu poznamy typowe lub reprezentatywne przykłady
supernowych - wygląd ich widm, krzywych blasku i prawdopodobnych progenitorów. Zapoznamy się
z pięcioma spośród jedenastu podtypów tego rodzaju supernowych. Między innymi dowiemy się o:
•
•

supernowej odkrytej za pomocą radioteleskopu dopiero ~4 lata po kolapsie (SN 1986J);
niebieskim nadolbrzymie z układu podwójnego w nieodległej galaktyce M 81, który „wyssał”
większość
materii
z
towarzysza,
przetrwał
jego
śmierć
(wybuch
supernowej
SN 1993J), a po 10 latach został odkryty w widmie uzyskanym podczas aż 5,5-godzinnej
ekspozycji za pomocą jednego z największych teleskopów na świecie (10-metrowy teleskop
Keck’a);
supernowej tak intensywnie oddziałującej z CSM (SN 2010jl), że cała ewolucja od wybuchu do
fazy „śnieżnego pługu” trwała zaledwie kilka lat - zamiast kilkudziesięciu tysięcy;
supernowych (PTF11iqb, SN 1998S) łączących cechy supernowych oddziałujących z CSM (IIn)
z normalnymi supernowymi (II-L / II-P);
widmach wyglądających jak widma gwiazd WR (Wolfa-Rayeta) w 2-3 dni po wybuchu
supernowej (PTF11iqb, SN 2013cu, SN 1998S), które nie dowodzą, że progenitor takiej
supernowej jest gwiazdą WR;
zmianach w widmie supernowej nawet w ćwierć wieku po wybuchu (SN 1986J).

•
•
•

•

7. Obserwowane podtypy supernowych oddziałujących z CSM i ich progenitory
Głównymi parametrami fizycznymi determinującymi obserwacyjne właściwości typowych supernowych
implozyjnych są:
•
•
•
•

masa wyrzuconej materii,
energia kinetyczna wybuchu (+ masa radioaktywnego materiału),
skład chemiczny,
struktura otoczki gwiazdy - progenitora w momencie wybuchu supernowej.

Prowadzi to do wielkiej różnorodności obserwowanych typów
implozyjnych i termonuklearnych takich jak II-P, II-L, IIb, Ib, Ic, Ia.

normalnych

supernowych

Dla supernowych oddziałujących z CSM, oprócz ww. zmiennych parametrów związanych z samym
wybuchem należy uwzględnić następujące dodatkowe parametry związane z CSM, z którym się zderza
materia wyrzucona z supernowej:
• masa CSM lub tempo utraty masy,
• rozkład CSM z odległością (prędkość i czas wyrzutu CSM przed wybuchem supernowej),
• skład chemiczny i geometria CSM.
Jeżeli uwzględnimy te wszystkie parametry, to otrzymujemy ekstremalnie wielką różnorodność
supernowych oddziałujących z CSM. Cały czas są odkrywane nowe, unikalne właściwości tych
obiektów. Poza tym supernowe mogą zmienić swój typ w zależności od momentu obserwacji.
Supernowa, która wygląda na typ IIn przez kilka pierwszych dni po wybuchu może zmienić się
w normalną II-L lub IIb – gdy pojawi się oddziaływanie z niesymetrycznym CSM i by potem wrócić do
typu IIn (np. SN 1998S, PTF11iqb, SN 1993J z pkt. 5 w pierwszej części artykułu + pkt. 7.4
+ pkt. 7.5).
W tej różnorodności można jednak zauważyć pewne kierunki dla supernowych oddziałujących
z CSM. W tym paragrafie zostanie podjęta próba klasyfikacji podtypów supernowych oddziałujących
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z CSM, które - jak się wydaje - dzielą pewne wspólne i wyróżniające cechy. Jednak należy pamiętać,
że jest to bardzo intensywnie rozwijająca się dziedzina więc nie jest to, ani ostateczna, ani kompletna
lista. Poza tym obserwuje się wiele przypadków, które wydają się przypadkami granicznymi lub
całkowicie pokrywają się z innymi podtypami. Najprawdopodobniej dalsze podziały na podtypy
zostaną
doprecyzowane
z
czasem.
Poniższa
lista
zawiera
nazwy
opisowe
i typowe lub reprezentatywne zaobserwowane przykłady, które są często wymieniane.

Rysunek 10. Porównanie absolutnej krzywej blasku SN 2006gy w filtrze R z innymi supernowymi
(w nawiasie podano typ supernowej). Przyjęto, że wybuch SN 2006gy nastąpił 29 dni przed
odkryciem. Materiał źródłowy: [7].
7.1 Hipernowe IIn o zwartych otoczkach
(ang. superluminous IIn; compact shell, np. SN 2006gy)
Supernowa SN 2006gy jest pierwszym odkrytym przykładem „nadjasnej” supernowej, czyli
hipernowej. Nadal pozostaje unikalnym przypadkiem pomimo odkrycia innych supernowych
hipernowych oddziałujących z CSM (inne oznaczenie: SLSN-IIn). Jest przykładem supernowej, dla
której zebrano bardzo dobry materiał obserwacyjny i o której często się dyskutuje. Ale należy
pamiętać, że nie jest to do końca typowy przypadek.
Na rys. 10 porównano krzywe blasku SN 2006gy w barwie R z innymi supernowymi. Przyjęto, że
wybuch SN 2006gy nastąpił 29 dni przed odkryciem. Pokazano również krzywe blasku supernowych:
(a) normalnych typu Ia (SN 1998dh, przyjęto jasność absolutną MR = -19,5 mag), Ic (SN 1994I –
często obserwowana), II (SN 1999em);
(b) osobliwych typu „Ic pec” (SN 1998bw) i „II pec” (SN 1987A - „szeroka” krzywa blasku,
ale o małej jasności maksymalnej);
(c) silnie oddziałującej z CSM typu IIn (SN1994W);
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(d) niezwykłe supernowe typu „?” (SN 2002ic, SN 2005gj) – propozycja z 2007 roku nowego typu
supernowych IIa (supernowe Ia silnie oddziałujące z CSM). Jednak w [7] na podstawie danych
spektroskopowych wykluczono, że SN 2006gy jest supernową typu IIa.
Jasność SN2006gy (patrz rys. 10) rosła powoli przez ~70 dni i potem malała przez około 150 –
co nie jest typowe dla supernowych SLSN-IIn, w których jasność spada raczej bardzo wolno.
Oprócz nietypowej krzywej blasku jak na hipernowe SLSN-IIn, w widmie SN 2006gy niezwykłe są
również silne absorpcje w profilach typu P Cygni o pośredniej szerokości, silna nakładająca się
absorpcja od strony niebieskiej i wąskie profile P Cygni powstające w CSM. Uważa się, że te
struktury widmowe pochodzą ze względnie zwartej i nieprzeźroczystej otoczki CSM,
w której oddziaływanie z CSM miało miejsce głównie w ciągu roku od wybuchu. W tym
przypadku CSM powstało najprawdopodobniej w wyniku pojedynczego wybuchu, podczas
którego zostało wyrzucone ~20 M⊙ w ciągu 8 lat przed kolapsem jądra gwiazdy.

Rysunek 11. Unikalny profil linii widmowej Hα w pobliżu maksimum jasności dla supernowej
SN 2006gy, który został znormalizowany do poziomu kontinuum. Przyjęto zerową prędkość dla
wąskiej linii emisyjnej. W dodatkowym panelu pokazano jak zdaniem autorów publikacji wygląda
wąski profil P Cygni powstający w CSM niewzbudzonym przez supernową. Materiał źródłowy: [7].
Rys. 11 przedstawia profil linii Hα supernowej SN 2006gy w pobliżu maksimum jasności (96 dzień
od początku wybuchu – patrz rys. 10). Profil został uzyskany teleskopem Keck’a i znormalizowany do
poziomu widma ciągłego. Zerową prędkość radialną (0 km/s) przyjęto arbitralnie dla bardzo wąskiej
linii emisyjnej w profilu Hα. W tym profilu występują następujące charakterystyczne prędkości istotne
dla interpretacji zjawiska SN 2006gy:

•

Bardzo wąski składnik emisyjny (szerokość połówkowa profilu FWHM ≈ 100 km/s), który jest
częścią profilu typu P Cygni. Składnik absorpcyjny tego profilu wskazuje na prędkości wypływu
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od 130 km/s (minimum składnika absorpcyjnego) do 260 km/s („krawędź” profilu
absorpcyjnego od strony niebieskiej widma). Profil ten powstał w CSM, które nie zostało
pobudzone przez falę uderzeniową supernowej. W dodatkowym panelu na rys. 11 pokazano
jak wygląda ten wąski profil P Cygni według [7].

•

Szeroki składnik emisyjny (FWHM ≈ 2400 km/s). Przerywaną linią z oznaczeniem „symmetric”
zaznaczono hipotetyczną część tego profilu emisyjnego, gdyby nie było składnika
absorpcyjnego. Razem oba składniki tworzą szeroki profil typu P Cygni. Szerokie skrzydła
składnika emisyjnego rozciągają się nawet na ±6000 km/s - co może być spowodowane
rozpraszaniem fotonów na elektronach lub świeceniem materii wyrzuconej przez supernową.

•

Szeroka absorpcja, którą obrazuje ubytek profilu Hα poniżej przerywanej linii „symmetric”.
Krawędź tej absorpcji od strony niebieskiej widma (= ujemne prędkości radialne) wskazuje na
prędkość wypływu materii 4000 km/s. Ta szeroka absorpcja powstaje w części otoczki
skierowanej ku obserwatorowi (patrz np. rys. 3 w pierwszej części artykułu) w gęstej materii
CSM, która jest zmiatana przez falę uderzeniową supernowej. Jednak ten szeroki profil Hα nie
jest typowy dla supernowych IIn (np. absorpcja jest płaska i nie schodzi poniżej poziomu
widma ciągłego). Szeroki profil P Cygni może mieć inne pochodzenie i stanowić wskazówkę
odnośnie nieprzeźroczystości otoczki i gęstości CSM (np. składnik absorpcyjny może powstać
w CSM wzbudzonym przez supernową, a widmo ciągłe pochodzić z materii wyrzuconej przez
supernową; może być również istotna asymetria CSM).

Rysunek 12. Krzywe blasku SN 2010jl i SN 2006tf w zakresie optycznym skalibrowane do jasności
absolutnych w porównaniu do innych hipernowych typu IIn. W klasyfikacji prof. Smith’a obie
supernowe należą do tego samego podtypu opisanego w pkt. 7.2. Dla porównania pokazno również
krzywą blasku supernowej z „chwilowym” oddziaływaniem z CSM – SN 1998S, opisaną w pkt. 7.4
oraz krzywą blasku hipernowej IIn SN 2006gy opisaną w pkt.7.1. Materiał źródłowy: [8].
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7.2 Hipernowe IIn o rozległych otoczkach (np.: SN 2006tf, SN 2010jl, SN 2003ma)
(ang. superluminous IIn; extended shell)
Zasadniczo jest to „super-jasna” wersja supernowych IIn podobnych do SN 1988Z, które są
omawiane w pkt. 7.3. Spotyka się również oznaczenia hipernowe IIn lub SLSN-IIn (Super-Luminous
Supernova – IIn). W przeciwieństwie do supernowych podtypu „SN 2006gy” (patrz pkt. 7.1) mają one
intensywne i gładkie widmo ciągłe w zakresie niebieskim bez znacznej liczby nakładających się
absorpcji, ze słabą absorpcją lub jej brakiem w profilach P Cygni dla linii o pośredniej szerokości.
W supernowych tego podtypu jasność spada powoli i stopniowo. Czasami przez lata pozostają jasne
w miarę jak fala uderzeniowa przechodzi przez rozległy i gęsty CSM.
Na rys. 12 porównano absolutne krzywe blasku supernowych SN 2010jl i SN 2006tf należących
do omawianego w niniejszym paragrafie podtypu w porównaniu do innych hipernowych typu IIn.
Warto wspomnieć, że w okolicach maksimum jasność absolutna „standardowych” supernowych IIn
(opisanych w paragrafie 7.3) wynosi -18,5 < MR< -17 mag. Na osi czasu „Time since earliest
detection (days)” przyjęto za zero moment najwcześniejszej wykonanej obserwacji.

Rysunek 13. Krzywa blasku SN 2010jl w zakresie optycznym obejmująca 1000 dni obserwacji
wykonanych różnymi instrumentami (PTF, ASAS, SWIFT UVOT: UW2, UM2, UW1, U, B, V).
Materiał źródłowy: [9].
Natomiast na rys.13 przedstawiono krzywą blasku SN 2010jl aż 1000 dni. Została ona zestawiona
z obserwacji teleskopami PTF (filtry: R, g), ASAS (filtry: V, I), SWIFT UVOT (filtry: UW2, UM2, UW1,
U, B, V). U góry rysunku są wskazane następujące fizyczne etapy ewolucji pozostałości po wybuchu
tej supernowej w modelu Ofek’a ze współpracownikami [9]:

•

faza, gdy fala uderzeniowa po wybuchu supernowej staje się widoczna dla obserwatora
z zewnątrz („shock breakout” na rys. 13);
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•
•

faza potęgowego spadku jasności ~t-3/8 („early power-law decay”) - od ~20 dnia względem
MJD= 55474 (jasność supernowej jest „podtrzymywana” przez oddziaływanie z MCSM> 10M⊙);
prawdopodobna faza „śnieżnego pługu” (ang. snow plow) - od ~344 dnia względem
MJD= 55474 z ekspotencjalnym spadkiem jasności ~exp(-t/texp), gdzie texp≈129,8 dnia
(nieco wolniejszy spadek jasności niż gdy źródłem energii jest rozpad promieniotwórczego 56Co
o okresie połowicznego rozpadu 111 dni).

Ofek ze współpracownikami [9] z ww. modelowania krzywej blasku oszacowali masę CSM
powyżej 10 M⊙ w obszarze o promieniu ∼1016 cm (~ 4 dni świetlne) wokół progenitora SN 2010jl.
Najprawdopodobniej ta masa została wyrzucona przez progenitora kilkadziesiąt lat przed wybuchem
supernowej.

Rysunek 14. Etapy ewolucji pozostałości po wybuchu normalnej supernowej. Na wykresie
przedstawiono zmiany w czasie promienia w parsekach pozostałości po wybuchu supernowej (skala
po lewej - „Radius [pc]”) oraz ich prędkości (skala po prawej - „Velocity [km s-1]”).
Materiał źródłowy: [10].
Ciekawe, że normalne supernowe („normalność supernowych” - patrz pkt. 1 w pierwszej części
artykułu), w których fala uderzeniowa rozchodzi się w CSM o małej gęstości (np. wiatr czerwonego
nadolbrzyma) do fazy „śnieżnego pługu” dochodzi nawet po ~20 tysiącach lat od wybuchu supernowej
(przykład na rys. 14). Pierwszy etap swobodnego rozszerzania się przy początkowej stałej prędkości
i zachowaniu energii trwa około 200-300 lat („Blast wave. v=const”). Gdy masa „zmiecionego” przez
falę uderzeniową CSM przekroczy masę wyrzuconej materii przez supernową następuje transfer
energii kinetycznej do zagarniętego CSM i nagrzewanie się tej materii. Jednak strata energii w wyniku
wypromieniowania jest minimalna i dlatego można przyjąć, że energia jest zachowana na tym etapie
ewolucji pozostałości po wybuchu supernowej. Ta faza adiabatycznej ekspansji, zwana również fazą
Sedova-Taylora („Sedov. E=const.”) może trwać nawet 20 tysięcy lat. Ostatnią fazą przed
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rozpłynięciem się pozostałości po wybuchu supernowej w ośrodku międzygwiazdowym jest faza
promienista lub „śnieżnego pługu” od ang. wyrażenia snow-plow („Snow plough. ρ=const” ← rys. 14)
i może trwać do 500 tysięcy lat. Faza ta rozpoczyna się przy prędkości fali uderzeniowej
~200 km/s, gdy skala czasowa chłodzenia radiacyjnego gazu jest krótsza od jego skali czasowej
rozszerzania się. W fazie „śnieżnego pługu” przemieszczanie się pozostałości po wybuchu supernowej
odbywa się przy zachowaniu momentu pędu, a promień ekspandującej otoczki zmienia się z czasem
jak ~t1/4.
W widmach SN 2010jl pokazanych na rys. 15 linie Hα, Hβ i He I są szczególnie intensywne.
Na przykład przez początkowe ~400 dni oszacowany strumień energii w linii Hα (0,6-1,0x1042
ergów/s) jest znacznie większy niż znany z literatury astronomicznej dla supernowych IIn. Dla tej
supernowej profile linii Hα, Hβ można rozdzielić na następujące składniki emisyjne:

•
•

wąska emisja o FWHM ~ 700 km/s, najprawdopodobniej powstaje w obszarze CSM nie
wzbudzonym jeszcze przez falę uderzeniową supernowej;
emisja pośredniej szerokości z FWHM zmieniające się w zakresie ~ 2000 – 3400 km/s
w zależności od fazy, najprawdopodobniej powstaje w otoczce CSM wzbudzonej przez falę
uderzeniową, ten składnik emisyjny wykazuje stopniowy wzrost natężenia i przesunięcia
w stronę niebieską profilu aż do ~400 dnia, jednak około 515 dnia zaobserwowano spadek
natężenia i zmniejszenie przesunięcia w stronę niebieską profili Hα i Hβ;

Opisane zmiany w widmie oraz płaska krzywa blasku w późniejszym okresie (patrz rys. 13)
sugerują, że systematyczne przesunięcie w stronę niebieską występujące dla profili linii wodoru (H)
o pośredniej szerokości nie jest spowodowany formowaniem się pyłu w obszarze po przejściu fali
uderzeniowej, ale oddziaływaniem fali uderzeniowej supernowej z CSM. Linie emisyjne H pośredniej
szerokości są silniejsze i przesunięte w stronę niebieską widma we wczesnej fazie wybuchu, gdy
występuje silne oddziaływanie fali uderzeniowej supernowej z CSM. Jeżeli to zjawisko słabnie, to
zmniejsza się natężenie i przesunięcie w stronę niebieską linii emisyjnych o pośredniej szerokości.
Progenitorami hipernowych SLSN-IIn zarówno o otoczkach zwartych (patrz pkt. 7.1, np.
SN 2006gy) jak i rozległych (patrz pkt. 7.2, np. SN 2010jl) są najprawdopodobniej bardzo masywne
gwiazdy podobne do jasnych błękitnych zmiennych (LBV), które podczas gigantycznych wybuchów
wyrzucają w ciągu kilku - kilkudziesięciu lat w przestrzeń wokółgwiazdową nawet ~10-20 M⊙
w postaci materii bogatej w wodór. Prosty fakt obserwacyjny dotyczący hipernowych SLSN-IIn,
że bardzo masywne gwiazdy powyżej ~40 M⊙ wybuchają jako supernowe w CSM bogatym w wodór
jest trudny do zrozumienia, ponieważ modele ewolucyjne tak masywnych gwiazd o metaliczności
słonecznej dają progenitorów pozbawionych otoczki wodorowej. Większość z tych progenitorów ma
ogromną utratę masy od kilku do kilkudziesięciu lat przed wybuchem supernowej – co wskazuje na
możliwy związek z LBV. Ale również obserwuje się masywne CSM, które zostały wyrzucone przed
setkami, a nawet tysiącami lat przed wybuchem supernowej – obecnie mechanizm pochodzenia
takiego CSM nie jest znany. Prawdopodobne są również progenitory podobne do LBV słabo widoczne
w zakresie optycznym, gdy utrata masy nastąpiła tuż przed wybuchem supernowej, a progenitor
nadal jest zanurzony w kokonie pyłu i materii wokółgwiazdowej. Ponieważ progenitory hipernowych
IIn muszą być bardzo masywnymi gwiazdami ze względu na całkowity bilans masy, więc również
mechanizm pulsacyjnej niestabilności kreacji par (PPI) może być wiarygodnym kandydatem na
znaczną wybuchową utratę masy przed kolapsem jądra gwiazdy.
Prawdopodobnego progenitora hipernowej IIn zaobserwowano przed wybuchem w pozycji
SN 2010jl na archiwalnych zdjęciach z teleskopu HST, który może być ekstremalnie masywną gwiazdą
lub bardzo młodą, masywną gromadą gwiazdową. Niezależnie od wariantu masa progenitora jest
większa od ~30 M⊙. Oszacowano masę tego CSM > 10 M⊙. Nadal czekamy na zmniejszenie się
jasności pozostałości po wybuchu supernowej SN 2010jl, aby zweryfikować, czy kandydat na
progenitora jest faktycznym progenitorem, czy też młodą, masywną gromadą lub asocjacją
gwiazdową.
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. Rysunek 15. Ewolucja widma supernowej SN 2010jl. Przy każdym widmie podano dzień
wykonania obserwacji względem maksimum jasności w filtrze V. Widma zostały znormalizowane do
poziomu widma ciągłego w zakresie czerwonym. Uwzględniono przesunięcie ku czerwieni galaktyki
macierzystej 3207 km/s i poczerwienienie Drogi Mlecznej. Linie kropkowane przedstawiają
reprezentatywne dopasowanie rozkładu energii ciała doskonale czarnego. Materiał źródłowy: [11].
7.3 Długotrwałe supernowe IIn
(ang. enduring IIn, np. SN 1988Z, SN 2005ip)
Ten podtyp supernowych IIn wykazuje w widmie gładkie kontinuum w zakresie niebieskim
z silnym wąskimi i pośredniej szerokości liniami emisyjnymi wodoru – czasami nawet obserwuje się
szerokie linie emisyjne. W niektórych przypadkach (np. SN 2005ip) spotyka się silne wąskie linie
emisyjne pochodzenia koronalnego – co oznacza, że zostały wzbudzone poprzez fotojonizację
gęstego, niejednorodnego CSM za pomocą promieniowania rentgenowskiego generowanego w szoku.
Supernowe podtypu „SN 1988Z” najczęściej są znacznie jaśniejsze niż II-P, ale słabsze od
hipernowych (SLSN). Ich jasność spada bardzo powoli i wykazują oznaki oddziaływania z CSM przez
lata, a nawet dziesięciolecia od odkrycia, np. oddziaływanie pozostałości po SN 1988Z z CSM nadal
jest silne. Można je zobrazować jako „rozciągniętą” wersję podtypu hipernowych IIn (SLSN-IIn)
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w tym sensie, że mają mniejsze jasności w maksimum, ale ich wybuch trwa dłużej i w końcu
zgarniają podobną ilość całkowitej masy CSM od kilku do ~ 20 M⊙.

Rysunek 16. Porównanie absolutnych krzywych blasku w barwie R „długotrwałych” supernowych
SN 1988Z (IIn) i SN 2005ip (IIn) z SN 1993em (II-P) i SN 1961V (IIn patrz 7.6). Krzywa blasku
SN 20015ip jest przesunięta w osi czasu o +130 dni. Materiał źródłowy: [12].
Hipernowe (SLSN) wymagają bardzo gęstego CSM, które mogą zapewnić zjawiska podobne do
wybuchów LBV, które trwają latami a nawet dekadami przez kolapsem jądra. Natomiast gęstość CSM
potrzebną do obserwacji oddziaływania supernowych IIn podobnych do SN 1988Z i SN 2005ip mogą
dać wiatry gwiazdowe ekstremalnych czerwonych nadolbrzymów (eRSG) trwające przez setki lat
przed kolapsem. Jeżeli istnieje takie pojęcie jak „standardowy” typ supernowej IIn,
to prawdopodobnie właśnie „długotrwałe supernowe IIn” ma na myśli większość
astronomów badających te obiekty.
W okolicach maksimum jasność absolutna tych „standardowych” supernowych IIn zwykle jest
w zakresie -18,5 < MR< -17 mag. Na rys. 16 pokazano krzywe blasku SN 1988Z i SN 2005ip
z początkowego okresu około 1000 dni (wyjątkowo tutaj krzywa blasku SN 2005ip jest przesunięta
w osi czasu o +130 dni). Warto zwrócić uwagę, że przez ~1000 dni od początku wybuchu jasność
SN 2005ip była znacznie mniejsza niż SN 1988Z, zarówno na poziomie widma ciągłego (fotometria rys. 16) jak i w linii Hα (patrz rys. 18). Tzn. jasność SN 2005ip pozostawała w przybliżeniu stała,
a SN 1988Z – malała. Ale około 1000 dnia jasność obu obiektów zrównała się i przez resztę
pierwszego dziesięciolecia pozostawała praktycznie taka sama (patrz rys. 18). Można powiedzieć,
że jeśli chodzi o siłę oddziaływania z CSM mierzoną strumieniem energii w linii Hα supernowa
SN 2005ip jest bliźniaczką SN 1988Z.
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Rysunek 17. Lewy panel - zmiany
w widmie supernowej SN 2005ip w latach
2011-2016. Prawy panel – zmiany
w widmie supernowej SN 1988Z w latach
1994 - 2012. Na rys. po prawej podano
identyfikację linii widmowych dla obu
supernowych. Materiał źródłowy: [13].

Przykładowe widma omawianego podtypu supernowych IIn pokazano na rys. 17. Panel po lewej
stronie prezentuje późne widma supernowej SN 2005ip z lat 2011-2016 (1895 - 3770 dzień od
odkrycia supernowej), które zostały znormalizowane do poziomu kontinuum w czerwonej części
widma. Widma wykreślone liniami w kolorach czerwonym/ pomarańczowym/ zielonym przedstawiają
wygląd widma podczas późnego spadku jasności, czarne/ jasnoniebieskie – podczas minimum
strumienia energii w linii Hα w 2015 roku (minimum widoczne również na rys. 18 dla SN 2005ip),
purpurowe/ niebieskie/ szare – dokumentują powrót do intensywniejszego oddziaływania z CSM.
W prawym górnym panelu widać późne widma supernowej SN 1988Z z lat 1994 – 2012
(widma z 2006 – 8557 dnia od odkrycia supernowej). Pomarańczowe pionowe przerywane linie
identyfikują konkretne linie widmowe. Dla porównania w tym panelu umieszczono oznaczone linią
koloru niebieskiego widmo SN 2005ip z dnia 3099. W dolnym prawym panelu pokazano również trzy
późne widma supernowych SN 1993J z lat 2004/ 2010/ 2016 (supernowa omawiana w pkt. 7.5)
i jedno widmo SN 1998S z 2016 roku (supernowa omawiana w pkt. 7.4).
Długotrwałość oddziaływania fal uderzeniowych z CSM dla omawianych supernowych SN 2005ip
(czarne diamenty) i SN 1988Z (brązowe koła) widać również na rys. 18 w zmianach strumienia
energii w linii widmowej Hα w skali czasowej do ~23 lat (~ 8500 dni) od odkrycia. Dla porównania
linią ciągłą pokazano oczekiwaną wartość strumienia energii w Hα, gdy fala uderzeniowa po wybuchu
supernowej rozchodzi się w bardzo silnym wietrze czerwonego nadolbrzyma RSG (Ṁ≈10-4M⊙/rok),
a linią przerywaną – oczekiwany wkład do strumienia Hα z rozpadów promieniotwórczych jąder
kobaltu 56Co. Dodatkowo zaprezentowano zmiany strumienia w Hα dla „chwilowych” supernowych IIn,
czyli SN 1998S i PTF11iqb (oddziaływanie z CSM ujawnia się tylko w początkowych okresie - patrz
pkt. 7.4) oraz dla supernowych z „opóźnionym” oddziaływaniem z CSM, np. SN 1993J (patrz pkt. 7.5)
oraz SN 1980K.
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Rysunek 18. Długotrwałe (o skali ~23 lat/ ~ 8500 dni) zmiany strumienia w linii widmowej Hα
w czasie dla wybranych supernowych SN 2005ip, SN 1988Z (patrz pkt. 7.3), PTF11iqb, SN 1998S
(patrz pkt. 7.4), SN 1993J (patrz pkt. 7.5) i SN 1980K (II-L). Materiał źródłowy: [13].
Jasność SN 2005ip i SN 1988Z w linii emisyjnej Hα w późnej fazie ewolucji jest o około dwa rzędy
większa niż dla pozostałych dobrze zbadanych supernowych. Z tego wynika, że około 4000 dni od
początku wybuchu fale uderzeniowe tych supernowych oddziaływały z CSM – wiatrem gwiazdowym
o prędkości ~40 km/s i ogromnym tempie utraty masy Ṁ > 10-3 M⊙/rok. Tak duża utrata masy
musiała nastąpić kilka tysięcy lat przed kolapsem jądra gwiazdy. Musiała to być utrata kilku M⊙
w ostatnich kilku mileniach życia gwiazdy.
Progenitorami
długotrwałych
supernowych
IIn
omawianych
w
niniejszym
pkt.7.3
najprawdopodobniej są jasne błękitne zmienne (LBV) lub ekstremalnie chłodne hiperolbrzymy
(YHG/eRSG – wyjaśnienie skrótów można znaleźć w pkt. 6 w pierwszej części artykułu). Wynika to
głównie z wymaganego tempa utraty masy (Ṁ) i obserwowanych prędkości CSM. Dla tych
supernowych wymagana jest albo silna utrata masy trwająca przez kilkaset lat przed wybuchem
supernowej, albo ogromne bipolarne otoczki wyrzucone krótko przed wybuchem supernowej.
Całkowita masa CSM przewyższająca w niektórych przypadkach 10 M⊙ i całkowita wypromieniowana
przez lata energia większa niż 1051 ergów wskazuje na względnie masywnych progenitorów. Dobrym
kandydatem do wyjaśnienia mechanizmu epizodycznej utraty masy jest zwiększona utrata masy
czerwonych nadolbrzymów (RSG) w późnych fazach ewolucyjnych lub niestabilności podczas cykli
reakcji termojądrowych w późnych fazach ewolucji gwiazd masywnych.
7.4 Chwilowe supernowe IIn
(ang. transitional IIn, np. SN 1998S, PTF11iqb, SN 2013cu)
Ten podtyp supernowych IIn wykazuje tylko chwilowe oznaki oddziaływania z CSM, które mogą
pozostać niezauważone jeżeli nie zostały odkryte odpowiednio wcześnie. Supernowa SN 1998S jest
jedną z najbliższych i najlepiej zbadanych supernowych IIn. Z tego powodu jest wskazywana jako
wzorcowy przykład supernowej IIn, ale faktycznie wzorcem nie jest. Nie była bardzo jasna, a jej
oznaki oddziaływania z CSM znikły bardzo szybko, przechodząc w ciągu kilku tygodni w fazę widma
fotosferycznego z szerokimi profilami. Wskazuje to na niewielką całkowitą masę CSM rzędu ~ 0,1 M⊙
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- co stanowi istotną różnicę w porównaniu do podtypów supernowych IIn omawianych wcześniej.
Gdyby SN 1998S została odkryta później to nie zostałaby sklasyfikowana jako supernowa typu IIn (po
~27 marca 1998 r. - zobacz rys. 19: brak wąskich linii emisyjnych). Zaobserwowano podobne
przykłady supernowych SN 1983K, SN 2013cu, PTF11iqb, które wykazywały cechy widma IIn tylko
przez kilka pierwszych dni po odkryciu. Uważa się, że ww. supernowe odkryto w bardzo wczesnej
fazie
zaledwie
~1
dzień
od
początku
wybuchu.
Następnie
supernowe
PTF11iqb
i SN 2013cu zmieniły typ odpowiednio na II-L i IIb. W późniejszym okresie supernowa PTF11iqb
ponownie pokazała oznaki silnego oddziaływania z CSM bardzo podobne do SN 1998S i SN 1993J
(typ IIb). Nie wiemy na ile jest to ogólna sytuacja dla supernowych.

.

Rysunek 19. Trzy widma SN 1998S z początkowego okresu po odkryciu w porównaniu do
teoretycznego modelu CMFGEN. Widać wyraźne przejście od wąskich linii emisyjnych do wąskiego
profilu typu P-Cygni (6 marca → 27 marca 1998 r.). Materiał źródłowy: [14].

Supernowe IIn stanowią ~8-9% wszystkich supernowych implozyjnych. Jednak
statystyka ta nie obejmuje „chwilowych” supernowych, które tylko w krótkim okresie
wykazały cechy widmowe IIn i w kilka dni zmieniły się w inny typ. W ten sposób wczesne
oddziaływanie z CSM w postaci gęstego wiatru gwiazdowego mogłoby być dość powszechnym
zjawiskiem w populacji supernowych implozyjnych. Z tego może wynikać potencjalnie bardzo ważny
wniosek, że wśród wielu supernowych implozyjnych może wystąpić krótki okres epizodycznej utraty
masy tuż przed wybuchem supernowej. Powód tego nie jest jeszcze znany, ale prawdopodobnie jest
związany z końcowymi etapami spalania jądrowego w gwiazdach masywnych i może mieć ważne
konsekwencje dla modelowania kolapsu jądra gwiazdy masywnej.
W dalszej części zapoznamy się z obserwacjami supernowych PTF11iqb i SN 1998S –
modelowych przykładów omawianej tutaj podklasy supernowych oddziałujących z CSM.
Rys. 20 prezentuje krzywą blasku supernowej PTF11iqb uzyskaną za pomocą palomarskich
teleskopów o aperturach 48” (wypełnione czerwone kropki, filtr „R”) i 60” (niewypełnione koła
w kolorze czerwono-pomarańczowym lub czarnym, odpowiednio filtry sloanowskie „r” lub „i”). Strzałki
w późniejszym okresie wskazują na granicę zasięgu teleskopu 60-calowego. Natomiast wypełnione
prostokąty po ∼150 dniu prezentują wyniki pseudo-fotometrycznego oszacowania jasności uzyskane
z widm supernowej za pomocą syntetycznych filtrów R/r/i. W jasnościach R/r/i została uwzględniona
ekstynkcja Drogi Mlecznej odpowiednio 0,070 / 0,073 / 0,54 mag.
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Rysunek 20. Krzywa blasku PTF11iqb w barwie R w wielkościach gwiazdowych obserwowanych
(skala mag. po lewej) i absolutnych (skala mag. po prawej) w porównaniu do „bliźniaczki”
SN 1998S oraz supernowej II-P (SN 1999em) i osobliwej SN 2010jp (więcej informacji w tekście).
Materiał źródłowy: [2].

Krzywą blasku PTF11iqb w barwie R porównano z krzywymi blasku supernowej SN 1999em
(normalna supernowa II-P), niezwykłą IIn - SN 2010jp (supernowa z bipolarnym dżetem) i SN1998S
przeskalowane do takiej odległości jak PTF11iqb – patrz wielkości gwiazdowe obserwowanych (skala
magnitudo po lewej) i absolutne (skala magnitudo po prawej). Przerywana linia reprezentuje jasność
supernowej, gdy głównym źródłem energii jest rozpad promieniotwórczego izotopu 56Co o masie
takiej jak w przypadku typowej supernowej II-P (np. SN 1999em). Należy zwrócić uwagę, że od
200 dnia następuje 3x skrócenie osi czasu, które ma na celu lepszą prezentację na tym samym
rysunku wczesnej fazy plateau jasności i późniejszych danych.
Krzywa blasku PTF11iqb wykazuje silny wzrost do jasności maksymalnej MR~ -18,4 mag tylko
przez początkowe ~10 dni od odkrycia. Po maksimum następuje spadek jasności, który ulega
spłaszczeniu (faza plateau) by osiągnąć około -17 mag po ~100-120 dniach. Zakładając,
że w początkowym okresie do maksimum jasności supernowej zmiana strumienia energii rośnie
proporcjonalnie do kwadratu czasu (~t2 – patrz kropkowana linia na rys. 20) uzyskujemy w wyniku
ekstrapolacji moment początku wybuchu t0 = -3,3 dnia przed datą pierwszej detekcji (dn. 22,37 lipca
2011 r.) przyjętą na tym wykresie jak zero dla osi czasu. Kilka dni wcześniej
(dn. 17,47 lipca 2011 r.) nie zarejestrowano na tej pozycji żadnego obiektu o limicie jasności
MR> -15 mag (czerwona strzałka – górny limit jasności).
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. Rysunek 21. Lewy panel - ewolucja w czasie widma supernowej PTF11iqb (cztery fazy oznaczone
kolorami – wyjaśnienie w tekście). Prawy panel – porównanie zmian w czasie widm supernowej
PTF11iqb i SN 1998S. Przy każdym widmie podano liczbę dni od jej odkrycia. Symbolem „⊕”
oznaczono silne linie pochodzenia ziemskiego (telluryczne). Materiał źródłowy: [2].
Na rys. 21 po lewej stronie pokazano ewolucję w czasie widma supernowej PTF11iqb w niskiej lub
umiarkowanej rozdzielczości – przy czym wczesne widma znajdują się u góry, a późniejsze na dole.
PTF11iqb odkryto w bardzo wczesnej fazie wybuchu i początkowo sklasyfikowano jako IIn. Już
drugiego dnia po odkryciu w widmie zaobserwowano wąskie linie emisyjne charakterystyczne dla
gwiazd Wolfa-Rayeta (patrz rys. 21 → „day 2”). Podobne struktury widmowe zaobserwowano również
dla SN 1998S (patrz rys. 21 → „day 4”) i SN 2013cu. Wąskie emisje w supernowych PTF11iqb
i SN 1998S szybko znikły i widma upodobniły się odpowiednio do typów II-L i II-P. W późniejszym
okresie w obu supernowych rozwinęły się w linii emisyjnej Hα profile z wieloma maksimami. Pod
względem zmian w czasie widma PTF11iqb i SN 1998S są bardzo podobne (przykład na rys. 21 po
prawej stronie). Na rys. 21 po lewej stronie wyróżniono kolorami następujące cztery fazy ewolucji
widma PTF11iqb:
•
•
•
•

wczesne oddziaływanie z CSM (czarna linia);
plateau jasności (niebieska linia);
wczesna faza nebularna (czarna linia);
późna gaza nebularna, gdy „wróciło” oddziaływanie z CSM (magentowa linia).

37

Proxima • styczeń 2019

ASTROFIZYKA

Rysunek 22. Wczesne widma supernowych PTF11iqb (2 dzień po odkryciu, ~5 dzień po wybuchu),
SN 2013cu (3 dzień po odkryciu i wybuchu) i SN 1998S (4 dzień po odkryciu i ~5 dzień po
wybuchu) wyglądające jak widma gwiazd typu Wolfa-Rayeta (wysoko zjonizowane linie emisyjne)
+ szerokie lorentzowskie skrzydła linii wodoru serii Balmera. Materiał źródłowy: [2].
Na rys. 21 po prawej stronie wszystkie widma PTF11iqb są oznaczone czarną linią, zaś SN 1998S
– czerwoną. Są 2 główne różnice pomiędzy tymi supernowymi w ewolucji widma opisane poniżej.
W początkowej fazie wybuchu w widmie SN 1998S obserwuje się silniejsze cechy oddziaływania
z CSM – co jest również zgodne z maksymalną jasnością (por. krzywe blasku rys. 20). Na rys. 22
pokazano wczesne widma supernowych PTF11iqb, SN 2013cu i SN 1998S, na których widać typowe
cechy dla gwiazd WR (Wolfa-Rayeta). Przy nazwie każdej supernowej podano liczbę dni od
szacowanego początku wybuchu. Na tych widmach widać wysoko zjonizowane linie emisyjne takie jak
He I, He II, NIII i CIII oraz szerokie lorentzowskie skrzydła linii wodoru serii Balmera (Hα, Hβ, Hγ).
W widmach PTF11iqb i SN 1998S wykonanych odpowiedni 2 i 4 dni po odkryciu obserwuje się prawie
identyczne poszerzenie lorentzowskie linii Hα. Te cechy spektralne charakterystyczne dla gwiazd WR
występują w widmach PTF11iqb i SN 1998S pomimo, że progenitorami tych supernowych nie są
gwiazdy WR, ale najprawdopodobniej czerwone nadolbrzymy (RSG), ponieważ gęsty zimny wiatr
gwiazdowy zostaje wysoko zjonizowany przez falę uderzeniową supernowej, która wydostała się na
powierzchnię gwiazdy lub w wyniku oddziaływania z CSM. Wstawka na na rys. 22 prezentuje blendę
linii He II, NIII i C III dla supernowej PTF11iqb.
Można spotkać następujące wyjaśnienia mechanizmu powstania w pierwszych dniach po kolapsie
szerokich skrzydeł lorentzowskich w profilu linii Hα i cech spektralnych typowych dla gwiazd WR:
•
•

oddziaływanie z CSM w pobliżu progenitora, które jest gęstym, nieprzeźroczystym wiatrem
gwiazdowym;
jonizacja gęstego, nieprzeźroczystego wiatru gwiazdowego przez błysk promieniowania
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ultrafioletowego uwolnionego z fali uderzeniowej supernowej, które wydostało się na
powierzchnię progenitora (hipoteza zaproponowana do wyjaśnienia wyglądu widma SN 2013cu
zarejestrowanego kilka dni po kolapsie).
Na podstawie danych obserwacyjnych dla PTF11iqb trudno jest obecnie wybrać jedną
z nich. W każdej z tych hipotez do wyjaśnienia obserwacji PTF11iqb wymagane jest istnienie
nieprzeźroczystego wiatru gwiazdowego wokół progenitora o promieniu ∼10 j.a. Jednak istotnym
argumentem na rzecz hipotezy o oddziaływaniu z CSM jest wymagana wartość parametru gęstości
wiatru gwiazdowego „w” porównywalna z gęstością wiatru podczas późnego oddziaływania
z CSM, gdy linie emisyjne są optycznie cienkie.
W późniejszym okresie PTF11iqb prezentuje znaczną różnicę w ewolucji kształtu profilu Hα.
Jakościowo profile linii Hα obu supernowych są asymetryczne i z wieloma maksimami. Ale dla
supernowej PTF11iqb następuje przesunięcie od silnego maksimum od strony niebieskiej widma około
120-200 dni do bardzo silnego maksimum przesuniętego w stronę czerwoną po 500 dniu.
Dla SN 1998S nie obserwuje się tego efektu i cały czas występuje w profilu Hα maksimum od strony
niebieskiej widma.
Jest to istotne, ponieważ dla SN 1998S obserwowany cały czas kształt profilu Hα z maksimum od
strony niebieskiej widma był interpretowany jako efekt formowania się pyłu w części systemu
oddalającej się od obserwatora. Jednak kształt profilu emisyjnego Hα w PTF11iqb z maksimum od
strony czerwonej widma w późniejszym okresie sugeruje, że ta asymetria profilu raczej jest
spowodowana przez niejednorodny rozkład materii i orientację względem obserwatora niż
pochłanianiem przez pył fotonów w przybliżającej się części układu. Bardziej szczegółowo analiza
asymetrii kształtu profilu Hα dla SN 1998S i PTF11iqb jest przedstawiona w pkt. 5 pierwszej części
artykułu.
Oprócz ww. dwóch różnic zasadniczo widma PTF11iqb i SN 1998S są takie same. Jak opisane
widmo pasuje do ich krzywych blasku? SN 1998S jest około 4 razy jaśniejsza w maksimum co jest
zgodne z silniejszym oddziaływaniem z CSM. Ale obie supernowe wykazują bardzo podobne jasności
począwszy od ~80 dnia.
Reasumując: Smith ze współpracownikami [2] interpretuje, że we wczesnym okresie w widmie
PTF11iqb widoczne jest oddziaływanie z niesymetrycznym CSM, które szybko (około 20 dnia) zostaje
„połknięte” przez rozszerzającą się fotosferę supernowej i ujawnia się ponownie w późniejszym
okresie po plateau jasności, gdy fotosfera cofnęła się (ten model został również opisany w pkt. 5
w pierwszej części artykułu). Krzywą blasku PTF11iqb można uzyskać dodając we wczesnej fazie
wybuchu jasność ze względnie słabego oddziaływania z CSM (Ṁ ~ 10-4 M⊙./rok) do krzywej blasku
supernowej typu II-P – co maskuje wyraźny spadek jasności po plateau. Sugestia, że PTF11iqb jest
podobna do SN 1998S, ale ze słabszym oddziaływaniem z CSM, ma więc uzasadnienie jakościowe
zarówno w wyglądzie widma jak i krzywej blasku. Pomimo, że w pierwszych dniach po odkryciu
PTF11iqb obserwowano struktury widmowe charakterystyczne dla gwiazd Wolfa-Rayeta jej
progenitorem jednak nie jest gwiazda typu W-R. Plateau w krzywej blasku wymaga, by w momencie
wybuchu progenitor posiadał rozległą otoczkę zbliżoną do rozmiarów czerwonego nadolbrzyma.
Dodatkowym argumentem na rzecz tego ostatniego progenitora jest mała prędkość wiatru
gwiazdowego < 80 km/s wyznaczona z wąskiej linii emisyjnej Hα. Supernowe PTF11iqb
i SN 1998S są ciekawym przykładem łączącym supernowe oddziałujące z CSM (typ IIn)
z normalnymi supernowymi II-L i II-P – wskazującym na istnienie ciągłości pomiędzy tymi
typami supernowych. Progenitory supernowych II-L i II-P mają mniejsze tempo utraty masy przed
kolapsem niż IIn (por. tabela 1 z części pierwszej artykułu).
Progenitorami chwilowych supernowych IIn podobnych do SN1998S najprawdopodobniej są
czerwone nadolbrzymy (RSG), żółte hiperolbrzymy (YHG) lub niebieskie nadolbrzymy / jasne błękitne
zmienne (BSG / LBV) o mniej ekstremalnej utracie masy, która ogranicza się do krótkiego okresu
rzędu kilku lat przed wybuchem supernowej. Wydaje się również, że te obiekty wymagają
oddziaływania z niesymetrycznym CSM takim jak np. pkt.5 z pierwszej części artykułu, by
rozszerzająca się powierzchnia fotosfery mogła całkowicie lub częściowo „połknąć” dysk
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z oddziaływaniem z CSM (= źródło wąskich linii emisyjnych). Z tego powodu jest mocne podejrzenie,
że oddziaływanie w ciasnych układach podwójnych, w powiązaniu z niestabilnościami podczas cykli
reakcji termojądrowych w późnych fazach ewolucji gwiazd masywnych, może odgrywać istotną rolę
podczas epizodycznej utraty masy przed wybuchem supernowej (zobacz np. [24] odnośnie roli
ciasnych układów podwójnych w tym scenariuszu).
Prawdopodobnego progenitora chwilowej supernowej IIn zaobserwowano przed wybuchem
w pozycji SN 2005gl na archiwalnych zdjęciach z teleskopu HST. Ten bardzo jasny obiekt jest zgodny
z cechami obserwacyjnymi progenitora - jasnej błękitnej zmiennej (LBV) podobnej do P Cygni
z oszacowanym tempem utraty masy ~0,01 M⊙/rok. Po wybuchu supernowej obiekt osłabł. Na rzecz
LBV jako progenitora tej supernowej przemawia również prędkość CSM około 420 km/s wyznaczona
z wąskich linii wodoru. Jednak istnieje pewna wątpliwość, czy na zdjęciach z HST przed wybuchem
supernowej został odkryty masywny obiekt podobny do LBV w fazie spokojnej, czy też był to wybuch
przed wybuchem supernowej. Niezależnie od ww. wariantów progenitorem tej supernowej najpewniej
jest obiekt podobny do LBV. Na podstawie ewolucji widma supernowa SN 2005gl wykazuje cechy
typowe dla „chwilowych” supernowych IIn takich jak SN 1998S i PTF11iqb, w których widmie
początkowo ujawniają się cechy widma typu IIn, ale w późniejszym okresie szerokie profile typu
P Cygni wskazujące na fotosferę supernowej.
7.5 Normalne supernowe z późnym oddziaływaniem z CSM
(ang. late-time interaction in otherwise normal SNe, np. SN 1993J, SN 1986J)
Ten podtyp supernowych IIn prawdopodobnie w znacznym stopniu pokrywa się z opisanym
w pkt. 7.4. Początkowo takie supernowe wyglądają jak normalne supernowe, ale w późniejszym
okresie wykazują silne oznaki oddziaływania z CSM. Mogą one wyglądać w początkowym okresie
normalnie również ze względu na brak obserwacji z oznakami oddziaływania z CSM (jak dla
„chwilowych” supernowych – patrz pkt. 7.4) w ciągu kilku dni po wybuchu.

Rysunek 23. SN 1993J - krzywa blasku i widma -0,5; 1,5; 3 tygodnie względem drugiego
maksimum jasności. Dla porównania pokazano widmo SN 1984L (widmo ~3 tyg. po maksimum dla
klasycznej supernowej typu Ib – brak linii H, ale są linie He I) i SN 1987K (widmo ~1 tydz. po
maksimum, typ IIb / IIc ?). Materiał źródłowy: po lewej - [15], po prawej - [16].
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Najlepiej poznanymi przykładami takich supernowych są SN 1993J i SN 1986J, które
w początkowym okresie sklasyfikowano odpowiednio jako typy IIb i II-L. Późne oddziaływanie
z CSM najlepiej jest widoczne dla tych supernowych około rok po wybuchu. Z tego powodu
może być zaobserwowane tylko w najbliższych galaktykach, np. SN 1993J wybuchła
w galaktyce Bodego, czyli M81 - (~11 mln l.św.), SN 1986J – w NGC 891 w gwiazdozbiorze
Andromedy (~30 mln. l.św.). To oddziaływanie może być spowodowane przez silny wiatr gwiazdowy
czerwonego nadolbrzyma lub materię zebraną w płaszczyźnie równikowej w ciasnych układach
podwójnych w obiektach takich jak supernowe typu IIb, które są związane z końcowymi produktami
ewolucji układów podwójnych. Powód dlaczego CSM jest tak blisko gwiazdy podczas jej śmierci nadal
jest niejasny i podobnie jak dla poprzedniej podklasy IIn – może być wskazówką na rzecz pewnych
gwałtownych i dramatycznych zmian w końcowej sekwencji reakcji jądrowych dla szerszego niż tylko
IIn zakresu progenitorów supernowych.

Rysunek 24. Widma SN 1993J w zakresie optycznym z około 2500 dni (~7 lat) od wybuchu
skalibrowane w jednostkach strumienia („ergs*sec-1*cm-2*Å-1”) z identyfikacją linii widmowych.
Materiał źródłowy: [17].
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W dalszej części zapoznamy się obserwacjami supernowej SN 1993J, której krzywa blasku nie
przypomina typowej supernowej II-go typu z plateau (II-P) lub liniowym spadkiem jasności (II-L).
Zamiast tego (patrz rys. 23 po lewej) po szybkim wzroście następuje gwałtowny spadek jasności
w ciągu ~1 tygodnia, a następnie pojaśnienie trwające ~2 tygodnie. Po ~3 tygodniach od początku
powtórnego pojaśnienia obserwuje się kolejny spadek jasności (w przybliżeniu ekspotencjalny).
Pomijając początkowe maksimum jasności, krzywa blasku SN 1993J jest podobna do supernowej Ib –
więc wspiera sugestię, że to jest typ IIb, ponieważ w widmie występują linie wodoru.
Widma SN 1993J pokazane na rys. 23 po prawej zostały wykonane ~0,5 tygodnia (15 IV) przed
drugim maksimum jasności, a kolejne - ~1,5 tygodnia (30 IV) / ~3 tygodnie (11 V) po drugim
maksimum jasności. Na pierwszym widmie widać wyraźnie profil typu P-Cygni w linii Hα ze znacznie
silniejszą emisją w porównaniu do absorpcji. Płaskie maksimum Hα może wskazywać na nakładanie
się innych składników emisyjnych. W kolejnych liniach serii balmerowskiej (Hβ, Hγ) występują
składniki absorpcyjne i ślady linii emisyjnych pochodzących od Fe II. Na drugim widmie składniki
absorpcyjne są silniejsze, a profil emisyjny Hα wykazuje dwa maksima. Jednak „prawdziwa natura”
tej struktury emisyjnej ujawnia się na trzecim widmie SN 1993J. Okazuje się, że jest to blenda
(czyli nałożenie się kilku linii widmowych) linii Hα i profilu typu P Cygni linii He I λ6678Å. Zamiast
stopniowego „wypiętrzania się” emisji Hα jak w normalnych supernowych typu II zaobserwowano
stopniowe zanikanie tego składnika emisyjnego i coraz silniejsze nakładanie się profilu P Cygni linii He
I λ6678Å. Również wzrost intensywności innych linii He I wskazuje na to, że SN 1993J w późniejszym
okresie przypomina typ Ib supernowych, który charakteryzuje się brakiem linii wodorowych i silnymi
liniami He I zwykle po około miesiącu od maksimum jasności.
W [17] zaprezentowano kilkadziesiąt widm SN 1993J od 3 do 2454 dnia (~7 lat) od wybuchu
z identyfikacją linii widmowych i szczegółowym opisem zmian. Widma zostały wykonane 3-metrowym
teleskopem

w

Obserwatorium

Licka

i

10-metrowym

teleskopem

w

Obserwatorium

Kecka

i w przeważającej liczbie są w małej rozdzielczości. Na rys. 24 pokazano niektóre z tych widm
skalibrowanych w jednostkach strumienia („ergs*sec-1*cm-2*Å-1”) z identyfikacją linii widmowych.
Warto zwrócić uwagę, że widma SN1993J na rys. 23 po prawej stronie oznaczone datami
15 IV 1993 r. i 11 V 1993 r. są dokładnie tymi samymi widmami na rys. 24 z oznaczeniem „day 19”
i „day 45”, ale przeskalowanymi z jednostek strumienia energii do wielkości gwiazdowych („-2,5 log fν
+ constant”). Zostały wykonane 3-metrowym reflektorem Shane’a w Obserwatorium Licka.
Na początkowych widmach SN 1993J wygląda na supernową II typu, aczkolwiek z pewnymi
niezwykłymi cechami (np. płaskie maksimum w składniku emisyjnym na rys. 23. w profilu Hα
z dn. 15 IV 1993 r., nietypowa krzywa blasku). Po kilku tygodniach nastąpiła dramatyczna zmiana,
ponieważ w widmie pojawiły się silne linie helu (rys. 24 - „day 45”). Nastąpiło metamorfoza z typu II
do IIb. W fazie nebularnej (rys. 24 - „day 182”, „day 387”) widmo SN 1993J przypomina typ Ib i Ic,
ale z widoczną cały czas linią emisyjną Hα. Jeszcze później (rys. 24 - „day 976”, „day 2454”)
w widmie dominuje linia emisyjna Hα z niezwykłym „prostokątnym” profilem, który interpretuje się
jako przejaw oddziaływania z CSM.
W dalszej części poznamy w jaki sposób korzystając z następujących obserwacji wykonanych
~10 lat po wybuchu supernowej SN 1993J:
•
•

kilka zdjęć z teleskopu kosmicznego HST,
jedno widmo uzyskane podczas 5,5-godzinnej ekspozycji teleskopem Keck’a,

można odkryć towarzysza – niebieskiego nadolbrzyma (B2 Ia), który najpierw „kradł” materię
z progenitora SN 1993J, a następnie w bliskiej odległości przetrwał jego śmierć.
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Rysunek 25. Zdjęcie okolicy SN 1993J z 28 maja 2002 r. (9,17 lat od implozji) wykonane przez
teleskop kosmiczny HST (filtr~U) podczas 20-minutowej ekspozycji. Materiał źródłowy: [18].

W tym celu wykorzystano zdjęcia okolicy SN 19993J wykonane teleskopem HST w 28 maja
2002 r. (9,17 lat od implozji), z których jedno jest pokazane na rys. 25. Jest to zdjęcie wykonane
w filtrze F330W (filtr o czułości podobnej do dżonsonowskiego U) o ekstremalnie dobrej rozdzielczości
kątowej 0,025”/piksel. Z obserwacji fotometrycznych HST z tego okresu wyznaczono jasność
SN 1993J w filtrach dżonsonowskich U=20,7 mag, B=21,08 mag, V=20,27 mag i filtrze HST F250W =
19,93 mag. Najistotniejszym jednak wynikiem tej fotometrii HST było wyznaczenie jasności
w ww. filtrach dla gwiazd tła – szczególnie tych oznaczonych literami E, F, G na rys. 25, ponieważ
niecały rok później światło gwiazd E, F, G oraz SN 1993J wpadło do szczeliny spektrografu
zaznaczonej czarnym prostokątem na rys. 25 podczas 5,5-godzinnego zbierania fotonów przez
spektrograf podwieszony do teleskopu Kecka. Wynikiem tego naświetlania jest widmo w bliskim
ultrafiolecie pokazane na rys. 26a, które efektywnie stanowi sumę strumieni energii od wszystkich
obiektów w prostokącie zaznaczonym na rys. 25.
Widmo SN 1993J (patrz rys. 26) wykonane teleskopem Keck I w dn. 1 marca 2003 r. (9,93 lat od
implozji) obejmuje zakres widmowy λ~3400-5400Å. Ogólnie jest to widmo typowej supernowej
w późnej fazie ewolucji, w którym są widoczne oznaki oddziaływania z gęstym CSM. W widmie
dominują szerokie profile emisyjne o prostokątnym kształcie. Widmo jest bardzo dobrej jakości
(wysoki stosunek sygnału do szumu uzyskany dzięki aż 5,5-godzinnej ekspozycji przez jeden
z największych na świecie teleskopów – Keck I o aperturze 10 metrów). W zakresie bliskiego
ultrafioletu widać następujące osobliwe cechy wcześniej nie odkryte:
•
•

podnoszący się w stronę niebieską poziom widma ciągłego,
wąskie linie absorpcyjne zgodne z obrazem widma gorącej gwiazdy nałożonego na widmo
„młodych” (10-letnich) pozostałości po wybuchu supernowej.
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Rysunek 26.a) Widmo SN 1993J skalibrowane w jednostkach strumienia („ergs*sec-1*cm-2*Å-1”)
w bliskim ultrafiolecie o rozdzielczości 2,4Å/piksel wykonane teleskopem Kecka w dn. 1 marca
2003 r. (9,93 lat od implozji) podczas aż 5,5-godzinnej ekspozycji. b) Skalibrowane w jednostkach
strumienia widmo SN 1993J (cienka linia) w porównaniu do nadolbrzyma HD168489 (B1 Ia)
z Drogi Mlecznej „sztucznie” przesuniętego na odległość M 81. c) Znormalizowane widma SN 1993J
(cienka linia) i nadolbrzyma HD168489 (pogrubiona linia), które pozwoliły odkryć cechy
charakterystyczne gwiazdy masywnej B2 Ia w widmie SN1993J. Materiał źródłowy: [18].
Oszacowano również maksymalny udział strumienia energii pochodzącego od sąsiednich gwiazd
w obserwowanym widmie SN 1993J na 18%. Natężenie i szerokość linii absorpcyjnych oraz
podnoszący się poziom widma ciągłego w zakresie niebieskim wskazują na to, że obserwowany
strumień energii składa się z pseudo-kontinuum, którego źródłem są pozostałości po supernowej
+ sąsiednie gwiazdy w szczelinie spektrografu oraz strumień energii pochodzący od gorącej gwiazdy.
Astronomowie [18] porównali wąskie linie gwiazdowe obserwowane w widmie SN 1993J z liniami
w widmach gwiazd późnych typów O i wczesnych B w zakresie widmowym zbliżonym do
dżonsonowskiego U, który jest najmniej skażony emisjami z pozostałości po supernowej. Natychmiast
pominięto gwiazdy ciągu głównego ze względu na małe jasności, by wygenerować linie absorpcyjne
o porównywalnym natężeniu jak w widmie SN 1993J. Ze względu na obecność dodatkowego widma
ciągłego/kontinuum pochodzącego od pozostałości po supernowej natężenie linii absorpcyjnych
w widmie SN 1993J było mniejsze niż w normalnych widmach gwiazdowych (np. porównaj rys. 26b
widma SN 1993J i HD168489 w zakresie λ~3700-3800Å). Dla każdej linii absorpcyjnej wodoru HI
i helu He I w zakresie λ~3600-4000Å wzorcowego nadolbrzyma było dodawane dodatkowe kontinuum
pochodzące od supernowej (wyrażone w jednostkach strumienia nadolbrzyma typu widmowego B)
tak, aby względne natężenia linii widmowych tych pierwiastków na powtórne normalizowanym widmie
były zgodne z obserwowanymi w widmie SN 1993J. Najlepsze dopasowanie uzyskano dla niebieskiego
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nadolbrzyma typu B2 Ia o następujących parametrach: log(L/L⊙)=5±0,3, log(Teff)=4,3±0,1
(patrz również rys. 27), a dodatkowe kontinuum pochodzące od pozostałości po supernowej oraz
otaczających gwiazd (ich światło wpadło w prostokątną szczelinę pokazaną na rys. 25) stanowiło 80%
poziomu widma ciągłego nadolbrzyma B2 Ia.

Rysunek 27. Prawdopodobny model ewolucji układu podwójnego, który zakończył się wybuchem
supernowej SN 1993J. Kolorem niebieskim oznaczono ścieżki ewolucyjne składników przed
wymianą masy, a czerwonym – podczas transferu masy ze składnika głównego (masa pocz.
~15 Mʘ na składnik wtórny (masa pocz. ~14 Mʘ). W chwili wybuchu supernowej składnik główny
był nadolbrzymem typu widmowego K (progenitor supernowej ~5,4 Mʘ), zaś wtórny – niebieskim
nadolbrzymem B2 Ia (~22 Mʘ). Materiał źródłowy: [18].
Z wyznaczeń fotometrycznych uzyskanych ze zdjęć galaktyki M 81 sprzed wybuchu SN 1993J
oszacowano, że progenitor SN 1993J był nadolbrzymem typu widmowego K0 o następujących
parametrach: log(L/L⊙)=5,1±0,3, log(Teff)=3,63±0,05 (patrz również rys. 27).
Najistotniejszym wynikiem tej analizy jest potwierdzenie, że progenitor SN 1993J był składnikiem
układu podwójnego, który utracił prawie całą otoczkę wodorową w rezultacie wymiany masy
z towarzyszem. Rys. 27 pokazuje prawdopodobne ścieżki ewolucyjne obu składników na diagramie
HR. Gwiazdy tego układu podwójnego rozpoczęły ewolucję z masami początkowymi M1/M2=15/14Mʘ
i okresie orbitalnym 5,8 lat. Linie w kolorze niebieskim pokazują ścieżki ewolucyjne na diagramie HR
obu składników przed fazą wymiany masy, linie w kolorze czerwonym – podczas transferu masy
z donora (M1pocz.=15 Mʘ) do akceptora (M2pocz.=14 Mʘ). Bardziej masywny składnik tego układu
wypełnił swoją powierzchnię Roche’a i rozpoczął transfer materii na towarzysza po zakończeniu
spalania helu w jądrze, gdy po raz drugi był na wstępującej gałęzi czerwonych nadolbrzymów
(patrz rys. 27 - jest to tzw. przypadek C transferu masy; alternatywnie transfer masy mógł się
rozpocząć podczas pierwszego przejścia przez gałąź wstępującą czerwonych nadolbrzymów – wtedy
mówimy o przypadku BC transferu masy). Tempo transferu masy z składnika głównego (donor) było
ekstremalnie duże, osiągając maksymalne wartości nawet Ṁ~4x10-2 M⊙/rok, z czego tylko część
(maksymalnie Ṁ~2x10-2 M⊙/rok) była akreowana przez składnik wtórny (akceptor). Gdy większość
otoczki została przetransferowana – składnik główny przestał wypełniać swoją powierzchnie Roche‘a
i dalej ten układ podwójny ewoluował jako rozdzielony. Nadal jednak składnik główny - teraz już
o znacznie mniejszej masie niż wtórny, tracił masę poprzez silny wiatr gwiazdowy (zakładane
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Ṁ~4x10-5 M⊙/rok) trwający do chwili wybuchu SN 1993J. Obecnie składnik wtórny jest w końcowej
fazie spalania wodoru lub właśnie ją skończył.
Na rys. 27 pokazano pozycje obu gwiazd na diagramie HR w chwili wybuchu supernowej bliskie
parametrom uzyskanym z obserwacji oraz oszacowane w [18] prostokąty błędów dla obu składników
tego układu podwójnego. W chwili wybuchu w 1993 r. składnik główny był pomarańczowym
nadolbrzymem (typ widmowy K) o masie około 5,4 Mʘ. Natomiast składnik wtórny zgodnie
z ww. oszacowaniami aktualnie jest niebieskim nadolbrzymem B2 Ia o masie ~22 Mʘ. Warto tutaj
wspomnieć, że nazewnictwo odnośnie gwiazd - składników głównych / wtórnych (ang. primary /
secondary) w ciasnych układach podwójnych nie zmienia się nawet, gdy składnik główny w wyniku
wymiany masy już dawno takim nie jest, ponieważ ma mniejszą masę niż składnik wtórny
(np. w układzie podwójnym przed wybuchem supernowej SN 1993J: składnik główny - ~5,4 Mʘ,
składnik wtórny - ~22 Mʘ).
Proszę zauważyć, że dalsza ewolucja składnika wtórnego w tym układzie podwójnym będzie inna
niż gdyby to była pojedyncza gwiazda. Najprawdopodobniej ewolucję zakończy nie jako czerwony
nadolbrzym (=ewolucja samotnej masywnej gwiazdy), ale raczej jako niebieski nadolbrzym
produkując supernową podobną do SN 1987A (patrz rys. 27 – pozycja na diagramie HR). Musimy
jeszcze poczekać, aby uzyskać widmo składnika wtórnego bez istotnego wkładu od pozostałości po
supernowej. Wtedy będzie możliwe wyznaczenie składu chemicznego składnika wtórnego,
tzn. powinniśmy zaobserwować nadobfitość helu w widmie tego niebieskiego nadolbrzyma B2 Ia jako
dowód, że miała miejsce akrecja materii na składnik wtórny z progenitora supernowej SN 1993J.

Rysunek 28. Widma SN 1986J z trzech epok obejmujących razem 18 lat, na których obserwuje
się silne oddziaływanie z CSM w późniejszych epokach. Materiał źródłowy: [19].

46

Proxima • styczeń 2019

ASTROFIZYKA
Wąskie linie w widmie SN 1993J posiadają prędkość około -120 km/s względem spoczynkowego
układu odniesienia. Ta prędkość jest zgodna z prędkością rotacji galaktyki M81 w pozycji SN 1993J
z uwzględnieniem minimalnej zmiany tej prędkości spowodowanej przez wybuch supernowej. W chwili
wybuchu to był bardzo rozległy układ podwójny o okresie ~25 lat i prędkości orbitalnej składnika
wtórnego zaledwie ~6 km/s. Oczekuje się, że obecnie składnik wtórny porusza się z:
•
•

prędkością ~6 km/s względem otoczenia – o ile układ podwójny przestał istnieć w wyniku
wybuchu supernowej,
prędkością orbitalną ~20-40 km/s – o ile układ podwójny przetrwał wybuch SN 1993J.

Unikalnym przykładem supernowej oddziałującej z CSM w późnym okresie jest również SN 1986J.
Pomimo najszczerszych chęci nie udało się znaleźć „porządnej” krzywej blasku w zakresie optycznym
z okolic maksimum jasności. A to dlatego, że maksimum jasności SN 1986J nastąpiło
najprawdopodobniej na przełomie 1982/1983 r. ± 0,5 roku. Okazuje się, że SN 1986J została
odkryta 21 sierpnia 1986 r. za pomocą RADIOTELESKOPU VLA! Informacja o jej odkryciu
została opublikowana z cyrkularzu IAU nr 4248 (patrz [21]), gdzie oprócz wartości strumienia
radiowego podano również jasność tego obiektu 14 mag w filtrze 2,2μm na podstawie obserwacji
wykonanej 5-metrowym teleskopem w Obserwatorium Mt Palomar. Było to najsilniejsze źródło fal
radiowych pochodzące od supernowej lub jej pozostałości, które kiedykolwiek zaobserwowano.
W maksimum jasności na falach radiowych o długości 6cm SN 1986J była ~4800 razy jaśniejsza niż
pozostałość po supernowej Cas A z naszej Galaktyki – gdyby ją umieścić w odległości galaktyki
macierzystej SN 1986J, czyli NGC 891 (~30 mln l.św.). Moment wybuchu supernowej oszacowano
w oparciu o model oddziaływania z CSM (styczeń 1983 r. ± 0,5 roku) oraz model emisji radiowych
(sierpień 1982 r. ± 0,5 roku).
Przejrzano archiwalne zdjęcia NGC 891 i na zdjęciu ze stycznia 1984 r. wyznaczono jej jasność
w filtrze R = 18,4 mag. Natomiast nie znaleziono żadnego obiektu w pozycji tej supernowej na
zdjęciach wykonanych w Obserwatorium Asiago w filtrze B jaśniejszych niż 18 mag z okresu 1977 –
1986 r. Jeżeli uwzględnimy do tego wspomniany pomiar jasności z 22 sierpnia 1986 r. w filtrze 2,2μm
[21], to całość obserwacji fotometrycznych z tego okresu obejmuje zaledwie dwa pomiary. Już po
odkryciu w 1986 r. wyznaczono jej jasność obserwowaną R ~ 19,5 mag, natomiast w ciągu 3 lat jej
jasność spadła o 1,5 mag.
Supernowe klasyfikuje się zwykle na podstawie wyglądu widma w okolicach maksimum jasności.
Jednak dla SN 1986J pierwsze widma uzyskano dopiero ~4 lata później. Tym nie mniej wystarczyło to
by sklasyfikować ją jako IIn, ponieważ w widmie SN 1986J obserwuje się oddziaływanie z CSM
bogatym wodór nawet ćwierć wieku po wybuchu (2007-1983 ~ 24 lata - patrz rys. 28). Obserwowane
zmiany na przestrzeni osiemnastu lat w liniach emisyjnych w zakresie optycznym widma SN 1986J
mają różne pochodzenie:
•
•

linie emisyjne Hα, He I i [N II] λ5755 – gęste CSM ogrzewane przez falę uderzeniową
supernowej (linia He I znikła z czasem),
wzbronione linie emisyjne [O I] λλ6300, 6364Å, [O II] λλ7319, 7330Å i [O III] λλ4959, 5007Å
o profilach z podwójnymi maksimach (-1000 km/s / -3500 km/s – natężenie bardziej
krótkofalowego maksimum zmniejsza się w czasie) – odwrotna fala uderzeniowa ogrzewająca
bogatą w tlen materię wyrzuconą przez supernową.
c.d.n.
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V Hydrae – „pyłowa” zmienna półregularna
Mniej więcej w połowie długości gwiazdozbioru Hydry, blisko granicy z gwiazdozbiorem Pucharu leży
ciekawa zmienna półregularna: V Hydrae.
Tomasz Krzyt
Zmienność tej gwiazdy została odkryta w drugiej połowie XIX wieku i niemal od razu kilku
obserwatorów podjęło jej systematyczne obserwacje. Gwiazda jest zmienną półregularną i ma typ
widmowy C6,3e-C7,5e, co oznacza, że jest gwiazdą węglową, czyli jest zaawansowana ewolucyjnie,
a także, że jest już niedaleko przemiany w mgławicę planetarną. Jej średni okres pulsacji jest dosyć
długi jak na tego typu zmienne i wynosi 530 dni. Wizualna amplituda zmian jasności wynosi około
trzech wielkości gwiazdowych, jednak oprócz tego typu pulsacji w dłuższej skali czasowej 17 lat
obserwujemy znacznie głębsze minima jasności sięgające trzynastej wielkości gwiazdowej (rys. 1).

Rys. 1. Krzywa jasności V Hydrae w latach 1906-2018. Źródło: AAVSO
Szczegółowe obserwacje V Hya wykazały, że jest ona gwiazdą spektroskopowo podwójną.
Niewidoczny składnik okrąża czerwonego olbrzyma z okresem ośmiu i pół lat po eliptycznej orbicie.
Trudno stwierdzić czy jest to biały karzeł czy gwiazda neutronowa, jednak najprawdopodobniej jest to
biały karzeł. W każdym bądź razie obiekt ten w swoim ruchu orbitalnym w pobliżu peryastronu
zanurza się niejako w atmosferze olbrzyma absorbując swoją silną grawitacją otaczający gaz. Gaz ten
z kolei gromadzi się w dysku akrecyjnym wokół składnika B, po czym część akreowanego gazu jest
wyrzucana w przestrzeń prostopadle do osi obrotu dysku w postaci obłoków gorącego gazu
(o temperaturze 9 400 stopni C), które swymi rozmiarami przewyższają rozmiary Marsa. Naturalnie
w czasie ruchu składnika B przez atmosferę olbrzyma jest on hamowany, przez co rozmiary orbity
ulegają stopniowemu zmniejszeniu. Oznacza to, że po każdym przejściu składnik B zanurza się coraz
bardziej w atmosferę olbrzyma. Jaki może być finał tego procesu? Jeśli orbita zmniejszy się tak
bardzo, że składnik B wniknie w głębokie warstwy olbrzyma to może dojść do połączenia obu gwiazd
i nastąpi zapewne wybuch określany jako zjawisko Jasnej Czerwonej Nowej (LRN). Jeśli zaś zdarzy się
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tak, że czerwony olbrzym zdąży odrzucić zewnętrzne warstwy w postaci mgławicy planetarnej, to
koniec końców ostanie się układ podwójny złożony z białych karłów. Oba scenariusze są bardzo
ciekawe, gdyż dostarczą informacji o procesach towarzyszących końcu ewolucji tego typu gwiazd.
Głębokie minima obserwowane w cyklu siedemnastu lat są interpretowane jako wyrzuty obłoków
materii bogatej w węgiel wyprodukowany w reakcji jądrowej 3-alfa w głębokich warstwach gwiazdyolbrzyma. W oddalających się od gwiazdy obłokach temperatura stopniowo spada, co powoduje
powstanie rozmaitych związków węgla składających się na pył. Pył ten osłabia na pewien czas światło
gwiazdy, a gdy jego gęstość spadnie, średnia jasność gwiazdy powraca do pierwotnej wartości. Pogląd
taki wspierają obserwacje zmiennej wykonane w zakresie podczerwieni. Interesujący jest tutaj fakt,
że kondensacje pyłu w obłokach zachodzą co siedemnaście lat czyli dokładnie co dwa obiegi składnika
B wokół czerwonego olbrzyma.
Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedno zjawisko. Otóż ostatnie dwa cykle pulsacji miały
amplitudę zmian jasności nie przekraczającą dwóch wielkości gwiazdowych, co u tej zmiennej zdarza
się nader rzadko (rys. 2). Trudno określić jaka jest tego przyczyna. Jaka by jednak nie była, dzięki
temu zjawisku zmienna stała się obecnie dostępna obserwacjom już przez większe lornetki w ciągu
całego cyklu, gdyż jej jasność w minimum nie spada poniżej 9-tej wielkości gwiazdowej. Zapewne
nadchodzące cykle będą przebiegać podobnie, toteż będzie łatwo obserwować tę ciekawą gwiazdę.

Rys. 1. Fragment krzywej jasności V Hydrae w latach 1993-2018. Źródło: AAVSO
W odległości kątowej 46" od zmiennej widać towarzysza, gwiazdę 11-tej wielkości typu widmowego
K0III, która jednak nie jest związana grawitacyjnie z V Hya, gdyż leży znacznie dalej. Samą V Hya
obserwujemy z odległości około 500 parseków. Zmienna zbliża się do nas z prędkością około 15 km/s.
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc październik 2018
Średnie miesięczne: R= 4,94, F= 0,90, CV= 1,71
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 10,85 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc listopad 2018
Średnie miesięczne: R= 6,10, F= 0,29, CV= 1,20
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 7,11 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc grudzień 2018
Średnie miesięczne: R= 2,94, F= 0,45, CV= 1,61
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 8,26 [p.p.s - MH.].
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Dane dotyczące powstałych grup plam słonecznych
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1
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Nr - roczny numer grupy B - średnia szerokość heliograficzna L - średnia długość heliograficzna
P - okres widoczności grupy ? - brak całego okresu widoczności grupy
S - maksymalna liczba zaobserwowanych plam w danej grupie
Dane obserwacyjne i Komunikaty nr 10-12/2018 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 IV kwartału 2018 roku pod względem
aktywności słonecznej
Adam Derdzikowski
W czwartym kwartale 2018 roku aktywność plamotwórcza Słońca osiągnęła wartości na bardzo
niskim poziomie w zakresie wszystkich mierzonych indeksów.
Ostatni kwartał 2018 roku przyniósł podobną aktywność Słońca (R= 4,66), co kwartał trzeci
(R= 4,5). Ponieważ mamy już początek minimum aktywności, trend spadkowy jest chwilami
praktycznie niezauważalny. Aktywność Słońca będzie jeszcze słabnąć, jednakże proces ten będzie
bardzo powolny i przerywany krótkimi momentami nieco wyższej aktywności (czyli pojawieniem się
jakichkolwiek bardziej skomplikowanych i dłużej żyjących grup plam niż jednobiegunowe).
W odróżnieniu od trzeciego kwartału 2018 roku, czwarty kwartał był zdecydowanie bardziej
wyrównany. W tym pierwszym mieliśmy wyjątkowo słaby lipiec (R= 1,1), odrobinę ciekawszy
wrzesień (R=3,17) i nadspodziewanie „obfitujący” w plamy sierpień (R=9,23). Tym razem wahania
aktywności były znacznie mniejsze i między najsłabszym grudniem (R= 2,94), a najmocniejszym
listopadem (R= 6,1), różnice już nie były tak mocno zarysowane.
Początek 2018 roku możemy uznać jednocześnie za początek minimum aktywności Słońca.
Spadek liczby plam począwszy od stycznia oraz fakt, że przez 222 dni (czyli 60% całego roku) na
tarczy słonecznej nie było plam, stanowią dobry argument za tą tezą. Zbliżający się 2019 rok będzie
zapewne bardzo zbliżony pod względem aktywności słonecznej, a niewykluczone, że jeszcze słabszy.
Na trend wzrostowy aktywności słonecznej przyjdzie nam zapewne poczekać aż do 2020 roku, choć
przewidywania te są obarczone z pewnością mniejszym lub większym błędem. Trzeba wziąć pod
uwagę, że długoterminowe przewidywania heliofizyków zwiastują znaczące osłabienie procesów
plamotwórczych na Słońcu i nadejście kilku słabszych cykli słonecznej aktywności. Może to oznaczać,
że minimum między XXIV a XXV cyklem będzie jeszcze głębsze i dłuższe niż poprzednie, a trend
wzrostowy jeszcze słabszy.
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