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Z

pewnym opóźnieniem oddajemy do rąk naszych
Czytelników drugi w tym roku numer biuletynu
Proxima, jednak mamy nadzieję, że jego zawartość
wynagrodzi to oczekiwanie. Znaczną część tego
wydania przeznaczyliśmy na trzeci, ostatni już
odcinek
z
serii
„O
naturze
supernowych
oddziałujących z materią wokółgwiazdową” autorstwa
Ryszarda
Biernikowicza.
Jest
to
kontynuacja
klasyfikacji podtypów supernowych oddziałujących
z ośrodkiem międzygwiazdowym, którą w 2016 roku
zaproponował prof. Nathan Smith, w której możemy
zapoznać się z kolejnymi sześcioma podtypami
supernowych, a dla każdego z nich poznamy
reprezentatywne przykłady obserwacyjne, wraz
z wyglądem widm oraz krzywych blasku.
W dziale NEWS informujemy m.in. o tym,
że we wrześniu 2018 r. brytyjski obserwator John
Toone zaobserwował spadek jasności gwiazdy
SV Sge, będącej przedstawicielką zmiennych typu
RCB, do 11,4 mag, po czym w późniejszych
tygodniach
zmienna
osiągnęła
rekordowe
zaobserwowane minimum, równe 17,1 mag.
Jak
dalej będzie zachowywać się ta gwiazda?
Latem 2018 r. węgierski obserwator Robert Fidrich
w ramach własnego programu poszukiwania nowych
zaobserwował pojaśnienie gwiazdy HBHa 1704-05,

która okazała się nieznaną zmienną ZAND.
Natomiast
astronomowie
z
Uniwersytetu
Kreteńskiego wraz z kolegami z Turynu ogłosili
odkrycie kandydatki na drugą planetę krążącą wokół
gwiazdy Proxima Centauri, leżącej 4,2 lat świetlnych
od Słońca. To wstępne wyniki obserwacji, które
wymagają potwierdzenia.
W aktualnościach mamy dla Państwa także kolejną
porcję informacji nt. obserwacyjnego przeglądu
całego nieba All-Sky Automated Survey for
Supernovae (ASAS-SN).
W cyklu KALENDARIUM przedstawiamy jak
zwykle
efemerydy
dla
gwiazd
zmiennych
długookresowych typu Mira Ceti, których maksima
jasności przewidywane są w najbliższych trzech
miesiącach, a w PORADNIKU OBSERWATORA
podajemy parę ciekawych informacji na temat
gwiazdy węglowej S Cephei, w której w ostatnich
latach wydają się zachodzić interesujące zmiany.
Na zakończenie numeru prezentujemy RAPORT
z aktywności Słońca, przygotowany na bazie

obserwacji członków Towarzystwa Obserwatorów
Słońca
im.
Wacława
Szymańskiego
oraz
podsumowanie aktywności słonecznej za I kwartał
2019 r. Zapraszamy do lektury!
Krzysztof Kida
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Okładka: Czarna dziura MAXI J1820+070 ściąga materiał z sąsiedniej gwiazdy na dysk akrecyjny.
Nad dyskiem znajduje się obszar cząstek subatomowych zwany koroną.
Źródło: Aurore Simonnet and NASA’s Goddard Space Flight Center
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Rekordowo niskie minimum SV Sagittae
Marian Legutko (LMT)
Około
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el
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w gwiazdozbiorze Strzały znajdziemy niezbyt jasną zmienną SV Sge. Obiekt ten należy do rzadkiego
typu gwiazd RCB.
W bazie AAVSO znaleźć można dane obserwacyjne od roku 1938 (przy czym widać tu wyraźną
lukę obserwacyjną z lat 1942 – 1966), odkąd zanotowano 13 epizodów spadków jasności, przy czym
minimalny blask wahał się w zakresie 12 – 16,5 mag. Ostatni obserwowany epizod dużego osłabienia
jasności dla SV Sge zaobserwowano w 2004 roku. Od tego też roku przez kolejnych 15 lat zmienna
utrzymywała jasność średnią ok. 10,5 mag.

Rys. 1. Krzywa jasności SV Sagittae z lat 2001 – 2017 na podstawie polskich obserwacji
zebranych w bazie SOGZ PTMA
We wrześniu 2018 roku brytyjski obserwator John Toone zaobserwował szybki, trwający tylko
kilka dni spadek jasności SV Sge z „normalnego” poziomu do wartości 11,4 mag. W kolejnych
tygodniach

ten trend się utrzymywał, aż na przełomie listopada i grudnia zmienna osiągnęła

rekordowe zaobserwowane minimum, równe 17,1 Vmag. Około połowy grudnia obserwacje SV Sge
były już niemożliwe, ponieważ gwiazda znalazła się blisko Słońca. Po zimowej przerwie pierwszych
prób obserwacji zmiennej podjął się Martin Mobberley. 28 lutego 2019 za pomocą sieci iTelescope
udało mu się wyznaczyć blask SV Sge na poziomie 14,44 Vmag. Jednak pierwsze obserwacje w bazie
AAVSO pojawiły się 14 marca – zanotowano wtedy jasność 13,37 Vmag. Do 11 kwietnia wzrosła ona
do 12,1 mag. Wydaje się więc, że SV Sge powoli wraca do swojego poziomu jasności. Jednak gwiazdy
typu RCB potrafią zaskakiwać swoim zachowaniem. Prototyp tego rodzaju zmiennych, R CrB po
spadku jasności w roku 2007 dotąd nie powróciła jeszcze do swojego zwykłego poziomu blasku
(5,8 – 6,0 mag). Fakt ten sprawia, że na pewno warto monitorować aktualne zachowanie SV Sge.
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Rys. 2. Krzywa blasku SV Sagittae w okresie 28 września 2018 – 11 kwietnia 2019 na podstawie
obserwacji zebranych w bazie AAVSO

Źródło:
G. Poyner, “Record fade of variable star SV Sge”, Journal of the British Astronomical Association,
vol. 129, no. 2, 2019 April
AAVSO – VSX: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=27363
Sekcja Obserwacji Gwiazd Zmiennych PTMA: http://sogz-ptma.urania.edu.pl/

HBHa 1704-05 – nowa zmienna typu ZAND w Strzale
Marian Legutko (LMT)
W gwiazdozbiorze Strzały, w miejscu o współrzędnych RA = 19h 54m 42,96s, Dekl. = +17° 14’ 16,1”
znaleźć
można
gwiazdę
o
oznaczeniu katalogowym
HBHa
1704-05
(lub
ASASSN-V
J195442.95+172212.6). Do niedawna w bazie The International Variable Star Index (AAVSO – VSX)
gwiazda ta opisywana była jako słabo zbadana zmienna półregularna o okresie 418d. Jej jasność
w maksimum miała osiągać 12,4 mag, w minimum 13,2 mag.
Latem 2018 roku węgierski obserwator Robert Fidrich w ramach swojego programu poszukiwania
nowych zaobserwował fotograficznie (Canon 1000D + obiektyw 180 mm) pojaśnienie HBHa 1704-05.
Nocą 31 lipca / 1 sierpnia zmienna osiągnęła blask 12 mag, następnie 3 / 4 sierpnia 11,7 mag,
8 / 9 sierpnia 10,7 mag (maksimum blasku).
Nocą 9 / 10 sierpnia Paolo Beradi uzyskał pierwsze widmo HBHa 1704-05 po wybuchu, w którym
wyróżniały się linie emisyjne wodoru i helu. Kolejne obserwacje spektroskopowe następnej nocy
wykonał Ulisse Munari. Zarówno według Beradi’ego, Munari’ego, jak i kolejnych autorów obserwacji
widm, uzyskane wyniki wskazują na układ symbiotyczny. Co ciekawe, już w 1999 roku Kohoutek
i Wehmeyer w swoim katalogu widm wskazywali na silne linie emisyjne H-alfa obecne
w spektrogramach HBHa 1704-05.
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Rys. 1. Krzywa blasku HBHa 1704-05 jako zmiennej półregularnej wg ASAS-SN

Rys. 2. Krzywa blasku HBHa 1704-05 w okresie 30 lipca – 30 listopada 2018 roku wg danych
w bazie AAVSO
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Głównym składnikiem układu HBHa 1704-05 jest prawdopodobnie olbrzym typu widmowego
M3III. Towarzyszy mu zwarty towarzysz, którego natura nie jest jeszcze znana.
Bez wątpienia HBHa 1704-05 to przykład ciekawego odkrycia natury zmienności słabo zbadanej
gwiazdy metodami amatorskimi.

Źródło:
AAVSO Alert Notice#648 – https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-648
AAVSO-VSX –
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=572102
The Astronomer’s Telegram #11937–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11937
The Astronomer’s Telegram #11997 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11997
CBAT "Transient Object Followup Reports"–
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J19544251+1722281.html
A.R.A.S Spectral Data Base–
http://www.astrosurf.com/aras/Aras_DataBase/Symbiotics/TCPJ19544251+17222.htm
ASAS-SN Database – https://asas-sn.osu.edu/database/light_curves/55518

Prawdopodobnie dwie planety, nie jedna – układ planetarny
Proximy większy niż podejrzewano?
Marian Legutko (LMT)
Astronomowie wykryli kandydatkę na planetę krążącą wokół gwiazdy Proxima Centauri, ciemnego
czerwonego karła, leżącego zaledwie ok. 4,2 lat świetlnych od naszego Układu Słonecznego. Wiadomo
już (od roku 2016), że Proximę obiega jedna planeta, przypuszczalnie skalista, określana mianem
Proxima b.
Niedawno pojawiły się przypuszczenia, że układ Proximy liczy potencjalnie dwie planety.
Kluczowym jest słowo "potencjalnie".
„To tylko kandydat. Bardzo ważne jest, aby to podkreślić”, powiedział Mario Damasso
z Uniwersytetu w Turynie we Włoszech podczas prezentacji wygłoszonej 12 kwietnia na konferencji
„Breakthrough Discuss” na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Prezentacja była transmitowana
na żywo w Internecie.
Damasso, Fabio Del Sordo z Uniwersytetu Kreteńskiego, który wygłaszał prezentację i ich
koledzy, przeanalizowali obserwacje Proximy Centauri wykonane za pomocą instrumentu High
Accuracy Radialvelocity Planet Searcher (HARPS). HARPS, który jest zainstalowany na teleskopie
w Obserwatorium La Silla w Chile w Europejskim Obserwatorium Południowym, pozwala dostrzec
niewielkie ruchy gwiazd wywołane przez grawitacyjne oddziaływania orbitujących wokół nich planet.
Dane uzyskane z użyciem tego instrumentu pomogły w odkryciu Proximy b (i wielu innych obcych
światów).
Proxima b obiega macierzystą gwiazdę w ekosferze, tj. w odległości, przy której ciekła woda
mogłaby istnieć na powierzchni planety. Nie jest jasne, czy Proxima b mogłaby faktycznie utrzymać
życie podobne do tego na Ziemi. Tą konkretną egzoplanetę, wskutek niewielkiej odległości od
macierzystego słońca, a co za tym idzie, silnego oddziaływania grawitacyjnego charakteryzuje rotacja
synchroniczna. Oznacza to, że planeta stale zwraca ku gwieździe tę samą półkulę, podobnie jak
Księżyc w stosunku do Ziemi. To z kolei ma powodować, że na jednej półkuli planety wiecznie panuje
upalny dzień, a na drugiej lodowata noc. Co więcej, niektórzy naukowcy twierdzą, że silne rozbłyski
chromosferyczne, tak charakterystyczne dla Proximy Centauri, mogły już dawno spowodować
odparowanie atmosfery Proximy b.
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Dyskusje na temat możliwości zamieszkania prawdopodobnie nie pojawią się w przypadku
Proximy c, gdyby jej odkrycie się potwierdziło. Ten potencjalnie nowy świat w układzie Proximy,
posiada minimalną masę prawdopodobnie około sześć razy większą niż Ziemia. Planeta okrąża
macierzystą gwiazdę w odległości 1,5 jednostki astronomicznej (AU) i dlatego jest prawdopodobnie
bardzo zimna. Temperatura równowagi Proximy c oscyluje wokół minus 234 stopni Celsjusza,
powiedzieli Damasso i Del Sordo podczas dyskusji po prezentacji.
Jedna jednostka astronomiczna (AU) to średnia odległość Ziemi od Słońca –wynosi około
150 milionów kilometrów. A Proxima Centauri jest słabym, chłodnym czerwonym karłem, więc 1,5 AU
oznacza obszar daleko poza ekosferą gwiazdy. Ta znaczna odległość utrudnia również dostrzeżenie
Proximy c za pomocą HARPS – oddziaływanie grawitacyjne planety na gwiazdę jest dość słabe.
Damasso i Del Sordo powiedzieli, że są pewni swojego odkrycia, ale podkreślili, że publikują
dopiero wstępne wyniki. Artykuł informujący o wnioskach z obserwacji został przesłany do recenzji,
ale nie został jeszcze zaakceptowany do druku.
Potwierdzenie odkrycia drugiej planety Proximy może być wynikiem kolejnych obserwacji
dokonanych za pomocą HARPS lub podobnych instrumentów, twierdzą naukowcy, lub z pomiarów
dokonanych przez europejską sondę Gaia mierzącą dokładne współrzędne ponad miliarda gwiazd.
Rzeczywiście, jeśli Proxima c naprawdę istnieje, Gaia powinna wykryć planetę przed zakończeniem
swojej misji, powiedział Del Sordo.
Jak twierdzą odkrywcy, jeśli planeta istnieje, otwiera się wiele ekscytujących możliwości. Na
przykład teleskopy mogą wkrótce być w stanie uzyskiwać zdjęcia tego egzotycznego obcego świata.
„Potencjalnie jest to spektakularne laboratorium do bezpośredniego obrazowania” - powiedział Del
Sordo.

Rys. 1. Artystyczna wizja Proximy b. Czy ta o 30% masywniejsza od Ziemi planeta ma siostrę?
(credit: © ESO/M. Kornmesser)
Źródło:
NASA –
SPACE.com – http://tinyurl.com/y33gc8bs

8

Proxima • kwiecień 2019

NEWS

Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN
Czyli subiektywnie wybrane informacje na temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba All-Sky
Automated Survey for Supernovae od stycznia do końca marca 2019 roku ze strony internetowej
ASAS-SN [1] oraz profilu twitterowego SuperASASSN [8].
Ryszard Biernikowicz
01 stycznia 2019 r. Początek roku rozpoczął się bardzo obiecująco, gdyż pierwsza supernowa
w 2019 roku została odkryta przez ASAS-SN już 15 minut po północy (telegram astronomiczny [9]:
12393). Dla porównania w 1987 roku pierwszą supernową odkryto dopiero pod koniec lutego (słynna
SN 1987A). Jako pierwsza supernowa w roku 2019 otrzymała oznaczenie ASASSN-19aa oraz
w systemie TNS (Transient Name Server) – AT 2019a. Okazała się supernową typu Ia. Więcej
informacji na jej temat można znaleźć po odnośnikiem [10]: 2019a (SN 2019A).

Rys. 1. Krzywe blasku MACHO 80.7443.1718, czyli gwiazdy pulsującej w rytmie serca
o ekstremalnej amplitudzie (obserwacje teleskopami: ASAS-SN i TESS). Materiał źródłowy [11].
03 stycznia 2019 r. Administrator na Twitterze [8] poinformował o odkryciu niezwykłej gwiazdy
zmiennej pulsującej w rytmie serca (ang. heartbeat star), którą oznaczono MACHO 80.7443.1718
lub ASASSN-V J052624.38-684705.6. Odkrycia dokonano na podstawie fotometrii wykonanej
teleskopami ASAS-SN i TESS (patrz rys. 1 oraz [11]). Jest to obiekt o jasności ~13,5V znajdujący się
w Wielkim Obłoku Magellana w kompleksie OB LH58. Ta gwiazda zmienna (a właściwie układ
podwójny o okresie ~32,83 dnia) jest niezwykła jak na swoją klasę zmienności, ponieważ wykazuje
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zmiany jasności aż ~40% podczas przejścia przez peryastron (tzw. „puls serca” – drganie podobne do
EKG ludzkiego serca) i ~10% poza tą fazą w wyniku TEO (Tidally Excited Oscillations - drgania
wzbudzane siłami pływowymi).
Gwiazdy pulsujące w rytmie serca są znane od około 10 lat, ale wykazują amplitudę zmian blasku
poniżej 0,1%. Są to specyficzne układy podwójnych o okresach orbitalnych <1 roku i mocno
rozciągniętych eliptycznych orbitach (mimośród orbity e>0,3), w których obserwuje się zmiany
jasności przypominające kształtem elektro-kardiogram. Krzywe blasku tych układów podwójnych są
zdominowane przez efekty działania sił pływowych oraz wzajemnego odbicia światła od gwiazd, gdy
mijają się w peryastronie. Wtedy obserwuje się ten charakterystyczny „puls serca” (przykład na
rys. 1). Jest znanych ponad 170 takich obiektów. Najwięcej odkryto w oparciu o obserwacje
fotometryczne satelity Kepler.
Aktualnie najwięcej informacji w języku polskim o tych niezwykłych obiektach można znaleźć na
forach astronomicznych (patrz [12]). Jest to bardzo ciekawy temat – godny artykułu w jednej
z najbliższych Proxim.
16 stycznia 2019 r. W styczniu 2019 r. szczególnie głośno się zrobiło na temat dwóch obiektów
odkrytych przez „zabójców supernowych”: ASASSN-14li i ASASSN-18ey.
Mianowicie odkryto pulsacje ASASSN-14li
o okresie 131 sekund w zakresie rentgenowskim.
Zjawisko pulsacji obserwowano przez 450 dni za
pomocą satelitów rentgenowskich XMM-Newton
(ESA), Chandra (NASA) i Swift X-ray Observatory.
ASASSN-14li interpretuje się jako zjawisko TDE,
czyli
pływowego
rozerwania
gwiazdy
przez
supermasywną czarną dziurę. Natomiast pulsy
promieniowania X najprawdopodobniej odpowiadają
okresowi orbitalnemu zwartego obiektu (biały
karzeł) krążącego blisko horyzontu zdarzeń czarnej
dziury – co pozwoliło wyznaczyć prędkość rotacji
supermasywnej czarnej dziury na zbliżoną do
połowy prędkości światła. O ASASSN-14li mówi się,
że jest to „kamień Rosetty” tego typu zjawisk.
Obserwacyjne wyznaczanie rotacji supermasywnych
czarnych dziur jest istotne dla poznania ich
„sposobu odżywiania”. To znaczy takie czarne
dziury powinny mieć duży spin, gdy zwiększają
swoją
masę
„pożerając”
gwiazdy,
a mały – poprzez mechanizm koalescencji (zlewania
się) czarnych dziur. Więcej informacji na ten temat
można
znaleźć
w
[13]
(film
w j. angielskim), [14] (tekst po polsku) i artykule
naukowym w arXiv: 1810.10713 (łatwo się
„gugluje”).

Rys. 2. Wizja artystyczna nowej rentgenowskiej ASASSN-18ey z koroną (jest to ciasny układ
podwójny typu BH LMXB – patrz tekst). Na rysunku pokazano również obszar świecący powyżej
i poniżej dysku akrecyjnego, czyli koronę. Zaobserwowano jej kontrakcję ze ~100 do ~10 km
w ciągu miesiąca. Materiał źródłowy [16].
Natomiast o ASASSN-18ey ukazał się artykuł pt. „The corona contracts in a black-hole transient”
w prestiżowym Nature. Temat trafił nawet na okładkę tygodnika (patrz [15]). Jest dostępna również
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darmowa wersja tego artykułu w arXiv: 1901.03877. Więcej na temat tego obiektu pisaliśmy również
w tym dziale w Proximie nr 32 (patrz notatka dotycząca 28 sierpnia 2018 r.).
ASASSN-18ey jest odkrytą w ub. roku nową rentgenowską, czyli mało masywnym układem
podwójnym z czarną dziurą promieniującym w zakresie X, który oznacza się również skrótem BH
LMXB (ang. LMXB: low-mass X-ray binaries, BH: black hole – czarna dziura). Wizję artystyczną tego
układu przedstawia rys. 2. Artykuł [15] znalazł się w Nature, ponieważ po raz pierwszy
zaobserwowano, że podczas wybuchu (tutaj „wybuch” → klasyczny mechanizm niestabilności
termiczno-lepkościowej dysku akrecyjnego wzbogacony o irradiację) w układzie BH LMXB korona
skurczyła się ze ~100 do ~10 km w ciągu niecałego miesiąca, a mimo to dysk pozostał stabilny. Daje
to nowe spojrzenie na tą ważną fazę wybuchu zwaną przejściem od fazy „twardej” do „miękkiej”. Do
tej pory wiedziano tylko ogólnie, że w pewnym wczesnym momencie wybuchu czarna dziura
przechodzi od fazy „twardej” zdominowanej przez energię koronalną do „miękkiej”- zdominowanej
przez emisje pochodzące z dysku akrecyjnego. To fundamentalne przejście pomiędzy fazami zmienia
mod akrecji czarnej dziury, które naukowcy próbowali wyjaśnić od dekad. I wspomniana publikacja
o ASASSN-18ey jest kamieniem milowym w tej dziedzinie pokazującym na podstawie obserwacji,
że korona jest tym co się zmienia w fazie przejściowej.
27 stycznia 2019 r. „Zabójcy supernowych” na Twitterze [8] wspomnieli o tym co określa kształt
krzywych blasku supernowych termonuklearnych Ia (arXiv: 1805.03712 – T.Sukhbold „Properties of
type-Ia supernova light curves”). Jest powszechnie znane, że krzywa blasku w zakresie optycznym
supernowych typu Ia jest zasilana głównie przez rozpad promienitwórczy

56

Ni →56Co →56Fe, którego

moc Lγ jest precyzyjnie określona ekspotencjalną funkcją zależną od czasu. Z czasem ułamek tej
energii jest termalizowany w rozszerzającej się materii i rzeczywista krzywa blasku zależy od
rywalizacji pomiędzy procesami adiabatycznej zamiany energii wewnętrznej na kinetyczną lub
promieniowanie.
Rys. 3 przedstawia schematycznie krzywą blasku supernowej Ia, której jasność bolometryczną
(Lbol) reprezentuje czarna ciągła linia, moc rozpadów promieniotwórczych materii (Lγ) – czerwona
ciągła linia i tempo ogrzewania (H, t.j. ułamek termalizowanej mocy Lγ) – kreskowana różowa linia.
Krzywa Lbol przecina linię Lγ w dwóch punktach A i B. Ten pierwszy punkt jest określany na podstawie
reguły Arnett'a, który po raz pierwszy w 1979 roku pokazał, że maksimum krzywej jasności
w zakresie optycznym supernowych Ia występuje, gdy czas jaki upłynął od wyrzutu materii podczas
wybuchu

supernowej

przewyższa

skalę

czasową

dyfuzji

promieniowania

z

tej

materii

(td).

Po maksimum jasności nadal jest bardzo dużo uwięzionego promieniowania, które stopniowo
dyfunduje na zewnątrz w wyrzuconej przez supernową materii. Jasność bolometryczna (Lbol) pozostaje
większa niż moc uzyskiwana z rozpadów promieniotwórczych (Lγ) przez pewien czas. „Nadwyżkowe
fotony” w końcu opuszczają materię wyrzuconą przez supernową, a moc uzyskiwana w wyniku
rozpadów promieniotwórczych pochodzi głównie z wolniejszego procesu rozpadu

56

Co→56Fe. Dlatego

jasność bolometryczna ponownie zrównuje się z mocą Lγ w punkcie B.
Autor omawianej publikacji oszacował dla krzywych blasku supernowych Ia, że punkt B jest
w chwili tB ≈ 1,7td, oraz jak skala czasowa ucieczki promieniowania γ zależy od skali czasowej dyfuzji
(tγ ≈ 2,7td). Natychmiast z tego oszacowania można znaleźć przybliżony związek, że jasność
bolometryczna 15 dni po maksimum jest porównywalna z jasnością generowaną przez rozpady
promieniotwórcze: Lbol(t15) ≈ Lγ(t15). Ta zależność może służyć jako proste narzędzie, które łączy
obserwacyjny związek szerokości krzywej blasku i jasności z fizycznym opisem materii wyrzuconej
podczas wybuchu supernowej.
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Rys. 3. Schematycznie pokazana krzywa blasku supernowej Ia. Jasność bolometryczną (Lbol)
reprezentuje czarna ciągła linia, Moc rozpadu promieniotwórczego (Lγ) – czerwona ciągła linia
i tempo ogrzewania (H, t.j. ułamek termalizowanej mocy Lγ) – kreskowana różowa linia. Krzywa
Lbol przecina krzywą Lγ w dwóch punktach A i B (dalsze wyjaśnienie w tekście). Materiał źródłowy
arXiv: 1805.03712.
31 stycznia 2019 r. Administrator ASAS-SN na Twitterze [8] przypominał bardzo ciekawą publikację
z 2015r. [17], której autorami są członkowie tego zespołu. W artykule jest zawarta próba odpowiedzi
na pytanie czy każda gwiazda masywna wybucha jako supernowa implozyjna. Odpowiedź jest
negatywna, aczkolwiek w artykule [17] nie jest ona taka oczywista i zgodna z analizą Hegera ze
współpracownikami z 2003r. [18], do której często odnoszą się astronomowie. Odpowiedź na to
pytanie jest pokazana na rys. 4 z grafikami z obu publikacji.
Autorzy publikacji [17] przeprowadzili serię symulacji numerycznych ewolucji kilkuset modeli
progenitorów supernowych sferycznie symetrycznych w dużym zakresie metaliczności. Ponieważ
mechanizm wybuchu supernowej jest nieznany autorzy przyjęli, że jeżeli jasność neutrinowa gwiazdy
protonowo-neutronowej (Lνe) powstałej podczas kolapsu jądra gwiazdy masywnej przekracza wartość
graniczną (Lνecrit), to supernowa wybucha. Przyjęto założenie, że próg wybuchu supernowej jest
funkcją potęgową tempa akrecji masy przez gwiazdę protonowo-neutronową (Ṁ). Więc wybuch
supernowej nastąpi, gdy:

gdzie p>0 i q>0 są wolnymi parametrami, a tempo akrecji Ṁ zostało znormalizowane do typowej
wartości 0,4 M⊙/s. Analizowano jak próg energetyczny wybuchu supernowej mapuje wielkości
obserwacyjne takie jak procent udanych wybuchów supernowych, gwiazd neutronowych, czarnych
dziur, energię wybuchu i masę wyprodukowanego izotopu 56Ni i wzajemne związki. Z symulacji [17]
wynika, że wybuchy supernowych zakończone sukcesem oraz nieudane splatają się w skomplikowany
wzór pokazany na rys. 4 po lewej, który nie jest związany z masą początkową progenitora lub jego
kompaktowością.
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Rys. 4. Pozostałości po kolapsie jądra gwiazdy masywnej jako funkcja jej masy początkowej
i metaliczności. Jest to porównanie wyników z publikacji Pejcha & Thompson z 2015 r. (po lewej)
i Heger i inni z 2003 r. (po prawej). W przeciwieństwie do starszych oszacowań (rys. po prawej),
wybuchy supernowych zakończone sukcesem oraz nieudane splatają się w skomplikowaną
zależność (rys. po lewej), która nie jest związana z masą początkową progenitora. Materiał
źródłowy [17] i [18].
Rys. 4 po lewej przedstawia podsumowanie tego, jak działa wspomniany mechanizm neutrinowy
jako funkcja masy początkowej progenitora oraz jego metaliczności. Są pokazane następujące dwa
warianty determinowane swobodnymi parametrami:
(a)

parametry swobodne: p = 0,18 i q = 1,5; w symulacjach występuje spora ilość nieudanych

(b)

parametry swobodne: p = 0,09 i q = 1,8; w symulacjach progenitory wybuchają dość

supernowych z czarnymi dziurami;
wcześnie.
W

tym

modelu

są

możliwe

trzy

rodzaje

końcowych

zdarzeń.

Pierwszym

jest

wybuch

pozostawiający gwiazdę neutronową (obszar zielony), której masę wyznacza się jako miejsce
położenia fali uderzeniowej na moment wybuchu we współrzędnych masowych. Drugim jest udany
wybuch z energią wybuchu aproksymowaną energią wiatru rozpędzanego neutrinami (obszar
pomarańczowy), który jest słabszy niż energia wiązania materii leżącej powyżej. W tym przypadku
znaczne

opadanie

materii

na

chwilowo

uformowaną

gwiazdę

protonowo-neutronową

najprawdopodobniej da w rezultacie masywną gwiazdę neutronową lub czarną dziurę. I wreszcie
ostatni wariant, w którym progenitory nigdy nie osiągają wystarczającej energii by zostało spełnione
kryterium udanego wybuchu opisanego cytowaną nierównością. Nieprzerwana akrecja materii na
gwiazdę protonowo-neutronową powoduje jej dalszy kolaps i powstanie czarnej dziury (obszar
czarny).
Warto wspomnieć, że w bieżącej Proximie w artykule o supernowych oddziałujących z ośrodkiem
wokółgwiazdowym (rys. 48) jest również pokazany rysunek podobny do rys. 4 po prawej,
ale z prawdopodobnymi typami supernowych w zależności od masy początkowej gwiazdy masywnej
i jej metaliczności.
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Rys. 5. Numer telefonu Wszechświata (555)-711-2555 – skala od jądra atomu do wielkości
Wszechświata jako 10 najistotniejszych cyfr potęgi 10 (Sposób prof. Stana Owockiego na
zapamiętanie względnych rzędów wielkości we Wszechświecie). Materiał źródłowy [20].

3 lutego 2019 r. Na Twitterze [8] pojawiło się kilka ciekawych uwag Todd'a Thompson'a na temat
α Orionis jako przyszłej supernowej.
W 2016r. została policzona ścieżka ewolucyjna tej gwiazdy (arXiv: 1406.3143; M.M.Dolan,
GJ.Mathews i inni, „Evolutionary tracks for Betelgeuse”), z której wynika, że Betelgeza wybuchnie
jako supernowa w ciągu mniej niż 100 tysięcy lat. Gdy już wybuchnie, to będzie to najbliższa znana
supernowa, która była do tej pory obserwowana i około 19 razy bliższa niż supernowa Keplera.
Zakładając, że wybuchnie jako przeciętna supernowa II typu, to jasność w zakresie optycznym
wyniesie około -12,4 mag – stając się jaśniejszą niż Księżyc w pełni. Promieniowanie rentgenowskie
i gamma będzie silne, ale niewystarczające by spenetrować ziemską atmosferę.
Gdyby Betelgeza wybuchła jako supernowa typu II-P o jasności absolutnej powiedzmy -17 mag,
to jej obserwowana jasność byłaby -11,4 mag (~3 razy słabsza niż Księżyc w pełni) przy
uwzględnieniu modułu odległości 5,6 mag.
Ile neutrin można by zarejestrować na Ziemi? Zaobserwowaliśmy 20 neutrin w ciągu 10 sekund
od supernowej SN 1987A. Odległość do Betelgezy jest około 300 razy mniejsza, a obecne detektory
są więcej niż 10 razy większe. Z tego szybkiego szacunku wynika, że powinniśmy zarejestrować
50 milionów neutrin w ciągu 10 sekund.
Ile neutrin z kolapsującej Betelgezy mogłoby oddziaływać z wodą w ziemskich oceanach?
Objętość ziemskich oceanów wynosi ~1 miliard km3. To jest około 40 bilionów razy (1012x) więcej niż
nasz największy detektor neutrin. Więc około 2 x 1021 neutrin z Betelgezy powinno oddziaływać
z wodą ziemskich oceanów w ciągu 10 sekund.
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Czy przepiękna niebieska poświata promieniowania Czerenkowa, która sygnalizuje oddziaływanie
neutrin z kolapsującej Betelgezy z ziemskimi oceanami byłaby widoczna przez astronautów z orbity?
Todd nie jest pewien. Ale z szacunków wynika, że w ciągu „tych” 10 sekund powinno wystąpić ~100
interakcji neutrin na sekundę w metrze sześciennym wody (uwaga autora: nurkujący przy słabym
świetle, np. w jaskiniach, w nocy, powinni zaobserwować to zjawisko trwające 10 sekund –
niezależnie od miejsca na Ziemi, ze względu na ekstremalną przenikliwość neutrin).
8 lutego 2019 r. Jeden z teleskopów systemu ASAS-SN znajdujący się w Chile nosi imię wybitnego
polskiego astrofizyka Bohdana Paczyńskiego (8 lutego 1940 – 19 kwietnia 2007 r.). Administrator
ASAS-SN na Twitterze [8] przypominał o rocznicy urodzin. W dn. 29-30 września 2007 roku odbyło
się w Princeton sympozjum poświęcone osiągnięciom Profesora („Giant in his field”), z którego
materiały zostały opublikowane w formie książkowej [19].
2 marca 2019 r. Jak zapamiętać względne rzędy wielkości we Wszechświecie? Na Twitterze [8]
podano sposób profesora Stana Owockiego – numer telefonu Wszechświata (gdyby dzwonić z USA):
(555)-711-2555 (szczegóły na rys.5). Z Polski należałoby dołożyć jeszcze numer kierunkowy 001.
11 marca 2019 r. Profil twitterowy ASAS-SN [8] zyskał tysięcznego „follower'sa”. Liczba miłośników
tego specjalistycznego profilu tweeterowego narasta niewiele szybciej niż liczba odkrytych
supernowych.
12 marca 2019 r. Nowa rentgenowska ASASSN-18ey (MAXI J1820+070) nadal jest intensywnie
obserwowana przez miłośników fotometrii. Aktualnie w bazie obserwacji gwiazd zmiennych AAVSO
jest 376312 obserwacji ASASSN-18ey wykonanych przez 51 obserwatorów.
14 marca 2019 r. O ile poprawne są wyniki publikacji M.A.Tucker'a ze współpracownikami [21],
to oficjalnie jest martwy model supernowych Ia z jednym zdegenerowanym towarzyszem (ang. SD –
single degenerate), w którym pojedynczy biały karzeł akreuje materię z normalnej gwiazdy.
Autorzy znaleźli statystyczne ograniczenia na progenitorów supernowych Ia używając 226 widm
w fazie nebularnej dla 110 supernowych Ia. Nie znaleźli śladów linii emisyjnych na widmach w fazie
nebularnej, które mogłyby pochodzić do normalnej gwiazdy bogatej w wodór (szczegóły na rys.6 okolice linii widmowej Hα). Autorzy znaleźli również górne ograniczenia:
 <5,6% na model SD supernowych Ia, w którym normalna gwiazda jest bogata w wodór,
 <6,5% na model SD supernowych Ia, w którym normalna gwiazda jest bogata w hel.
22 marca 2019 r. W archiwum preprintów naukowych ukazała się publikacja P. J. Vallely ze
współpracownikami dotycząca analizy półrocznych obserwacji obiektu ASASSN-18tb, która okazała się
niezwykłą supernową typu Ia(arXiv: 1903.08665, „ASASSN-18tb: A Most Unusual Type Ia Supernova
Observed by TESS and SALT”).
Jest względnie normalną supernową Ia, w której widmie w fazie nebularnej zaobserwowano
wyraźnie szerokie (~1000 km/s) linie emisyjne w linii Hα. Linia Hα nie zachowuje się podczas ewolucji
widma w czasie tak jak inne linie emisyjne (np. Fe III λ4660Å) co wskazuje raczej na jej pochodzenie
z ośrodka wokółgwiazdowego. Jednak ASASSN-18tb znacznie się różni od innych znanych
supernowych Ia oddziałujących z ośrodkiem wokółgwiazdowym, które są również oznaczane Ia-CSM
(patrz również artykuł o supernowych Ia-CSM w bieżącej Proximie pkt.7.9). Supernowe
Ia-CSM na ogół wykazują jasność w linii Hα aż dwa rzędy wielkości większą niż to co zaobserwowano
w ASASSN-18tb i nie spełniają związku z empiryczną krzywą blasku, która definiuje „normalne”
supernowe Ia. W przeciwieństwie do supernowych Ia-CSM, supernowa ASASSN-18tb prezentuje
całkiem typową dla mniej jasnych supernowych Ia krzywą blasku i jasność MR ≈ -18,1 mag. Poza tym
ASASSN-18tb jest jedyną znaną supernową Ia prezentującą linię emisyjną Hα z oddziaływania
z ośrodkiem wokółgwiazdowym, która została odkryta w galaktyce wczesnego typu
2MASX J04180598–6336523 zdominowanej przez stare populacje gwiazdowe.
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Rys. 6. Wycinki widm okolicy linii
widmowej Hα dla kilkunastu
supernowych typu Ia w fazie
nebularnej. Obserwowane widmo
reprezentuje
linia
koloru
czarnego, dopasowanie poziomu
widma ciągłego – linia koloru
czerwonego i empiryczna granica
10σ dla linii widmowej – linia
koloru purpurowego. Brak linii
emisyjnych
zwykłych
gwiazd,
które zgodnie w modelem SD
powinny pozostać po wybuchu
supernowych
Ia.
Materiał
źródłowy [21].

31 marca 2019 r. Lista supernowych [3] odkrytych przez ASAS-SN na koniec pierwszego kwartału
2019 r. zawiera 940 pozycji i kończy się na ASASSN-19ik (AT 2019csd). W pierwszym kwartale
2019 r. odkryto 50 supernowych (lp.→940-891). Najprawdopodobniej tysięczną supernową „zabójcy”
odkryją w czerwcu lub lipcu 2019r.
Materiały źródłowe :
[1] Strona domowa ASAS-SN - http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/index.shtml
[2] Lista wszystkich zjawisk chwilowych zarejestrowanych przez ASAS-SN http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/transients.html
[3] Aktualna lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/sn_list.html
[4] Strona internetowa „ASAS-SN Night Patrol” 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,
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[11]
[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

[18]
[19]
[20]
[21]

ale to może być też np. wybuch CV) wpisać na koniec odnośnika - https://wistns.weizmann.ac.il/object/RRRRxxx
T. Jayasinghe i inni (2019), „An Extreme Amplitude, Massive Heartbeat System in the LMC
Characterized Using ASAS-SN and TESS” - https://arxiv.org/abs/1901.00009
Info o gwiazdach pulsujących w rytmie serca na polskich forach FA i AP :
https://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/16502-heartbeat-stars-gwiazdypulsuj%C4%85ce-w-rytmie-serca/
https://astropolis.pl/topic/66072-heartbeat-stars-gwiazdy-pulsuj%C4%85ce-w-rytmie-serca/
Ciekawy film na temat rotujących czarnych dziur w kontekście ostatnich obserwacji ASASSN-14li
- https://www.youtube.com/watch?v=fu3645D4ZlI
A.Nowak (2019), Urania-Postępy Astronomii „Puls rentgenowski wykryty w pobliżu horyzontu
zdarzeń, gdy czarna dziura pożera gwiazdę” - https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/pulsrentgenowski-wykryty-w-poblizu-horyzontu-zdarzen-gdy-czarna-dziura-pozera-gwiazde
E. Kara i inni (2019), „The corona contracts in a black-hole transient”:
temat okładkowy Nature → https://www.nature.com/nature/volumes/565/issues/7738
arXiv → https://arxiv.org/abs/1901.03877
Materiały o ASASSN-18ey (MAXI J1820+070) na stronie NASA https://svs.gsfc.nasa.gov/12854 portal ScienceDaily https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190109142659.htm
i polska wersja językowa - https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/mapowanie-swietlnego-echanowej-czarnej-dziury
O.Pejcha i T.A.Thompson (2015), Ap.J. 801:90 (29pp) - „The Landscape of the Neutrino
Mechanism of Core-collapse Supernovae: Neutron Star and Black Hole Mass Functions,
Explosion Energies, and Nickel Yields” -https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004637X/801/2/90/pdf
A.Heger i inni (2003), Ap.J. 591, str.288 – 300, „How massive single stars end their life” https://iopscience.iop.org/article/10.1086/375341/pdf
Książka pod redakcją K.Z. Stanek (2009) - „The Variable Universe: A Celebration of Bohdan
Paczynski” - http://www.aspbooks.org/a/volumes/table_of_contents/?book_id=94
S.Owocki „PHYS-333: Fundamentals of Astrophysics” http://www.bartol.udel.edu/~owocki/phys333/DocOnotes-stars1.pdf
M.A.Tucker i inni (2019) - „Clearing the Smoke: Nebular Spectra of 100+ Type Ia Supernovae
Exclude Single Degenerate Progenitors” - https://arxiv.org/pdf/1903.05115.pdf
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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

MAJ
W maju 10 mir znajdzie się w maksimum jasności, niestety dwie będą pozornie zbyt blisko Słońca, by
móc je obserwować. W pierwszych dniach miesiąca na wieczornym niebie, przy odrobinie szczęścia
będzie można podziwiać będącą w maksimum U Ori, najjaśniejszą widoczną obecnie mirydę. Nieco
wyżej w Woźnicy warto zwrócić uwagę na mało obserwowaną U Aur. Odnajdziemy ją w połowie drogi
pomiędzy β Tau a θ Aur. Nie jest obiektem łatwym w obserwacji, ze względu na stosunkowo niską
jasność oraz mnogość gwiazd Drogi Mlecznej w jej otoczeniu.
Będąc w Woźnicy warto namierzyć leżącą zdecydowanie wyżej R Aur. Jej maksimum przypada
co prawda dopiero w następnym miesiącu, ale już w kwietniu jej jasność była powyżej 9 mag.
Gwiazda ta jest znana z tego, że często w maksimach osiąga jasności powyżej średnich wartości.
W tym cyklu jej maksimum wypada w trakcie białych nocy, przez to jest trudniejsza w obserwacjach.
Mieszkańcy naszych szerokości geograficznych mają jednak to szczęcie, że gwiazda ta znajduje się na
tyle wysoko nad horyzontem, by móc ją obserwować.
Wróćmy jednak do wiosennego nieba. W gwiazdozbiorze Lwa, po niezbyt wysokim maksimum
jasności słabnie R Leo, w maju jej jasność będzie już w okolicach 9 mag. Trochę wyżej, pomiędzy
łbem Lwa, a łapami Wielkiej Niedźwiedzicy, 5° na wschód od α Lyn w maksimum jasności w pierwszej
dekadzie maja znajdzie się R LMi. Jej jasność w maksimum rzadko przekracza 7 mag. Mimo tego
warta jest uwagi chociażby ze względu na fakt, że już za kilka lat jej maksima nie będą widoczne
z Ziemi z powodu pozornej bliskości Słońca. Podobnie ma się sytuacja z S Vir, której maksimum
spodziewane jest na początku maja. Gwiazda jest łatwa w obserwacji i w lokalizacji. Odnajdziemy ją
kilka stopni nad jasną gwiazdą α Vir, Spiką.
Nieco dalej na południowy wschód, w pobliżu γ Lib w maksimum znajdzie się rzadko
obserwowana miryda RU Lib. Jej jasność w maksimum rzadko przekracza 8 mag, a podczas ubiegłego
maksimum wykonano dla niej mniej niż 50 obserwacji.
Przenieśmy się teraz znacznie wyżej nad horyzont, do gwiazdozbioru Wolarza. Tam przez całą
noc będzie można podziwiać będącą w maksimum R Boo, najjaśniejszą mirydę tego gwiazdozbioru.
Jej lokalizacja jest bardzo łatwa, gdyż mira ta leży w pobliżu jasnej gwiazdy ε Boo. Maksimum R Boo
spodziewane jest w połowie miesiąca, a mniej więcej do końca lipca jej jasność będzie powyżej
11 mag.
Na porannym niebie w gwiazdozbiorze Strzelca, niedaleko gwiazdy ρ Sgr odnajdziemy T Sgr,
której maksimum spodziewamy się w połowie miesiąca. Jej powolny spadek jasności będziemy mogli
obserwować do końca sierpnia, gdy jej jasność zejdzie poniżej 11 mag. Nieco na południe od niej
odnajdziemy R Sgr, której maksimum spodziewamy się w następnym miesiącu.
Kolejną poranną mirydą będzie R Del, której maksimum spodziewane jest pod koniec miesiąca.
R Del nie jest zbyt łatwa w lokalizacji, ze względu na brak jaśniejszy gwiazd w jej pobliżu i bliskie
położenie względem Drogi Mlecznej. W ostatnich latach R Del lubiła zaskoczyć obserwatorów jasnością
powyżej średnich wartości, często przekraczając nawet 8 mag.
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Niebo wieczorne 15 V, godz. 22:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

S VIR

13h33m00,11s

-07°11′40,9″

9

375,1

7,0-12,7

III-IX

R LMI

09h45m34,27s

T SGR
V MON
T ARI
R BOO
R PEG
R DEL
U AUR
RU LIB

34°30′42,8″

9

372,19

7,1-12,6

III-IX

h

m

s

-16°58′17,1″

13

394,66

8,0-12,6

IV-VIII

h

m

s

-02°11′43,5″

14

340,5

7,0-13,1

III-VII

h

m

s

17°30′33,8″

15

317

8,3-10,9

cały rok

h

m

s

26°44′11,6″

16

223,4

7,2-12,3

III-VII

h

m

s

10°32′36,0″

23

378,1

7,8-13,2

III-VIII

h

m

s

09°05′21,0″

24

285,07

8,3-13,3

IV-VII

h

m

s

32°02′23,3″

24

408,09

8,5-14,0

IV-VII

h

m

s

-15°19′35,0″

25

316,56

8,1-14,0

III-VI

19 16 14,44
06 22 43,57
02 48 19,74
14 37 11,57
23 06 39,17
20 14 55,14
05 42 09,06
15 33 16,50

Niebo 15 V, godz. 2:30. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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CZERWIEC
W trakcie krótkich czerwcowych nocy czeka nas prawdziwy wysyp maksimów jasności miryd, bo aż 15
z nich znajdzie się w maksimum, w tym aż 3 będą jaśniejsze od 7 mag. Na samym początku miesiąca
w maksimum znajdzie się jedna z najpopularniejszych mir, R Ser. Jej lokalizacja jest bardzo łatwa,
gdyż odnajdziemy ją w charakterystycznym trójkącie tworzącym głowę Węża. Nieco wyżej,
w gwiazdozbiorze Herkulesa zabłyśnie krótkookresowa miryda T Her. Gwiazda ta, jak na mirydy,
bardzo szybko zmienia jasność, już w następnym miesiącu osłabnie poniżej 11 mag. Wysoko
w zachodnim skrzydle Łabędzia w maksimum znajdzie się kolejna popularna i łatwa w lokalizacji
miryda, RT Cyg. Odnajdziemy ją kilka stopni od dość jasnej θ Cygni. Pozostając w tym rejonie warto
zahaczyć o Cefeusza, właśnie w nim pod koniec miesiąca odnajdziemy najjaśniejszą mirydę czerwca,
T Cep. W sprzyjających warunkach będzie można ją dostrzec nawet gołym okiem. Odnajdziemy ją
w pobliżu β Cep i praktycznie przez całe lato, będzie można za pomocą niewielkiej lornetki, śledzić jej
powolny spadek jasności.
Wysoko na niebie, w Lutni, w pobliżu Wegi w maksimum znajdzie się W Lyr, najjaśniejsza
przedstawicielka miryd z tego gwiazdozbioru. Jej kolejne maksimum spodziewane jest w styczniu
przyszłego roku, jednakże jej obserwacje nie będą tak łatwe jak teraz.
Wędrując Drogą Mleczną do gwiazdozbioru Strzelca, w pobliżu ρ Sgr w maksimum blasku
znajdzie się R Sgr, niepozorna ale bardzo przyjemna w obserwacji miryda. W jej pobliżu odnajdziemy
słabnącą już T Sgr, której maksimum miało miejsce w ubiegłym miesiącu.
We wschodnim rejonie nieba 3 mirydy znajdą się w maksimum jasności. Na początku miesiąca
maksimum blasku osiągnie S Peg, leżąca w pobliżu charakterystycznego wielokąta gwiazdozbioru Ryb.
Nieco wyżej w gwiazdozbiorze Andromedy w maksimum blasku znajdzie się T And, którą odnajdziemy
pomiędzy gwiazdami α And a δ And. Jest warta uwagi ze względu na niewielką liczbę ocen, zwłaszcza
w porównaniu z jaśniejszymi poprzedniczkami.
Jeszcze wyżej, także w gwiazdozbiorze Andromedy, w ostatniej dekadzie miesiąca w maksimum
znajdzie się ST And. Jest położona na niebie pomiędzy gwiazdami λ And a β Peg, na obszarze
pozbawionym jaśniejszych gwiazd.
W czerwcu nad północnym horyzontem wędruje Woźnica. Tam w pobliżu gwiazdy δ Aur
w maksimum blasku znajdzie się R Aur. W naszych szerokościach geograficznych mamy to szczęście,
że znajduje się ona na odpowiedniej wysokości by móc ja zaobserwować pomimo trwającego obecnie
sezonu białych nocy.
Na koniec wspomnę jeszcze o R Aqr. Jest to jasna i przyjemna w obserwacji miryda, niestety
w naszym kraju jest widoczna dopiero od lipca.

Niebo wieczorne 15 VI, godz. 23:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

T HER

18h09m06,20s

31°1′16,2″

1

164,98

8,0-12,8

V-VII

RS CYG

20h13m23,65s

R SER
S PEG
S HYA

38°43′44,5″

3

417,39

7,2-9,0

cały rok

h

m

s

15°08′01,1″

4

356,41

6,9-13,4

IV-X

h

m

s

08°55′08,1″

5

319,22

8,0-13,0

III-VIII

h

m

s

03°04′06,4″

6

256,63

7,8-12,7

IV-IX

h

m

s

-09°19′40,6″

11

320,45

8,2-14,2

IV-VIII

15 50 41,73
23 20 32,62
08 53 33,95

S CET

00 24 03,55

R AUR

05h17m17,69s

53°35′10,1″

19

457,51

7,7-13,3

II-X

h

m

s

48°46′41,3″

21

190,28

7,3-11,8

IV-VIII

h

m

s

35°46′21,2″

22

328,34

8,2-11,8

cały rok

W LYR

h

m

18 14 55,87

s

36°40′13,1″

23

197,88

7,9-12,2

IV-VIII

V GEM

07h23m09,35s

13°06′04,7″

24

274,8

8,5-14,2

IV-VIII

R SGR

19h16m41,80s

-19°18′27,6″

27

269,84

7,3-12,5

IV-VIII

T AND

00h22m23,15s

26°59′45,8″

28

280,76

8,5-13,8

IV-VIII

T CEP

21h09m31,78s

68°29′27,2″

30

388,14

6,0-10,3

cały rok

R AQR

23h43m49,45s

-15°17′04,1″

30

386,96

6,5-10,3

cały rok

RT CYG
ST AND

19 43 37,77
23 38 45,13

Niebo 15 VI, godz. 2:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

LIPIEC
W lipcu 11 miryd znajdzie się w maksimum blasku. Najjaśniejszymi bez wątpienia w dalszym ciągu
będą: świecąca całą noc T Cep oraz widoczna nad ranem R Aqr. Ta ostatnia jest szczególnie polecana
obserwatorom ze względu na zapotrzebowanie jej obserwacji, szczególnie fotometrycznych. Z każdym
dniem, jej warunki widoczności będą się poprawiać. Podobnie będzie z R Aur, która z nocy na noc
będzie coraz wyżej nad horyzontem.
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Wysoko na niebie w Wielkiej Niedźwiedzicy, a konkretniej nad fragmentem tworzącym dyszel
Wielkiego Wozu w maksimum blasku znajdą się 2 mirydy, najpierw S UMa, a pod koniec miesiąca
T UMa. Obie będą bardzo dobrze widoczne przez całą noc.
W gwiazdozbiorze Węża można w dalszym ciągu obserwować słabnącą już R Ser. W jej pobliżu,
nieco dalej na wschód, w maksimum blasku znajdzie się dużo słabsza i dużo mniej obserwowana
U Ser.
W Łabędziu, obserwując RT Cyg, można będzie w jej bezpośrednim sąsiedztwie dostrzec
jaśniejącą R Cyg, której maksimum jest spodziewane w następnym miesiącu.
W pobliżu γ Aql, na tle Drogi Mlecznej w maksimum blasku znajdzie się kolejna mniej popularna
miryda, RT Aql. Niezbyt duża jasność w maksimum i mrowie gwiazd w pobliżu, czynią ją niezbyt
łatwym obiektem do obserwacji.
Wędrując po niebie w kierunku wschodnim, dotrzemy do Pegaza, który z nocy na noc, coraz
wyżej wznosi się nad horyzontem. W dalszym ciągu możemy w nim obserwować słabnącą S Peg.
W tym miesiącu dołączy do niej, również niezbyt jasna W Peg, która jednak często w maksimum lubi
dojść do 8 mag. Będziemy mogli obserwować jej spadek jasności aż do października, gdy jej jasność
osłabnie poniżej 11 mag.
Dość nisko nad horyzontem, w gwiazdozbiorze Ryb, na pograniczu z gwiazdozbiorem Wieloryba,
maksimum blasku osiągnie R Psc. Niepozorna pod względem jasności miryda, która w 2016 r.
zaskoczyła obserwatorów osiągając w maksimum 7 mag.
Pozostając w rejonie Wieloryba, warto wspomnieć o ο Cet, która pod koniec miesiąca powróci na
niebo, a jej maksimum spodziewane jest w listopadzie.
W gwiazdozbiorze Barana w maksimum blasku znajdzie się R Ari, kolejna krótkookresowa
i niezbyt jasna miryda. W ostatnich latach w maksimum blasku przekraczała 8 mag.
Podążając w kierunku północno wschodnim w Perseuszu, maksimum blasku osiągnie Y Per, leżąca
nieco poniżej najjaśniejszej gwiazdy tego gwiazdozbioru, α Per. Y Per charakteryzuje się dość
niewielką jak na mirydy amplitudą zmian blasku, przez co nawet w minimum jej jasność rzadko spada
poniżej 10,3 mag.

Niebo wieczorne 15 VII, godz. 22:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

S UMA

12h43m56,66s

61°05′35,4″

1

225,87

7,8-11,7

V-X

W PEG

23h19m50,50s

26°16′43,6″

2

345,5

8,2-12,7

IV-X

h

m

s

-09°08′29,2″

6

289,2

7,8-12,6

III-X

h

m

s

44°10′36,5″

16

248,6

8,4-10,3

cały rok

h

m

s

11°43′34,5″

18

361,6

6,8-11,2

cały rok

h

m

s

09°55′52,5″

19

237,5

8,5-13,4

V-IX

h

m

s

-19°15′21,8″

20

317,03

7,5-13,8

V-X

h

m

s

02°52′53,7″

23

344,5

8,2-14,3

IV-X

h

m

s

59°29′12,9″

24

256,6

7,7-12,9

V-X

R ARI

h

m

02 16 07,10

s

25°03′23,6″

24

186,78

8,2-13,2

V-IX

RT AQL

19h38m01,60s

11°43′18,1″

25

327,11

8,4-14,0

V-IX

T HYA
Y PER
R CNC
U SER
R CRV
R PSC
T UMA

08 55 39,83
03 27 42,38
08 16 33,82
16 07 17,65
12 19 37,86
01 30 38,32
12 36 23,47

Niebo 15 VII, godz. 2:30. 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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ASTROFIZYKA

O naturze supernowych oddziałujących z materią
wokółgwiazdową (cz. 3)
Ryszard Biernikowicz
Ostatnia część artykułu jest kontynuacją klasyfikacji podtypów supernowych oddziałujących z CSM
(CSM - skrót z j. ang. Circum-Stellar Material oznaczającego materię / ośrodek wokół-gwiazdowy),
którą zaproponował prof. Nathan Smith [1] w 2016 roku. Zapoznamy się z kolejnymi sześcioma
podtypami supernowych, takimi jak:
supernowe z opóźnionym oddziaływaniem z CSM i wieloma maksimami jasności,
supernowe oddziałujące z CSM tylko podczas plateau jasności (IIn-P),
fałszywe supernowe (impostory supernowych),
supernowe termonuklearne oddziałujące z CSM (Ia/IIn lub Ia-CSM),
supernowe oddziałujące z CSM, w których widmie obserwuje się silne linie helu – bez lub
z bardzo słabymi liniami wodoru (Ibn),
 hipotetyczne supernowe oddziałujące z CSM, w których widmie powinno dać się zaobserwować
silne linie węgla, azotu lub tlenu – praktycznie bez linii wodoru, helu i krzemu (Icn).







Dla każdego podtypu poznamy reprezentatywne przykłady supernowych - wygląd ich widm,
krzywych blasku i prawdopodobnych progenitorów. Podsumowanie właściwości tych obiektów zawarte
jest w końcowej tabeli 3 (cechy charakterystyczne podtypów supernowych oddziałujących z CSM).
7.6 Opóźniony początek, powolny wzrost, wiele maksimów
(ang. delayed onset, slow rise, multi-peaked, np. SN 2009ip, SN2010mc, SN2008iy, SN1961V, SN 2014C)

W przeciwieństwie do podtypu z pkt. 7.5 omówionego w części 2 artykułu (Proxima nr 33) niektóre
supernowe IIn wykazują na początku brak lub minimalne oznaki oddziaływania z CSM. Jednak dopiero
po miesiącach lub latach obserwuje się maksymalne oddziaływanie z CSM. Zapewne ta różnica jest
spowodowana czasem, który fala uderzeniowa po wybuchu supernowej potrzebuje na dotarcie do
wcześniej wyrzuconej otoczki CSM. Jeżeli progenitorem supernowej jest bardziej zwarty obiekt taki
jak niebieski nadolbrzym BSG (np. progenitor SN 1987A) lub LBV, to w początkowej fazie fotosfera
tworzona przez materię wyrzuconą z supernowej może mieć względnie małą jasność i przez to może
pozostać niezauważoną lub może być wzięta za wybuch przed kolapsem jądra gwiazdy masywnej –
zamiast rzeczywisty wybuch supernowej, której opóźnione maksimum jasności zostało osiągnięte, gdy
wyrzucona materia z supernowej zderzyła się CSM. Należy zauważyć, że od momentu osiągnięcia
maksimum jasności supernowa tego typu wydaje się być supernową typu IIn i jako takie rozróżnienie
pomiędzy tą podklasą o „opóźnionym początku” i innymi rodzajami supernowych IIn może być
sztuczne i zauważone tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy udało się ją przypadkowo
zaobserwować przed maksimum jasności.
Opóźnienie początku oddziaływania z CSM zawiera ważną fizyczną informację o czasie, który
upłynął od erupcyjnej utraty masy progenitora supernowej do samego kolapsu jądra gwiazdy. Dla
supernowej SN 2009ip opóźnienie wyniosło ~40 dni (patrz rys. 29). Zgadza to się z czasem jaki jest
potrzebny do osiągnięcia materii CSM, której wyrzut zaobserwowano około rok wcześniej uwzględniając, że materia wyrzucona przez supernową poruszała się z prędkością ~0,1c. Natomiast
supernowa SN 1961V przez początkowe ~100 dni prezentowała normalną krzywą blasku typu II-P, po
którym nastąpiło jeszcze jaśniejsze maksimum (rys. 16 z części 2 artykułu + rys. 30B). W przypadku
supernowej SN 2014C opóźniony początek zbiegł się ze zmianą chemicznych właściwości, gdy około
rok po wybuchu – pozbawiona wodoru rozszerzająca się otoczka supernowej zderzyła się z bogatym
w wodór CSM (na rys. 33 widać to przejście w widmach). Jednak w niektórych przypadkach
wspomniane opóźnienie jest ekstremalne. Na przykład jasność SN 2008iy początkowo
charakteryzowała normalną supernową implozyjną i stopniowo rosła do silnego maksimum około 400
dnia jako supernowej IIn (rys. 31). Również SN 1987A może być uważana za jeszcze bardziej
ekstremalny przypadek tego typu supernowej, gdzie opóźniona interakcja z CSM rozpoczęła się
dopiero po 10 latach i była związana z osiągnięciem przez otoczkę supernowej materii CSM
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wyrzuconej ~10 tysięcy lat wcześniej. Nie wiemy ile normalnych supernowych posiada taki
opóźniony początek oddziaływania z CSM, ponieważ większość z nich nie jest
monitorowana w sposób ciągły przez lata i dekady z użyciem największych na świecie
teleskopów.

Rysunek 29. Absolutne krzywe blasku supernowych omawianych w pkt. 7.6: SN 2009ip (czarne
wypełnione kropki, pojaśnienia/wybuchy tej supernowej z 2012 roku oznaczono jako 2012a
i 2012b) i SN 2010mc (czerwone wypełnione kropki) w filtrze R w porównaniu do innych
supernowych (SN 2010jp, SN 2005ip, SN1998S i SN 1987A). Jako zero w skali czasu przyjęto dla
każdej supernowej moment silnego wzrostu jasności po wybuchu poprzedzającym. Materiał
źródłowy: [25].
Krzywe blasku omawianych w pkt. 7.6 supernowych SN 2009ip i SN 2010mc prezentuje rys. 29.
Przy czym ciągła czarna linia obrazuje jasność bolometryczną SN 2009ip (pojedyncze czarne punkty –
obserwacje w barwie R), a czarna kropkowana linia – krzywą blasku w barwie V. Zaś czerwone
wypełnione punkty są obserwacjami SN 2010mc w barwie R. Jako zero w skali czasu przyjęto dla
każdej supernowej SN 2009ip / SN 2010mc moment silnego wzrostu jasności po wybuchu
poprzedzającym (wybuch-prekursor).
Supernową SN 2009ip odkryto w 2009 roku jako obiekt o jasności absolutnej około -10 mag
(patrz rys. 30A). Natomiast na rys. 29 są przedstawione dwa późniejsze pojaśnienia tego obiektu
z roku 2012, które oznaczono 2012a i 2012b. Szara przerywana linia przedstawia jasność supernowej
uzyskaną w wyniku rozpadu promieniotwórczego izotopu 56Co o masie 0,04 M⊙ - zakładając,
że moment wybuchu supernowej (TSN) miał miejsce -47 dni – co odpowiada chwili tuż przed epizodem
wzrostu jasności oznaczonym jako 2012a dla SN 2009ip.
Dla porównania pokazano również w barwie R krzywe blasku SN 2010jp (pogrubiona niebieska
linia, osobliwa supernowa o potrójnym profilu emisyjnych Hα sugerującym bipolarne wypływy materii
z dżetem oraz o mniejszej jasności maksymalnej i masie promieniotwórczego izotopu
56
Co < 0,003 M⊙) i SN 2005ip (zielona linia, „długotrwała” supernowa omawiana w pkt. 7.3)
i SN 1998S (żółte kropki-kreski; jasność osłabiona o +0,5 mag; „chwilowa” supernowa omawiana
w pkt. 7.4). Również porównawczo pokazano pogrubioną lawendową linią krzywą blasku SN 1987A.
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Rysunek 30A. Absolutne krzywe blasku o skali czasowej liczonej dziesięcioleciami (10 lat
~ 3700dni) dla niektórych zjawisk wybuchowych (LBV + impostory supernowych omawiane
w pkt.7.8) z uwzględnieniem obserwacji przed wybuchem. Pokazano również krzywe blasku
supernowych omawianych w pkt.7.6: SN 2009ip (obserwacje do roku 2010, dwa późniejsze
wybuchy z 2012 r. – patrz rys.29) i SN 1961V (jasność fotograficzna Mpg, patrz również
rys. 30B). Materiał źródłowy: [26].

Rysunek 30A przedstawia fotometrię bez filtrów SN 2009ip (w przybliżeniu odpowiada to jasności
w barwie „R”) z dekady przed wybuchami w 2012 roku (oznaczenie 2012a/2012b na rys. 29)
oraz krzywą blasku SN 1961V w zakresie fotograficznym (uwzględniona ekstynkcja międzygwiazdowa
AB=0,26mag). Znajdują się tutaj również skalibrowane do absolutnych wielkości gwiazdowych krzywe
blasku z wybuchów jasnych błękitnych zmiennych (LBV) i impostory supernowych omawiane
w pkt.7.8 takie jak η Carinae, P Cygni, SN 1054J (V12 w galaktyce NGC 2403), V1 w galaktyce
NGC 2366, HD 5890 w Małym Obłoku Magellana, U2773-OT.
Z tej listy tylko η Carinae i P Cygni są obiektami z naszej Galaktyki, dla których wyznaczono
obserwacyjnie utraconą masę podczas wybuchów odpowiednio na >10M⊙ i ~0,1M⊙.
Dobrej rozdzielczości czasowej krzywą blasku SN 1961V w pobliżu maksimum jasności
przedstawia rys. 30B. Dla porównania umieszczono również krzywą blasku supernowej II-P
(pogrubiona szara krzywa blasku ← SN 1999em w filtrze R). Gdyby nie wzrost absolutnej jasności
fotograficznej (Mpg) SN 1961V aż do około -17,8 mag zamiast końca plateau jasności, to krzywa
blasku byłaby podobna do typu II-P.
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Dodatkowo znajdują się na rys. 30B również skalibrowane do absolutnych wielkości gwiazdowych
krzywe blasku o krótszej skali czasowej (~800 dni) z wybuchów jasnych błękitnych zmiennych (LBV)
i impostory supernowych omawiane w pkt.7.8 takie jak zaprezentowane na rys. 30A oraz SN 1997bs
w galaktyce M66, SN 2000ch / LBV1 w galaktyce NGC 3432, SN 2002bu w galaktyce NGC 4242,
SN 2002kg / V37 w galaktyce NGC 2403. SN 2008S, NGC 300-OT i SN 2003gm w galaktyce
NGC 5334.

Rysunek 30B. Absolutne krzywe blasku o skali czasowej ~800 dni („zoom” rys. 30A w okolicy
maksimum jasności) dla niektórych zjawisk wybuchowych (LBV + impostory supernowych
omawiane w pkt.7.8). Pokazano również w dobrej rozdzielczości krzywe blasku supernowej
SN 1961V omawianej w pkt.7.6 oraz tylko kilka obserwacji SN 2009ip do roku 2010 (więcej –
patrz rys.29). Materiał źródłowy: [26].
Ostatni przykład krzywej blasku SN 2008iy dla omawianego w tym paragrafie podtypu
supernowych przedstawia rys.31. Jest to obserwowana krzywa blasku

SN 2008iy uzyskana na

podstawie obserwacji różnymi teleskopami (Deep Sky, Nickel, Catelan i inni, CRTS) i w różnych
barwach. Jako moment początku wybuchu (t=0) przyjęto nieco zachowawczo pierwszą obserwację
CRTS. Należy zauważyć, że jest to bardzo szeroka krzywa blasku i prawie symetryczna względem
maksimum. Jasność

SN 2008iy rosła przez ponad 400 dni. Dla porównania umieszczono również

krzywą blasku typowej supernowej II-P (konkretnie: SN 1999em) i IIn (konkretnie: SN 1988Z –
wykazuje ona wiele podobieństw do SN 2008iy w późniejszych fazach). Są to jasności obserwowane
ww. trzech supernowych gdyby je wszystkie przemieścić na odległość SN 2008iy.
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Rysunek 31. Obserwowana krzywa blasku SN 2008iy (żółta linia) w porównaniu do krzywej
blasku supernowej II-P (SN 1999em) i IIn (SN1988Z). Materiał źródłowy: [27].
W dalszej części prześledzimy ewolucję w czasie widm supernowych SN 2009ip i SN 2010mc. Na
rys. 32 zaprezentowano zmiany w widmie SN 2009ip (czarna linia), SN 2010mc (pomarańczowa
linia). Dla porównania umieszczono również widmo SN 2006tf (niebieska linia) hipernowej IIn
omawianej w pkt. 7.2, o której z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to był
terminalny wybuch supernowej.
W panelu po lewej porównano wczesne fazy ewolucji widm SN 2009ip / SN 2010mc - przy
każdym widmie podając dzień obserwacji „d...” względem początku wybuchu (patrz krzywe blasku
supernowych na rys. 29). Z porównania widm SN 2009ip / SN 2010mc wynika, że tworzą one ciągłą
sekwencję czasową i podobieństwo krzywych blasku rozciąga się również na ewolucję ich widm.
Jedyną różnicę stanowi zaobserwowana tendencja w SN 2009ip do nieco silniejszych emisyjnych linii
neutralnego helu (He I). Ponieważ obserwowane temperatury w widmie ciągłym są podobne, to może
wskazywać na wyższe obfitości helu w SN 2009ip.
Ogólnie we wczesnej fazie ewolucji widma supernowej IIn obserwuje się:
i. gorące niebieskie kontinuum w widmie ciągłym,
ii. silne wąskie linie emisyjne serii Balmera z szerokimi lorentzowskimi skrzydłami,
iii. znacznie słabsze nakładające się szerokie emisyjne i absorpcyjne składniki, które nie zawsze
są widoczne,
iv. w bardzo wczesnych fazach „garb” w liniach emisyjnych He II (w slangu astrofizyków
badających widma gwiazd typu WR: helowy „garb emisyjny” /„emission bump from He II” /
„blue WR bump” składa się głównie z szerokiej emisji He II λ~4686Å przypisywanej gwiazdom
typu WN; mówi się również o czerwonym garbie WR / „red WR bump” składającym się
z szerokiej emisji C IV λ~5808Å, który jest obserwowany w widmach gwiazd typu WC).
Ww. cechy powszechnie obserwuje się zarówno u normalnych supernowych IIn jak i chwilowych
supernowych IIn (podobnych do SN 1998S - patrz pkt. 7.4 z II części artykułu) i innych obiektów.
Podczas pierwszego wybuchu w 2012 r. SN 2009ip (oznaczenie „2012a” na rys. 29) w widmie
były widoczne bardzo szerokie składniki emisyjne i absorpcyjne, które stały się mniej wyraźne lub
nawet wydaje się, że znikły gdy supernowa osiągnęła drugie maksimum „2012b”. Uważa się,
że wynika to ze wzrostu jasności kontinuum (inaczej mówiąc: widma ciągłego) pochodzącego od
oddziaływania z CSM, gdy fotosfera jest ponad szokiem przednim – co jest ogólną właściwością
supernowych IIn. Aczkolwiek obecność szerokich linii widmowych przed maksimum jasności nie
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obserwuje się dla innych supernowych IIn, ponieważ dla innych obiektów nie ma tak wcześnie
zrobionych widm przed maksimum jasności.

Rysunek 32. Porównanie ewolucji widm SN 2009ip (czarna linia), SN 2010mc (pomarańczowa
linia) i SN 2006tf (niebieska linia) we wczesnej (panel po lewej) oraz późnej fazie (panel po prawej
– widma >d190). Widma SN 2009ip porównywano z innymi supernowymi w podobnych fazach (SN
1999em,
SN
1987A)
i
50%
udziałem
promieniowania
ciała
doskonale
czarnego
(ozn. „BB”). Ewolucja widma SN 2009ip dotyczy wybuchów z 2012 r. (krzywa blasku –
patrz rys.29). Materiał źródłowy: [25].
W linii wodoru Hα szerokie profile typu P Cygni są słabo widoczne 12 dnia dla SN 2009ip
(patrz rys.32 po lewej). W przybliżeniu natężenie i kształt tego szerokiego profilu Hα można
odtworzyć, łącząc profil Hα z -17dnia (= poprzedni wybuch „2012a”) z widmem ciała doskonale
czarnego o temperaturze 13000K - odpowiednio wnosząc 5% / 95% strumienia energii widma
ciągłego. Z tej analizy widma wynika, że szerokie linie fotosferyczne supernowej nie zanikają
całkowicie, ale są po prostu przyćmione przez bardzo jasne i gorące widmo ciągłe pochodzące od
oddziaływania z CSM podczas maksimum jasności „2012b”. Jest to również zgodne z interpretacją
krzywej blasku supernowej, w której „schowana” supernowa (zakładamy przy tym, że wewnętrzna
krzywa blasku SN 2009ip jest podobna do SN 2010jp – patrz rys.29) jest ~3 mag słabsza niż
maksimum jasności „2012b”, czyli mniej niż 10% obserwowanego strumienia energii. Podobnie
szeroki profil linii Hα dla SN 2010mc jest słaby, ale wyraźnie widoczny na widmach wykonanych 12,
21 i 27 dnia (patrz rys.32 po lewej).
W panelu po prawej na rys. 32 porównano późne fazy ewolucji widm SN 2009ip / SN 2010mc
odpowiednio > d190 / d1024. Początek późnych faz ewolucyjnych SN 2009ip został wymuszony dla
obserwatorów na Ziemi przejściem supernowej za Słońcem. Dlatego pierwsze widma pojawiły się
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dopiero po 190 dniu. Jednak na rys. 32 po prawej stronie dla porównania umieszczono również
obserwowane widmo SN 2009ip z 60 dnia i normalnej supernowej II-P (SN 1999em – pomarańczowa
linia) połączonej z rozkładem energii ciała doskonale czarnego (po 50% udziału każdego ze źródeł
promieniowania) by osłabić natężenie linii widmowych supernowej II-P. W podobny sposób
porównano widma SN 2009ip w dniach 81, 193, 286 i 339 względem widm SN 1987A (czerwona linia)
osłabionych udziałem promieniowania ciała doskonale czarnego (BB) – po 50% udziału każdego ze
źródeł promieniowania.
Ciągła obecność w widmie SN 2009ip szerokich profili typu P Cygni nawet w późniejszych fazach
jest argumentem przeciwko interpretacji wybuchu „2012a/2012b” jako wyrzutu otoczki o masie
~0,1M⊙ i energii 1050 ergów. Wyrzucona materia ~0,1M⊙ z prędkością ~8000 km/s stałaby się
przeźroczysta zaledwie po kilku dniach. Prościej jest wyjaśnić zjawisko SN 2009ip jako rzeczywisty
kolaps jądra gwiazdy.
Późne widmo SN 2010mc z 1024 dnia jest pokazane na rys. 32 po prawej. Dla tak późnej epoki
kontinuum znacznie osłabło tak, że widmo zostało zdominowane przez linię emisyjną Hα. Ta linia stała
się bardzo wąska (szerokość ±2000 km/s) prawdopodobnie, ponieważ wyrzucona materia poruszająca
się z dużą prędkością stała się przeźroczysta lub została wyhamowana w wyniku oddziaływania
z CSM. Z tego wynika, że nawet po ~3 latach SN 2010mc nadal nie wróciła do fazy podobnej do LBV
z silnym niebieskim kontinuum i lorentzowskimi profilami linii widmowych.
Dla supernowej SN 2014C zaobserwowano po raz pierwszy unikalny przypadek
powolnej

ewolucji

widma

od

typu

Ib

do

silnie

oddziałującego

z

ośrodkiem

wokółgwiazdowym IIn. Na rys. 33 pokazano na następujących trzech widmach opóźnione
oddziaływanie pomiędzy wyrzuconą wcześniej otoczką wodorową, a supernową SN 2014C, której
progenitorem była gwiazda pozbawiona otoczki wodorowej:
A) widmo SN 2014C w okolicach maksimum jasności (słaba emisja w Hα o FWHM <250 km/s)
w porównaniu do widma SN 2008D (uboga w wodór supernowa typu Ib);
B) prawie 4 miesiące później (t=113 dzień) w widmie SN 2014C ujawniają się linie emisyjne
O i Ca pochodzące z wyrzuconej materii podczas wybuchu charakterystyczne dla typu Ib;
niespodziewanie pojawia się również rozległa emisja w Hα (FWHM ≈ 1400 km/s), która jest normalnie
widoczna tylko dla supernowych silnie oddziałujących z CSM;
C) ponad rok po wybuchu (t=373 dzień) w widmie dominuje linia Hα; obserwuje się również
wąskie i szerokie linie emisyjne o niskich i wysokich energiach jonizacji pochodzące z wielu obszarów.
Obserwacje spektroskopowe SN 2014C są zgodne z modelem supernowej, która wybuchła
ośrodku o małej gęstości. Ale po pewnym czasie nastąpiła kolizja fali uderzeniowej supernowej
z nieodległą, gęstą otoczką bogatą w wodór, która została wyrzucona przez progenitora. Zakładając
minimalną prędkość szoku przedniego ~0,1c można oszacować promień otoczki bogatej w wodór na
> 3×1016cm ~ 11,5 dnia świetlnego. Możliwych jest kilka scenariuszy powstania takiej otoczki (1-faza
szybkiego wiatru gwiazdy WR, który przegonił wolniejszy wiatr

czerwonego nadolbrzyma,

2-wybuchowe wyrzucenie otoczki, 3-różne inne formy uwięzienia CSM). Zdaniem autorów publikacji
[28] wszystkie te scenariusze wymagają doświadczenia przez progenitora krótkiej fazy (<1000 lat)
gwiazdy WR związanej z większym niż normalnie tempem utraty masy (Ṁ> 10-4 M⊙/rok).
Alternatywnie wcześniejszy wiatr gwiazdowy czerwonego nadolbrzyma mógł być asymetryczny
lub / i uwięziony w warstwie foto-zjonizowanej materii. Materiał obserwacyjny SN 2014C raczej nie
wskazuje na wystąpienie erupcji typu LBV, ale też nie można wykluczyć takiego scenariusza.
W scenariuszu LBV progenitor mógłby wyrzucić jednorazowo otoczkę z typową prędkością > 100 km/s
w ciągu ostatnich

< 100 lat przed kolapsem jądra. Możliwy jest również wyrzut otoczki bogatej

w wodór z ciasnego układu podwójnego.
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Rysunek 33. SN 2014C – pierwszy zaobserwowany przypadek powolnej ewolucji widma od typu
Ib do IIn. Porównano ewolucję widm SN 2014C (czarna linia) z SN 2008D (typ Ib – czerwona linia)
dla całego zakresu optycznego (po lewej) i tylko okolice linii widmowej Hα (po prawej).
Materiał źródłowy: [28].
Dla omawianego tutaj typu supernowych IIn z opóźnionym początkiem, powolnym wzrostem
jasności i wieloma maksimami zaobserwowano progenitory następujących supernowych:
 SN 2009ip. Ten obiekt został odkryty w 2009 r. podczas wybuchu podobnego do LBV (stąd
jego nazwa!) przed końcowym znacznie jaśniejszym wybuchem supernowej w 2012 r.
Na archiwalnych zdjęciach teleskopu Hubble’a odkryto ten obiekt w fazie spokojnej – co wskazuje na
bardzo masywnego progenitora ~50-80M⊙. Wybuch LBV z 2009 r. był podobny do wybuchu typu
S Dor. Po nim nastąpiła seria krótkotrwałych gigantycznych wybuchów LBV (patrz rys. 30A/30B). Dla
SN 2009ip istnieją widma sprzed wybuchu supernowej. Ostateczny wybuch SN 2009ip w 2012 r.
został zaliczony do typu supernowych z „opóźnionym początkiem”, ponieważ na początku słabszego
wybuchu (oznaczenie 2012a na rys. 29) było widać bardzo szerokie linie widmowe, które są
wskaźnikami fotosfery supernowej. Po osiągnięciu drugiego maksimum jasności (ozn. 2012b
na rys. 29) widmo SN 2009ip wygląda jak normalnej supernowej IIn, ponieważ szybko poruszająca
się fala uderzeniowa supernowej zderzyła się z wolniej poruszającą się materią, która została
wyrzucona 1-3 lata wcześniej podczas wybuchów LBV.
Jednak nadal są wątpliwości, czy wybuch SN 2009ip z 2012 r. był kolapsem jądra progenitora
supernowej czy też pojaśnieniem/wybuchem, które nie zakończyło życia gwiazdy masywnej. Dalsze
obserwacje wskazują na to, że obiekt stopniowo słabnie, a jego widmo emisyjne jest zgodne
z widmem późnym oddziaływaniem CSM normalnych supernowych IIn. Jeżeli SN 2009ip jest
rzeczywistą supernową, to stanowi poważny argument, że gwiazdy masywne (> ~30M⊙)
mogą doznawać kolapsu jądra i wybuchać oraz, że gwiazdy - jasne błękitne zmienne (LBV)
są łączone z niektórymi supernowymi IIn.
 SN 1961V. Przez długi czas ten obiekt był uważany za ekstremalnym przypadek LBV lub
impostora supernowej (stąd jej obecność np. w tabeli 2. sprzed kilku lat na liście impostorów – patrz
pkt.7.8). Jednak w świetle argumentów z ostatnich lat zjawisko SN 1961V było rzeczywistym
kolapsem jądra gwiazdy i do tego z jedną z najlepiej udokumentowanych historii obserwacji
progenitora (zobacz rys. 30A/30B). Zmienność progenitora przed 1961 r. wskazuje na bardzo
masywne LBV (~100 M⊙). Obecnie obiekt w pozycji SN 1961V jest więcej niż 5,5 mag słabszy niż jego
progenitor (jest to większy spadek jasności niż dla SN 2005gl – patrz pkt. 7.5 z drugiej części
artykułu). Również nie obserwuje się obiektu w podczerwieni o porównywalnej jasności jak
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progenitor. Więc można uznać, że ekstremalnie masywna gwiazda najprawdopodobniej jest „martwa”.
W [26] supernowe SN 1961V i SN 2009ip (tylko obserwacje do 2010 r. - wtedy jeszcze nie
wystąpiły wybuchy SN 2009ip z 2012r.) znalazły się w grupie impostorów supernowych, ale
w omawianej publikacji prof. Smith między innymi dla tych supernowych wprowadził podtyp
omawiany w pkt. 7.6.
7.7 Supernowe typu IIn-P
(np. SN 1994W, SN 2011ht, SN 1054 - mgławica Krab)
Ta podklasa supernowych wykazuje ewolucję czasową z cechami typu IIn w widmie. W krzywej blasku
po fazie plateau następuje bardzo wyraźny spadek jasności. Nie należy mylić supernowych IIn-P
z „chwilowymi” supernowymi IIn / II-P (patrz pkt. 7.4 w drugiej części artykułu), które na
początku

wybuchu

posiadają

wąskie

linie

emisyjne

by

stopniowo

przejść

w normalną supernową II-P.Dla supernowych IIn-P wąskie linie wodorowe z silnymi
wąskimi profilami typu P Cygni występują podczas jasnego plateau w krzywej blasku.
Spadek jasności po fazie plateau jest gwałtowny rzędu kilku magnitudo. Mała jasność w późnej fazie
wskazuje

na

małą

masę

promieniotwórczego

izotopu

56

Ni

wytworzonego

podczas

wybuchu

supernowej. Wskazuje to na wybuch supernowej, której progenitorem jest gwiazda z dolnego limitu
gwiazd masywnych (MZAMS ~8-10 M⊙), a kolaps jądra nastąpił w wyniku gwałtownego wychwytu
elektronów przez jądra atomów Ne i Mg, czyli w nomenklaturze angielskiej ecSN (electron-capture
supernova). Można oczekiwać epizodycznej utraty masy jako wynik niestabilności / rozbłysków
jądrowych w zaawansowanych ewolucyjnie zdegenerowanych jądrach progenitorów ecSN.
Jednak obserwacje z pewnością nie dyskwalifikują też hipotezy o kolapsie bardziej masywnej
gwiazdy od razu do czarnej dziury z wyrzutem mniejszej masy i produkcją małej masy izotopu
Natomiast

szacunki

maksymalnych

wartości

parametrów

fizycznych

56

Ni.

progenitora

SN 2011ht są przeciwko tej hipotezie. Również w pozostałościach po SN 1054, czyli Mgławicy Krab nie
zaobserwowano czarnej dziury tylko gwiazdę neutronową.
W 2013 r. pojawiła się hipoteza, że prawdopodobnie Mgławica Krab jest pozostałością po
wybuchu supernowej ecSN, a supernową SN 1054 sklasyfikowano jako typ IIn-P (patrz [29]). Ten typ
supernowej lepiej wyjaśnia niektóre fakty obserwacyjne dotyczące Mgławicy Krab niż klasyczna
interpretacja, a mianowicie:
 nie obserwuje się fali uderzeniowej poza włóknami Mgławicy Krab w zakresie promieniowania X
i radiowym (oczekuje się tego, gdyby SN 1054 była klasyczną supernową),
 nie obserwuje się szybko rozszerzającej się otoczki jak dla supernowych typu II-P poza
włóknami Mgławicy Krab,
 szacowana całkowita masa Mgławicy Krab to ~5 M⊙,
 mała energia kinetyczna Mgławicy Krab (przynajmniej o rząd wielkości mniejsza niż

dla

klasycznych implozyjnych supernowych),
 bardzo jasna w maksimum (wizualna jasność absolutna około -18mag) pomimo małej energii
kinetycznej,
 skład chemiczny zgodny z progenitorem o masie ~8-10 M⊙ (np. mała obfitość żelaza
w Mgławicy Krab),
 mała ilość izotopu promieniotwórczego

56

Ni.

Jeżeli SN 1054 jest supernową typu IIn-P, to w widmie jej echa świetlnego, które kiedyś zapewne
uda się zaobserwować (może teleskopem JWT?), powinny wystąpić cechy typu IIn (wąskie profile
widmowe) w okolicach plateau jasności.
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Rysunek 34. Absolutne krzywe blasku w barwie V dla supernowych IIn-P (SN 1054, SN 2011ht,
SN 1994W) w porównaniu do innych typów II-P (SN 1999em, SN 2005cs), II-L (SN 1980K),
IIn (SN 2009kn, IIn-P ?). Historyczne obserwacje wizualne supernowej SN 1054 (trzy duże czarne
kropki) pochodzą z zapisków chińskich astrologów. Materiał źródłowy: [29].
Na rys.34 pokazano krzywe blasku supernowych IIn-P takich jak SN 1054, SN 2011ht,
SN 1994W. Najciekawsze są trzy obserwacje fotometryczne supernowej SN 1054 wykonane przez
chińskich astrologów, które oprócz ww. argumentów głównie spektroskopowych wskazują na typ
IIn-P. W ich zapiskach znaleziono, że przez 23 dni SN 1054 była widoczna w ciągu dnia (jasność
obserwowana co najmniej -5 mag → jasność absolutna co najmniej -18,1 mag). Natomiast po
653 dniach przestała być widoczna gołym okiem na nocnym niebie (jasność obserwowana mniejsza
niż +6 mag → jasność absolutna mniejsza niż -7,6 mag). Supernowe typu IIn-P osiągają znaczną
jasność w maksimum podobnie jak tradycyjne supernowe IIn, ale ich jasność znacznie spada po fazie
plateau. Unikalne w przypadku tych supernowych jest to, że w przeciwieństwie do typu IIn ich jasność
drastycznie spada po ~120 dniach. Nie obserwuje się dodatkowego wzrostu jasności z powodu silnego
oddziaływania z CSM charakterystycznego dla supernowych IIn. Ten drastyczny spadek jasności
tłumaczy się zwykle małą masą izotopu 56Ni wyprodukowaną podczas wybuchu supernowej lub
formowaniem się pyłu (lub obie przyczyny jednocześnie). Może być on również powiązany
ze zmniejszeniem się oddziaływania z CSM, aczkolwiek nie jest to oczywiste dlaczego oddziaływanie
z CSM ustaje około 120 dnia. Spadek jasności począwszy od końca plateau jest większy dla niektórych
supernowych IIn-P w porównaniu do innych. Najbardziej skrajny przykład zaobserwowano dla
SN 2011ht, ale w tym przypadku fotometryczne wskaźniki barwy stały się bardzo czerwone, podczas
gdy jasność bolometryczna nie spadła tak znacznie. Czyli najprawdopodobniej po fazie plateau
SN 2011ht nastąpiło formowanie pyłu. W mniejszym stopniu widać to w krzywej blasku SN 2009kn,
której fotometryczne wskaźniki barwy pozostały bardziej niebieskie.
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Supernowe II-P takie jak SN 1999em i SN 2005cs, których krzywe blasku pokazano na rys. 34,
są słabsze w maksimum jasności o ~2 mag w porównaniu do typu IIn-P. Niektóre supernowe typu
II-L osiągają w maksimum jasność absolutną nawet -17 lub -18 mag, ale dalszy spadek jasności
następuje wolniej niż w przypadku SN 1054 i supernowych IIn-P. Wzorcowy przykład krzywej blasku
supernowej typu II-L na rys. 34 reprezentuje SN 1980K (zielona kropkowana linia). Również
supernowa typu IIn (np. 1998S – patrz rys.20 i pkt. 7.4 z drugiej części artykułu) również ma
podobną krzywą blasku jak supernowe II-L i jej jasność spada wolniej w późniejszych fazach,
ponieważ nadal trwa oddziaływanie fali uderzeniowej supernowej z CSM.

Rysunek 35 . Supernowa SN 2011ht - ewolucja profilu linii widmowej Hα od 33 do 238 dnia po
odkryciu. We wczesnym okresie widać profile typu P-Cygni o pośredniej szerokości (~1500 km/s)
ze skrzydłami poszerzonymi lorentzowsko (patrz paragraf 2 artykułu). W późniejszym okresie
w fazie nebularnej skrzydła lorentzowskie zanikają, ale pozostaje profil P-Cygni z absorpcją.
Materiał źródłowy: [30].
Na rys. 34 pokazano również jak mogłaby wyglądać krzywa blasku SN 1054 w późniejszym
okresie (czarne przerywane linie), gdyby głównym źródłem energii był rozpad promieniotwórczy
pewnej masy izotopu 56Ni. Analizowano następujące dwa przypadki:
• Całe emitowane promieniowanie γ jest zostaje uwięzione (ang. „trapped”) w materii
wyrzuconej podczas wybuchu SN 1054 i zamienione w światło widzialne. Aby podtrzymać
jasność supernowej na tym poziomie konieczne byłoby ~0,009M⊙ izotopu 56Ni.
• Następuje ucieczka części promieniowania γ (ang. leakage = „wyciek”) z materii wyrzuconej
przez supernową, co zwiększa wymaganą masę 56Ni do ~0,016 M⊙.
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Dla porównania warto wspomnieć, że normalne supernowe typu II zawierają ~0,07 M⊙ izotopu
56

Ni w wyrzuconej materii (zaś Ia – nawet ~0,5 M⊙). Krzywe blasku normalnych supernowych II-P /

II-L zasilane energią rozpadu izotopów promieniotwórczych opadają mniej stromo w porównaniu do
współczesnych obserwacji supernowych IIn-P i ww. prognozy dla SN 1054 pokazanej na rys. 34
(czarne przerywane linie).
Na rys. 35 zaprezentowano fragment widma SN 2011ht centrowany na linii emisyjnej Hα
uzyskane teleskopami Keck’a i MMT. We wczesnej fazie widać charakterystyczne widmo emisyjne
supernowej typu IIn z dominującymi liniami wodoru serii Balmera. Linie emisyjne prezentują
pośredniej szerokości profile o pełnej szerokości w połowie maksymalnej wartości natężenia FWHM
~1500 km/s, które są nałożone na szerokie skrzydła poszerzone lorentzowsko. Wspomniane szerokie
skrzydła najprawdopodobniej powstają w wyniku thompsonowskiego rozpraszania fotonów na
swobodnych elektronach w gęstym CSM i materii post-szokowej. Profil linii Hα jest nieco
asymetryczny z bardziej rozciągłym skrzydłem od strony większych długości fal. Pełna szerokość na
poziomie zerowego natężenia (ang. full-width near zero intensity) FWZI szerokiego składnika
emisyjnego maleje od 8000-9000 km/s w 33 dniu do ~7000 km/s w 64 dniu. Na profil linii Hα nakłada
się

również

wąski

profil

typu

P

Cygni

w

absorpcją

przesuniętą

w

stronę

krótkofalową

~500–600 km/s, której prędkość w przybliżeniu pozostaje stała przez całą fazę plateau jasności.
7.8 Fałszywe supernowe IIn
(ang. SN IIn impostors, np. LBV, supernowe podobne do SN 2008S, itd.)
Te zjawiska chwilowe posiadają widma z wąskimi liniami wodoru podobne do supernowych IIn,
ale o mniejszej jasności absolutnej – słabsze od MR ~ -15,5 mag. Charakteryzują się mniejszymi
prędkościami ekspansji niż normalne supernowe IIn. Nieco arbitralnie przyjęto granicę jasności
absolutnej jako kryterium. Dla tej podklasy supernowych raczej nie obserwuje się szerokich skrzydeł
w liniach emisyjnych – co jest cechą spotykaną przy innych podtypach supernowych IIn przez
większość fazy wybuchu.
Na pewno niektóre z nich nie są zjawiskami kończącymi ewolucję obiektu (np. powtarzające się
wybuchy LBV lub gdy po wybuchu nadal widać obiekt). Ale status ewolucyjny niektórych z nich nie
jest jasny. Może się zdarzyć, że obiekty zaliczone do tej podklasy nie są supernowymi. Jednak zostały
uwzględnione tutaj, ponieważ nie jesteśmy pewni ich natury. Mała jasność absolutna tych obiektów
może wynikać z tego, że jest to:
• „nieudana” supernowa (wynik bezpośredniego kolapsu do czarnej dziury),
• supernowa PPISN (ang. pulsational pair instability SN) powstająca w wyniku niestabilności
pulsacyjnej

kreacji

par

e--e+

przez

wysokoenergetyczne

kwanty

promieniowania

γ (patrz również pkt.7.11),
• supernowa ecSN (ang. electron-capture supernova) - kolaps jądra w wyniku gwałtownego
wychwytu elektronów e-- przez jądra atomów Ne i Mg,
• supernowa, której progenitorem jest „zwarty” obiekt (np. niebieski nadolbrzym) o małej masie
wytworzonych nuklidów promieniotwórczych,
• koalescencja zwartych obiektów i inne zjawiska chwilowe.
Tabela 2 przedstawia przykładową listę 23 fałszywych supernowych, która została sporządzona
w 2011 roku (patrz [26]). Na tej liście znajdują się również obiekty takie jak SN 1961V i SN 2009ip,
które zgodnie z aktualnymi poglądami wybuchły jako supernowe po serii wcześniejszych wybuchów
podobnych do LBV (dla SN 2009ip są dodatkowe obserwacje z roku 2012 interpretowane jako kolaps
jądra gwiazdy masywnej, które nie były znane w momencie pisania publikacji [26]). W klasyfikacji
prof. Smith’a z 2016r. supernowych oddziałujących z CSM te obiekty trafiły do podtypu supernowych
IIn z opóźnionym początkiem, powolnym wzrostem jasności i wieloma maksimami (patrz pkt. 7.6
artykułu).
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Tabela 2. Właściwości obserwacyjne impostorów supernowych (materiał źródłowy: [26])

Kolumny tabeli 2 należy rozumieć następująco:
 Transient – nazwa zjawiska chwilowego / wybuchu,
 M(peak) (mag/filter) – maksymalna jasność (magnitudo/filtr) podczas wybuchu (w niektórych
przypadkach nawet 4 maksima!),
 t1,5 (d) – czas spadku jasności o 1,5 mag od wartości maksymalnej liczony w dniach,
 Vexp (km s-1) – maksymalna prędkość rozszerzania się otoczki/otoczek z obserwacji
spektroskopowych,
 EW(Hα)(Å) - szerokość równoważna linii wodoru Hα(jeżeli zaobserwowano) wyrażona w Å
(10-10 m),
 Multipeak (Y/N) – czy zaobserwowano wiele maksimów jasności,
 Sharp Dip (Y/N) – czy zaobserwowano gwałtowny spadek jasności w krzywej blasku,
 M(prog.) (mag/filter) - jasność progenitora (magnitudo/filtr)
Krzywe blasku omawianych tutaj obiektów są pokazane na rys. 30A i 30B. W szczególności na
rys. 30A znajdują się absolutne krzywe blasku o skali czasowej liczonej dziesięcioleciami dotyczące
wybuchów jasnych błękitnych zmiennych (LBV) i impostorów supernowych takich jak:
 η Carinae (szara kropkowana linia - gigantyczny wybuch około 1843 r.; brązowa kropkowana
linia – krzywa blasku w zakresie wizualnym z wybuchu w 1890 r. z uwzględnieniem ekstynkcji
międzygwiazdowej AV = 4 mag); gwiazda doznała dwa krócej trwające wybuchy w 1838 r.
(-13,5 mag) i 1843 r. (-13,8 mag, po których nastąpił w 1844 r. wzrost do maksymalnej
jasności wizualnej około -14,0 mag i przez kolejne ponad 10 lat – powolny spadek jasności;
wybuch około roku 1890 najprawdopodobniej był znacznie jaśniejszy niż to widać na rys. 30A,
ponieważ uważa się, że podczas jego trwania η Car była zanurzona w kokonie materii
o ekstynkcji międzygwiazdowej ~4 mag;
 P Cygni (ciągła linia z rombami – wybuch z 1600 r.; przerywana linia z rombami – wybuch
z 1655 r.);
 SN 1054J (V12 w galaktyce NGC 2403 – szary cieniowany wykres);
 V1 w galaktyce NGC 2366 (filtr „V” - gruba pomarańczowa linia);
 wybuch HD 5890 w latach 1993-1994 w Małym Obłoku Magellana (filtr „V” - krzywa blasku
w kolorze magentowym); jest to najjaśniejszy w Małym Obłoku Magellana niezwykły układ
zaćmieniowy składający się z gwiazd WR, który był badany przez dziesięciolecia jako układ
podwójny masywnych gwiazd typu widmowego WN (dokładniej jedna z gwiazd była typu
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widmowego WNH, a druga zmieniała typ widmowy w zakresie od WN do O7); ku zaskoczeniu
astronomów w 1993-1994 roku główny składnik doznał wybuchu LBV – zmieniając przy tym
typ widmowy z WN do nadolbrzyma typu B bogatego w linie wodoru;
 U2773-OT w galaktyce UGC 2773 (oznaczenie niebieskie gwiazdki – jasność bez filtrów,
co z grubsza odpowiada jasności w barwie „R”).
Natomiast na rys. 30B znajdują się skalibrowane do absolutnych wielkości gwiazdowych krzywe
blasku w okolicach maksimum jasności o krótszej skali czasowej (~800 dni) dot. wybuchów jasnych
błękitnych zmiennych (LBV) i impostorów supernowych takich jak:
 obiekty pokazane na rys. 30A; w szczególności dla η Carinae zaprezentowano krzywą blasku
z wybuchu z 1837 r. (ciągła szara linia) i 1843r. (linia kropki-kreski o ciemniejszej szarości);
 SN 1997bs w galaktyce M66 (filtr „V” - brązowa kropkowana linia);
 SN 2000ch / LBV1 w galaktyce NGC 3432 (filtr „R” - zielona linia);
 SN 2002bu w galaktyce NGC 4242 (filtr „R” - purpurowe kropki);
 SN 2002kg / V37 w galaktyce NGC 2403, która jest również galaktyką macierzystą dla V12 /
SN 1954J (filtr „R” - niebieska linia);
 SN 2008S (filtr „R” - żółte kropki);
 NGC 300-OT (filtr „R” - czerwone kwadraty i kreskowa linia);
 SN 2003gm w galaktyce NGC 5334 (filtr „I” - zielona/czarna przerywana linia).
Bardzo szybkie spadki jasności widoczne w krzywych blasku tych obiektów w wielu przypadkach
odpowiadają obniżeniu jasności do poziomu przed wybuchem lub jeszcze bardziej. Takie silne spadki
jasności są widoczne na rys. 30A / 30B np. dla SN 2009ip, SN 2000ch, SN 2002kg (patrz również
tabela 2, kolumna „Sharp Dip (Y/N)”). Ich przyczyna nie jest jasna. Aczkolwiek są sugestie nie
potwierdzone symulacjami numerycznymi, że może to mieć związek z nagłymi wyrzutami masywnych
otoczek, które szybko się rozszerzają i chłodzą, gdy jeszcze są nieprzeźroczyste. Gdy w końcu otoczka
staje się przeźroczysta jasność obiektu wraca do poprzedniego poziomu.
Na rys. 36 jest pokazana pewna liczba widm impostorów supernowych w zakresie optycznym,
gdy krzywa blasku osiąga wartości bliskie maksimum jasności. Nie zawsze są dostępne takie dane.
Należy również pamiętać, że widma potrafią się zmieniać szybko w czasie co widać np. na przykładzie
SN 2002bu (patrz rys.37). Na przestrzeni ponad 2 miesięcy widmo ciągłe SN 2002bu stało się coraz
bardziej czerwone, a szerokość równoważna (EW) linii emisyjnych serii balmerowskiej coraz większa
w miarę gdy zmniejszał się poziom widma ciągłego. Na każdym widmie podano dla linii emisyjnej Hα
wartość FWHM w km/s oraz kształt profilu L/G (lorentzowski / gaussowski) i szerokość równoważną
(EW) w Å (=10-10m). Szerokość równoważna linii Hα na rys. 37 jest przedstawiona dla uproszczenia
jako liczba dodatnia w przeciwieństwie do ogólnie przyjętej konwencji w środowisku astrofizyków. Nie
ma tutaj jednak konfliktu z EW dla Hα, ponieważ nie jest mierzona absorpcja. Widmo SN 2002bu
zmienia się z upływem czasu od „gorącego” do „chłodnego” LBV z coraz silniejszymi emisjami we
wzbronionym dublecie wapniowym [Ca II] (czerwony zakres widma) i tryplecie Ca II (zakres
podczerwony). Natomiast linie wapnia z niebieskiego zakresu widma Ca II H&K z absorpcji stają się
emisjami. Dla porównania zmian w ciągłym rozkładzie energii i natężeniach linii na ostatnim widmie
(81 dzień) dodatkowo wykreślono niebieską linią pierwsze widmo (11 dzień). Dodatkowo
pomarańczową linią ciągłą dla skrajnych widm (11 / 81 dzień) zaprezentowano dopasowanie rozkładu
energii ciała doskonale czarnego o temperaturach odpowiednio 7100 / 5500 K. W widmach
uwzględniono również ekstynkcję międzygwiazdową w Drodze Mlecznej E(B−V) = 0,012 mag.
Ze względu na przypadki takie jak ww. SN 2002bu należy z ostrożnością podchodzić do
interpretacji rys. 36. Nie da się określić spójnego obrazu ewolucji widm dla wszystkich obiektów
wymienionych w tabeli 2. Podczas gdy niektóre obiekty (np. SN 2002bu) ewoluują od fazy „gorącej”
do „zimnej”, inne zmieniają się w czasie dokładnie w odwrotnym kierunku. Więc zróżnicowanie
charakterystyk widmowych pokazanych na rys. 36 jest rzeczywiste i reprezentatywne dla tej grupy
obiektów.
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Rysunek 36. Porównanie widm najbardziej znanych impostorów supernowych w pobliżu
maksimum jasności. Oznaczono również absorpcje pochodzące od ziemskiej atmosfery
(telluryczne). Materiał źródłowy: [26].
Wszystkie impostory supernowych charakteryzują się silnymi liniami emisyjnymi serii Balmera
z wąskimi profilami w porównaniu do supernowych (faktycznie jest to jedno z kryteriów używanych do
ich klasyfikacji, oprócz kryterium małej jasności absolutnej). Poza tym wydaje się, że istnieje pewien
szeroki zakres ilościowych właściwości, które można przypisać charakterystycznej temperaturze
świecących fotosfer lub pseudo-fotosfer. Obserwuje się pewną dychotomię względnie „gorących”
zjawisk LBV takich jak 2009ip oraz względnie „chłodnych” obiektów LBV takich jak U2773-OT, które
jednocześnie mają cechy obiektów LBV. Rys. 36 jest próbą bardzo zgrubnego poukładania widm
z gorącymi obiektami w górnej połowie i chłodniejszymi w dolnym obszarze. Gorące obiekty
charakteryzują się bardziej gładkim i bardziej nachylonym widmem ciągłym w zakresie niebieskim,
szerszymi liniami serii Balmera, słabszymi absorpcjami i ogólnie mniej skomplikowanymi widmami.
Chłodniejsze obiekty mają bardziej czerwone widmo ciągłe, słabsze i węższe linie balmerowskie, silne
linie emisyjne wzbronione [Ca II] i Ca II, głębsze struktury absorpcyjne w profilach P Cygni i niektóre
obiekty – silniejsze struktury absorpcyjne podobne do nadolbrzymów typu widmowego F (U2773-OT
jest najlepszym tutaj przykładem) lub żółte hiper-olbrzymy jak IRC+10420. Jak już wcześniej
wspomniano, istnieją przykłady obiektów o pośrednich cechach oraz obiekty zmieniające się
z upływem czasu od gorących do chłodnych. Autorzy publikacji [26] nie zauważyli tendencji, aby
obiekty gorętsze były jaśniejsze. Ale gorętsze obiekty posiadają silniejsze i nieco szersze linie serii
Balmera.
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Rysunek 37. Ewolucja czasowa przez ponad 2 miesiące widma SN 2002bu od fazy „gorącego”
do „chłodnego” LBV (widma wykonane w dniach 11, 23, 40, 72 i 81 od odkrycia). Została
uwzględniona ekstynkcja międzygwiazdowa. Widmo ciągłe staje się coraz bardziej czerwone (patrz
porównanie widma z 11 dnia i 81 dnia – odpowiednio niebieska / czarna linia).
Materiał źródłowy: [26].
Ciekawe, że wąskie linie emisyjne wzbronione wapnia [Ca II], które się wyróżniają w widmach
SN 2008S i N300-OT, również obserwuje się w różnych natężeniach w widmach wielu innych
impostorów supernowych. Są sugestie, że linie widmowe [Ca II] i Ca II mogą mieć związek
z występowaniem pyłu wokółgwiazdowego.
Kilka obiektów jest wystarczająco gorących, że obserwuje się linie emisyjne neutralnego helu
(He I), które ogólnie – o ile występują, to są dość słabe i często znikają z upływem czasu. Osobliwym
przypadkiem jest HD 5980, ponieważ w widmie występują ekstremalnie silne linie emisyjne He I
i He II (zobacz rys. 36). Znamy naturę tego wybuchowego impostora będącego podwójnym układem
zaćmieniowym z bardzo jasnym i gorącym towarzyszem - gwiazdą WR, która może mieć istotny
wpływ na obserwowane widmo podczas wybuchów. Impostory SN 2009ip, SN 2000ch i SN 2001ac
(tylko w jednej wczesnej fazie wybuchu) również prezentują słabe linie emisyjne He I.
Progenitory impostorów supernowych IIn mogą być dość różnorodną grupą obiektów
obejmującą zjawiska chwilowe z wąskimi liniami, które powstają głównie w wyniku oddziaływania

41

Proxima • kwiecień 2019

ASTROFIZYKA
z CSM i wybuchów słabszych od kolapsu jądra gwiazdy masywnej oraz innych zjawisk objawiających
się wąskimi liniami (wiatry gwiazdowe / wypływy materii o niewielkiej prędkości). Ta klasa obiektów
może zawierać LBV, gwiazdy w późnej fazie ewolucji super-AGB, układy podwójne
z kompaktowymi towarzyszami, koalescencje gwiazd („mergery”), niestabilności reakcji jądrowych
w końcowych etapach ewolucji gwiazd masywnych. Wiarygodnym kandydatem na takiego progenitora
może być dowolny masywny nadolbrzym otoczony pyłem lub silnie oddziałujący w układzie
podwójnym, który doznał niestabilności. Teoretyczne mechanizmy wybuchów dla obiektów tej klasy
nadal są bardzo słabo rozumiane i prawdopodobnie pokrywają się z mechanizmami wybuchów przed
kolapsem jądra, które w końcu prowadzą do wybuchów supernowych oddziałujących z CSM.

Rysunek 38. Jasność maksymalna supernowych Ia-CSM w barwie R w porównaniu do innych
typów IIn odkrytych w ramach przeglądu nieba PTF. Strzałki wskazują supernowe Ia-CSM nie
odkryte przez PTF, gwiazdka – supernowa PTF11kx, czarne kwadraty – supernowe Ia-CSM odkryte
przez PTF, szary prostokąt – typowy zakres jasności supernowych typu Ia. Materiał źródłowy: [31]

7.9 Supernowe typu Ia/IIn lub Ia-CSM
(np. SN 2002ic, SN 2005gj, PTF11kx)
Jest to podklasa obiektów, która wykazuje cechy spektralne typowe dla fotosfery supernowych Ia,
ale z nałożonymi na widmo dodatkowymi silnymi wąskimi liniami wodoru i nadwyżką w widmie
ciągłym. W przypadkach, gdy następuje silne oddziaływanie z CSM cechy typu Ia są przesłaniane,
co prowadzi do kontrowersji odnośnie pochodzenia takiej supernowej – implozyjna czy
termonuklearna. Gdy oddziaływanie z CSM jest słabsze (np. PTF11kx) cechy typu Ia są wyraźne – co
jednoznacznie identyfikuje ten przypadek jako supernową termonuklearną. Nie są jasne okoliczności,
gdy w toku ewolucji wybucha supernowa termonuklearna otoczona przez gęste CSM wypełnione
wodorem.
Lista supernowych tego typu z 2013r. (patrz: [31]) obejmuje około dziesięć obiektów
(SN 1997cy, SN 1999E, SN 2002ic, SN 2005gj, SN 2008J, SN 2008cg, SN 2011jb,
CSS120327:110520-015205, PTF11kx, SN 2011fe). Występują one w galaktykach macierzystych
późnych typów.
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Krzywe blasku supernowych Ia-CSM charakteryzują się powolnym wzrostem (20-40 dni) i dużą
jasnością absolutną w maksimum -21 < MR< -19 mag (patrz rys. 38).
Na rys. 39 porównano krzywe blasku supernowych typu Ia-CSM (PTF11kx, SN 2002ic,
SN 2005gj) z supernową o „szerokiej” krzywej blasku Ia (SN 1999aa) i „normalną” Ia (SN 2002er).
Użyto filtry fotometryczne systemu Johnson-Cousins BRI i sloanowskie gri. Można zauważyć,
że krzywa blasku supernowej PTF11kx:
 jest bardzo rozciągnięta i jakościowo podobna do SN 1999aa,
 jest zauważalnie różna od SN 2002ic, SN 2005gj,
 jasność absolutna w maksimum jasności (B = -19,3 mag) jest zgodna z populacją
supernowych Ia.

Rysunek 39. Porównanie krzywych blasku supernowych typu Ia-CSM (PTF11kx, SN 2002ic,
SN 2005gj) z supernową o „szerokiej” krzywej blasku Ia (SN 1999aa) i „normalnej” Ia
(SN 2002er). Jasności podano w filtrach fotometrycznych Johnson-Cousins (BRI) i sloanowskich
(gri). Materiał źródłowy: [32].
Jasności na rys. 39 dotyczą układu odniesienia obserwatora (bez poprawki K). Dla supernowych
PTF11kx i SN 2005gj podano jasności w filtrach sloanowskich gri, dla pozostałych supernowych –
różne kombinacje filtrów BRI. Dla porównania pokazano krzywe blasku supernowej Ia
o szerokiej/jasnej krzywej blasku - SN 1999aa (ciągła linia) i „normalnej” supernowej Ia – SN 2002er
(kreski-kropki). Również pokazano supernowe Ia oddziałujące z CSM SN 2002ic (kreski) i SN 2005gj
(kropki). PTF11kx jest znacznie słabsza niż SN 2005gj i SN 2002ic – co wskazuje na słabszy
i opóźniony początek oddziaływania z CSM. W późniejszym okresie w przybliżeniu stała jasność
PTF11kx jest zaznaczona poziomymi liniami na prawej stronie rys. 39. PTF11kx wykazuje
pośrednie cechy obserwacyjne (spektroskopia+fotometria) pomiędzy SN 1999aa/SN 1991T
i SN 2002ic/SN 2005gj.
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Rysunek 40. Ewolucja w czasie widma supernowej PTF11kx (typ Ia-CSM). Dla porównania
umieszczono widma SN 2002ic (typ Ia-CSM: czerwona linia) i SN 1999aa (typ Ia o szerokiej
krzywej blasku: niebieska linia) z początkowej fazy. Przy każdym widmie jest podany dzień
wykonania widma po maksimum jasności. Materiał źródłowy: po lewej [32], po prawej [31].
Widmo supernowych Ia-CSM charakteryzuje się:
 silne linie emisyjne Hα i trypletu wapniowego Ca II (bliska podczerwień) – patrz rys. 40,
 słabe linie emisyjne Hβ, helu He I i tlenu O – patrz rys. 40,
 duży dekrement balmerowski (statystycznie większy niż dla supernowych IIn – co może
wskazywać na wzbudzenie zderzeniowe wodoru podczas oddziaływania materii wyrzuconej
przez supernową z CSM),
 jasność w Hα około (2-9) x 1040 ergów/s – co implikuje tempo utraty masy rzędu
(2-120) × 10-4 M⊙/rok,
 silne emisje w zakresie ultrafioletowym we wczesnej fazie wybuchu,
 nie obserwuje się promieniowania X / radiowego we wczesnej fazie wybuchu,
 silne promieniowanie w podczerwieni w późnych fazach wybuchu,
 silna linia absorpcyjna sodu Na I D pochodząca z galaktyki macierzystej,
 obniżanie się czerwonego skrzydła linii emisyjnej Hα po ~90 dniu od maksimum jasności, które
interpretuje się jako formowanie się pyłu - patrz rys. 41.
Supernowa PTF11kx jest supernową typu Ia, w której zaobserwowano silne oddziaływanie z CSM.
Uważa się, że progenitorem supernowej PTF11kx była nowa symbiotyczna, tzn. biały karzeł
w układzie podwójnym z czerwonym olbrzymem. PTF11kx była nieco zbyt jasna z ekstremalnie
głębokimi absorpcjami wapnia Ca II H&K początkowo (patrz rys. 42c). Zmieniły się one stopniowo
w wąskie emisje – w tym samym czasie co emisje w Hα (patrz rys. 42a).
Obserwacje spektroskopowe supernowej PTF11kx przez ~100 dni po maksimum jasności są
opublikowane w [32], zaś aż do 440 dnia – w publikacji [31]. W późniejszych fazach są małe zmiany
w widmie (patrz rys.40 po prawej stronie). Na wszystkich widmach występuje silna linia emisyjna Hα
o szerokości ~2000 km/s oraz silna i szeroka (~10,000 km/s) linia emisyjna z trypletu Ca II w bliskiej
podczerwieni. Z drugiej strony są widoczne słabe linie emisyjne Hβ, He I i O I. Natężenie linii
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emisyjnej Hα rośnie z czasem i podobnie zmienia się wąski (~100 km/s) składnik emisyjny
pochodzący od wielu komponentów.

Rysunek 41. Supernowe Ia-CSM (SN 2008J, SN 2008cg) - obniżanie się czerwonego skrzydła linii
emisyjnej Hα po ~90 dniu od maksimum jasności, które interpretuje się jako formowanie się pyłu.
Materiał źródłowy: [31]

Rysunek 42. Supernowa PTF11kx w początkowej fazie: ewolucja profili linii Hα i Ca II H&K
w małej (a,c) i w dużej rozdzielczości (b,d). Materiał źródłowy: [32]
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Pionową przerywaną linią na rys. 42 oznaczono prędkość wolniej poruszającego się CSM
z prędkością -65 km/s. Strzałka wskazuje na międzygwiazdową linię CaII. Wydaje się, że na kilku
widmach (patrz rys. 42 a) i c)) występuje wąska absorpcja nałożona na szeroką emisję (chociaż
ta absorpcja nie zawsze jest rozdzielona). Oznacza to, że gdy już rozpoczęło się oddziaływanie z CSM,
to nadal trwa ze względu na hamownie materii na otoczce wcześniej wyrzuconej przez wybuch
gwiazdy nowej.
Jest jednomyślność wśród astrofizyków, że supernowe typu Ia powstają w wyniku
termonuklearnego wybuchu białego karła, który akreuje materię z towarzysza w układzie podwójnym.
Jednak nie ma bezpośrednich obserwacji progenitorów supernowych Ia i dokładna natura towarzyszy
w takich układach podwójnych pozostaje niepewna. Seria widm w wysokiej rozdzielczości
(R=λ/Δλ~48000, 10m teleskop Kecka, ekspozycje 1000-3600 s, SNR~4-10) supernowej PTF11kx
ujawniła złożoną strukturę CSM co pozwoliło stworzyć szczegółowy model układu podwójnego
z progenitorem supernowej PTF11kx. Odkryto wiele otoczek wokółgwiazdowych i zaobserwowano, jak
materia wyrzucona podczas wybuchu supernowej oddziałuje z CSM począwszy od ~59 dnia. Te cechy
najlepiej opisuje model progenitora tej supernowej jako symbiotycznego układu podwójnego
podobnego
do
RS
Ophiuchi,
w
którym
zdarzają
się
wybuchy
gwiazdy
nowej
(= termonuklearne zapalenie się cienkiej warstwy wodoru na powierzchni białego karła).

Rysunek 43. Schematyczna interpretacja obserwacji supernowej PTF11kx (typ Ia) z jej
progenitorem w postaci białego karła w symbiotycznym układzie podwójnym, w którym zdarzają
się wybuchy gwiazdy nowej (= termonuklearne zapalenie się cienkiej warstwy wodoru na
powierzchni białego karła). Materiał źródłowy: [32]
Rys. 43 przedstawia schematycznie interpretację obserwacji PTF11kx. W tym symbiotycznym
układzie podwójnym wiatr z czerwonego olbrzyma odkłada się jako CSM głównie w płaszczyźnie
orbitalnej układu. Epizodyczne wybuchy nowej wpływają na CSM, rozpędzając do prędkości
~50-100 km/s. Na widmach w wysokiej rozdzielczości stwierdzono, że istnieje wewnętrzny obszar
materii zawierający przynajmniej H i Ca, który porusza się z prędkością ~100 km/s. Ten obszar jest
otoczony przez bardziej odległą chmurę materii zawierającą H, Ca, Na, Fe, Ti oraz He, która porusza
się z prędkością ~65 km/s. Obecność wodoru w wewnętrznym obszarze wydedukowano
z równoczesnego pojawienia się linii emisyjnych H i Ca II. Taka geometria i opóźnienie początku
pojawienia się linii emisyjnych świadczących o oddziaływaniu z CSM jest zgodne ze względnie
niedawnymi wybuchami nowej, której wyrzucona materia wyhamowując - zmiatała CSM. Oszacowana
na podstawie oddziaływania z CSM wewnętrzna granica CSM wynosi ~1016 cm, czyli ~4 dni świetlne.
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Jeżeli progenitory supernowych Ia/IIn lub Ia-CSM są rzeczywistymi wybuchami termojądrowymi
supernowych Ia (w niektórych przypadkach nie jest to jasne, w innych – jeszcze się dyskutuje na ten
temat), to eksplodującymi progenitorami są białe karły, które powstały z gwiazd
o masach nieco poniżej 8 M⊙. W tym przypadku układy podwójne z jednym zdegenerowanym
towarzyszem wymagają dostarczenia do CSM dużej ilości materii bogatej w wodór (nawet kilka M⊙
w niektórych przypadkach). Póki co nie istnieje realne wyjaśnienie nagłego wyrzutu dużej ilości
wodoru przez towarzysza krótko przed wybuchem termonuklearnym białego karła.

7.10 Supernowe typu Ibn
(np. SN 2006jc)
Jest to podklasa supernowych zbliżonych do IIn z wyjątkiem tego, że linie widmowe wodoru są słabe
lub ich w ogóle nie ma. W widmie dominują linie neutralnego helu He I o wąskich lub pośrednich
szerokościach. Linia Hα jest słabsza niż He I λ5876Å. Bez dodatkowej nieprzeźroczystości w postaci
atomów wodoru supernowe typu Ibn mają tendencję do szybszego spadku jasności niż większość
supernowych IIn. Ten podtyp supernowych jest dość zróżnicowany pod względem natężenia linii
wodoru i prędkości CSM. Zawiera przejściowe przypadki IIn/Ibn (np. SN2011hw), w których linie
neutralnego wodoru i helu posiadają porównywalne natężenie. Przypuszcza się, że progenitorami tych
supernowych są gwiazdy WR (Wolfa-Rayeta) lub masywne gwiazdy w okresie przejściowym pomiędzy
LBV i WR.

Rysunek 44. Krzywa blasku SN 2006jc w filtrze R w porównaniu do supernowych 1994I (Ic),
1999cq, 2002ao, i 2002bu (IIn) (górny duży panel po lewej). Krzywe blasku SN 2006jc w filtrach
BVRI (wstawka górnym panelu po lewej). Zmiany wskaźnika barwy B−R supernowej SN 2006jc
w porównaniu do supernowych 1994I i 2002bu (dolny panel po lewej). Krzywa blasku SN 2006jc
w barwie R – jasności obserwowane i absolutne (po prawej). Materiał źródłowy: [5], [34].
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Rys. 44 (górny duży panel po lewej) przedstawia krzywą blasku SN 2006jc w filtrze R
w porównaniu do supernowych 1994I (Ic), 1999cq, 2002ao, i 2002bu (IIn). Krzywa blasku SN 2002bu
znacznie różni się od innych, ponieważ obserwuje się wolniejszy wzrost i spadek jasności oraz małe
plateau. Pozostałe krzywe blasku wydają się być podobne przez ~10 dni po maksimum jasności, po
którym jasność SN 1999cq spada szybciej niż pozostałych trzech. Od ~25 dnia jasność SN 2006jc
i SN 1994I wolniej się zmniejsza niż SN 2002ao. Po ~55 dniu jasność SN 2006jc zaczyna szybciej
spadać niż SN 1994I. Na tym rysunku czerwoną linią ciągła oznaczono oczekiwany spadek jasności
z rozpadu promieniotwórczego 56Co, który wynosi 0,0098 mag / dzień.
Z kolei krzywe blasku SN 2006jc w filtrach BVRI zostały pokazane we wstawce w górnym panelu
po lewej). Jasność supernowej spada szybko. Spadek jasności w barwach BVRI we wczesnej / późnej
fazie odpowiednio wynosi: 0,088/0,100; 0,087/0,092; 0,099/0,066; 0,092/0,054 mag / dzień.
Zmiany wskaźnika barwy B−R supernowej SN 2006jc w porównaniu do supernowych SN 1994I
(Ic) i SN 2002bu (IIn) przedstawia dolny panel po lewej. Supernowa SN 2006jc posiada bardzo
niebieski wskaźnik B-R = -0,45 mag na epokę JD=2454040.

Rysunek 45. Krzywa blasku w filtrze R supernowej SN 2006jc (typ Ibn) i gigantycznego wybuchu
LBV (oznaczenie UGC4904-V1, tzn. obiekt zmienny V1 w galaktyce UGC4904 odległej o ~25,8 Mpc)
dwa lata wcześniej w tej samej pozycji na niebie co supernowa (szczegółowe wyjaśnienie
w tekście). Materiał źródłowy: [33].
Analiza wcześniejszych obserwacji wykazała, że w pozycji SN 2006jc odkryto dwa lata wcześniej
(2004 rok) pojaśnienie (oznaczenie UGC4904-V1), które interpretuje się jako gigantyczny wybuch
jasnej błękitnej zmiennej (LBV). Na rys. 45 pokazano krzywe blasku UGC4904-V1 i SN2006jc w filtrze
R, które porównano z krzywymi blasku podczas gigantycznych wybuchów LBV. Pozagalaktyczne
pojaśnienia/wybuchy miały pierwotnie oznaczenia supernowych, ale obecnie powszechnie przyjmuje
się, że są to gigantyczne wybuchy LBV (bez kolapsu jądra gwiazdy masywnej). SN2002kg (dobrze
znana również jako zmienna NGC2403-37) nie była gigantycznym wybuchem LBV, ale dobrze znaną
zmiennością LBV typu S Doradus (więcej informacji na temat zmienności typu S Doradus
i gigantycznych wybuchów LBV można znaleźć w Proximie nr 19 od str. 28). Czerwone strzałki
skierowane do dołu pokazują górny limit jasności UGC4904-V1. Udało się zaobserwować tylko
maksimum jasności UGC4904-V1 ze względu na graniczną jasność na zdjęciach około 19-20 mag.
Obiekt osiągnął maksimum jasności MR=-14,1 mag, po którym nastąpił ostry spadek jasności. Można
to przekonująco wyjaśnić zjawiskiem podobnym do gigantycznego wybuchu LBV, aczkolwiek
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w dodatkowej informacji [33] zaprezentowano alternatywne wyjaśnienia. Jasności obiektów
na rys. 45 są podane w różnych systemach fotometrycznych w zależności od dostępnych danych.
Mimo, że maksymalna jasność wybuchu z 2004 r. UGC4904-V1 jest zbliżona do typowego
zjawiska LBV, to ten scenariusz generuje dwa problemy. Jest w sprzeczności ze współczesną teorią
ewolucji gwiazd, która przewiduje, że masywne gwiazdy nie doznają kolapsu jądra w fazie LBV
i następująca po LBV faza gwiazdy WR powinna ewoluować jeszcze przez ponad 200 tysięcy lat. Poza
tym wszystkie znane gigantyczne wybuchy LBV dotyczą obiektów z atmosferami bogatymi w wodór
i hel. Natomiast progenitor SN 2006jc jest inny, ponieważ nie odkryto silnych linii wodoru we
wczesnych widmach tej supernowej (zobacz np. rys.47). Można zaproponować, że progenitor był
gwiazdą typu WR i w 2004 roku nastąpiło zjawisko wybuchu tej gwiazdy podobne do LBV. W takim
przypadku konieczne byłoby powołanie się na nowy mechanizm wybuchu, ponieważ nigdy nie
zaobserwowano tak jasnego wybuchu w gwieździe węglowo-tlenowej.

Rysunek 46. Widma SN 2006jc
z identyfikacją niektórych linii (czarna
linia) i podobnych supernowychSN
2002ao (czerwona linia; t=27 dzień)
i SN 1999cq (niebieska linia; t=20
dzień). Materiał źródłowy: [5].

Na rys. 46 zaprezentowano trzy widma SN 2006jc z identyfikacją głównych linii widmowych
(czarna linia) i podobnych supernowych SN 2002ao (czerwona linia; t=27) i SN 1999cq (niebieska
linia; t=20 dzień). Nie zaobserwowano jakiejkolwiek linii Hα dla SN 1999cq, ale może to wynikać
z małego stosunku sygnału do szumu (SNR) dla tego widma. Natomiast w widmie SN 2002ao linia
wodoru

Hα

jest

SN 2006jc. Z

względnie

silna,

każdego widma

co

sugeruje,

że

CSM

odjęto prędkość ucieczki

zawiera

więcej

wodoru

galaktyk macierzystych

niż

dla

wynosząca

odpowiednio 1670 / 1539 / 8200 km/s dla SNe 2006jc / 2002ao / 1999cq. Z czasem wzrosło
natężenie względem widma ciągłego linii emisyjnych He I, Fe II i Ca II dla SN2006jc. Również
z czasem niebieskie kontinuum wzrosło względem czerwonego. Widmo SN 2006jc jest podobne do
SNe 2002ao i 1999cq. Główną różnicę stanowi bardzo niebieskie kontinuum dla SN 2006jc jak również
kilka linii widmowych, z których najwyraźniejsza jest linia λ~6355Å. Jednak różnice w poziomie
widma ciągłego najprawdopodobniej są efektem poczerwienienia dla SN 2002ao i SN 1999cq, podczas
gdy różnice w liniach widmowych mogą odbijać fakt, że obserwacje zostały wykonane w różnym
czasie.
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Rysunek 47. Ewolucja widma SN 2006jc (typ Ibn) skalibrowanego w jednostkach absolutnych
strumienia. Po prawej stronie podano moment obserwacji. W dolnym panelu jest widmo
SN 2006jc na dzień +14,36 z identyfikacją linii widmowych. Materiał źródłowy: [33].
Na rys. 47 można prześledzić ewolucję w czasie widma SN 2006jc przez początkowe 2 miesiące.
Po prawej stronie rysunku podano moment wykonania widma. W dolnym panelu podano identyfikację
głównych struktur na widmie z +14,36 dnia. Wszystkie widma zostały przesunięte do długości fali
galaktyki macierzystej UGC4904. Widmo jest zdominowane przez niebieskie pseudo-kontinuum
i szerokie linie (FWHM od 4000 do 9000 km/s w zależności od fazy, oznaczone czarnymi etykietami
w dolnym panelu) pierwiastków o pośrednich masach atomowych: Na I D, O I λ7774Å i O I λ9264Å
(obie linie blendujące się z Mg II), tryplet w podczerwieni Ca II (zblendowany z O I λ8446Å)
oraz pewna liczba linii Mg II (najbardziej widoczne to λ4481Å, λ6347Å, λ6546Å, λλ7877-7896Å,
λλ8214-8235Å, λλ9218-9244Å). Dodatkowo w widmie widać węższe (FWHM~2200 km/s) linie
emisyjne He I (oznaczone niebieskimi etykietami w dolnym panelu), których natężenie rośnie
z czasem. Są również widoczne wąskie i słabe linie wapnia Ca II H&K oznaczone czerwonymi
etykietami w dolnym panelu. Poza tym na najwcześniejszych widmach widać pewne wąskie
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niezidentyfikowane linie emisyjne w obszarze niebieskim (np. λ3850Å) i prawdopodobnie słabą, wąską
absorpcję Hα, która została zastąpiona na późniejszych widmach przez emisję. Ta detekcja sugeruje,
że mała ilość wodoru jest obecna w środowisku CSM supernowej SN 2006jc zdominowanym przez He.
Natura nadwyżki strumienia w obszarze niebieskim widma SN 2006jc nie jest znana i prawdopodobnie
może być związana z oddziaływaniem CSM z materią wyrzuconą przez supernową (jak to się
obserwuje dla wielu supernowych typu IIn, np. SN 1997cy), ale może być również związana z silnym
wkładem do strumienia energii pochodzącym z linii emisyjnych Fe II.
Podsumowując, najbardziej prawdopodobnymi progenitorami supernowych Ibn są
masywne gwiazdy typu WR, które z nieznanego powodu doznały wybuchu przed
„właściwym” wybuchem supernowej. Jest to ciekawe, ponieważ nie jest znany precedens
obserwacyjny takiego wybuchu gwiazdy masywnej w środowisku ubogim w wodór.
W pozycji supernowej SN 2006jc zaobserwowano pojaśnienie w 2004 roku, które interpretuje się
jako prawdopodobne zjawisko LBV lub impostor supernowej. Następnie dwa lata później
zaobserwowano wybuch supernowej SN 2006jc. Wybuch z 2004 roku miał jasność zbliżoną do
impostorów supernowych. Wybuch supernowej z 2006 roku był typu Ibn z silnymi wąskimi liniami
emisyjnymi He I. Nie odkryto progenitora w fazie spokojnej. Ale z analizy tego niezwykłego przypadku
wynika, że nastąpił wybuch podobny do LBV u progenitora supernowej (gwiazda WR), w którym
nastąpiła utrata wodoru. Prędkość CSM była rzędu -1000 km/s, co odpowiada gwiazdom WR i jest
szybsza niż u typowych LBV.
7.11 Supernowe typu Icn
(hipotetyczne)
Obecnie funkcjonuje wiele przeglądów nieba (np. PANSTARRS, ASAS-SN, iPTF/ZTF, …) - niemal
„fabryk” przetwarzających tysiące zjawisk chwilowych (ang. transients) i odkrywających setki
supernowych co roku. Jednak jeszcze nie odkryto podtypu supernowej, w której fala uderzeniowa
oddziałuje z gęstą otoczką CSM pozbawioną wodoru i helu, a linie widmowe wąskie i pośredniej
szerokości pochodzą np. od węgla, azotu lub tlenu. Przy odrobinie fantazji można sobie wyobrazić taki
przebieg ewolucyjny. Ewidentnie takie supernowe powinny być rzadkimi zjawiskami. Gdyby nie
odkryto supernowych Icn, to narzuciłoby to ciekawe fizyczne ograniczenia na niektóre modele
układów podwójnych.
Temat supernowych podtypu Icn pojawia się w literaturze astronomicznej na przykład przy okazji
symulacji numerycznych supernowych typu PISN (ang. „pair-instability supernova”) i PPISN
(ang „pulsational pair-instability supernova”), czyli po polsku - supernowych wywołanych
niestabilnością kreacji par (PISN) lub pulsacyjną niestabilnością kreacji par (PPISN).
Niestabilność kreacji par dotyczy gwiazd masywnych z jądrami helowymi o masie większej niż
30 M⊙. Dla takich gwiazd reakcje syntezy termojądrowej pierwiastków cięższych niż węgiel są
niestabilne przynajmniej na początku. W języku astrofizyków mówi się, że produkcja par elektronpozytron przy dużej entropii i temperaturach ponad 700 milionów K spłaszcza równanie stanu,
redukując strukturalny indeks adiabatyczny poniżej 4/3. A prościej – powstanie wewnątrz gwiazdy
w dużej ilości par elektron-pozytron zabiera energię, która mogłaby pójść na dostarczenie większego
ciśnienia równoważącego siłę grawitacji. Wskutek znacznego spadku ciśnienia generowanego przez
fotony γ (ich energia zamienia się na pary elektron - pozytron), następuje kurczenie się gwiazdy
i wzrost temperatury nie napotyka na tak duży opór jak to miało miejsce do tej pory. Gwiazda staje
się niestabilna. Taką sytuację nazywamy „niestabilnością kreacji par” (w domyśle „niestabilność
kreacji par elektron-pozytron” z fotonów γ o energii ~1MeV), lub wersja angielska „pair instability”.
Ten mechanizm niestabilności gwiazd masywnych jest analizowany przez astrofizyków już od lat 60tych ubiegłego wieku (np. przez Fowler’a i Hoyle’a w 1964 r.).
Niestabilność kreacji par powoduje implozję jądra gwiazdy masywnej składającego się z helu
i cięższych pierwiastków. Jest odwracalna poprzez reakcje termojądrowe - o ile masa jądra nie
przekracza 133 M⊙. W zakresie 30-133 M⊙ mas jąder helowych pre-supernowych można oczekiwać
różnorodnych zjawisk (ten zakres mas jąder pre-supernowych odpowiada większemu i znacznie gorzej
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70-260 M⊙). W szczególności jądra helowe o masie większej od ~64 M⊙ doświadczają pojedynczego
gwałtownego pulsu, który niszczy całą gwiazdę jako „supernowa powstająca w wyniku niestabilności
kreacji par” (PISN, patrz rys. 48 – kolor różowy „Pair instability(no BH)”). Supernowe PISN są łatwe do
symulacji numerycznych. W przeciwieństwie do supernowych implozyjnych, w których następuje
kolaps jądra żelaznego, mechanizm pulsów powodowanych niestabilnością kreacji par jest dobrze
znany i łatwo się liczy w symulacjach jednowymiarowych. Tutaj główną niepewnością jest proces
prowadzący do powstania progenitora supernowej (np. duża niepewność wynikająca z utraty masy
podczas ewolucji gwiazd masywnych).

Rysunek 48. Rodzaj supernowej w zależności od masy początkowej gwiazdy i metaliczności.
Niestabilność kreacji par prowadzi do wybuchów supernowych, których pozostałością jest czarna
dziura (orientacyjny zakres mas początkowych (ZAMS): 100<MZAMS<130M⊙, kolor pomarańczowy
„Pair instability(BH)”, supernowe PPISN) lub bez pozostałości (orientacyjny zakres mas
początkowych: 130<MZAMS<260M⊙, kolor różowy „Pair instability(no BH)”, supernowe PISN).
Materiał źródłowy: Wikipedia - pair instability supernova.
Mniej zbadane są supernowe powstające w wyniku pulsacyjnej niestabilności kreacji par (PPISN).
Tutaj rozbłyski termojądrowe nie są wystarczająco energetyczne by za pierwszym razem
zdezintegrować całą gwiazdę. Dlatego następuje seria pulsów. Jądro się kurczy, włącza się spalanie
jądrowe (zwykle tlenu i krzemu), jądro się rozszerza i chłodzi i ponownie się kurczy. Opisane pulsacje
spowodowanych niestabilnością kreacji par przebiegają w skali czasowej dynamicznej dla małomasywnych jąder lub w termicznej skali czasowej Kelvina-Helmholtza dla bardziej masywnych jąder
gwiazdowych (skale czasowe gwiazd – patrz np. [37]). Pulsy o skali czasowej Kelvina-Helmholtza,
w których następuje chłodzenie poprzez emisje fotonów i neutrin, powtarzają się dopóki entropia
i masa helu oraz cięższych pierwiastków nie zostanie zredukowana do wartości pozwalających uniknąć
pulsacyjnej niestabilności kreacji par. Pozostałości po PPISN „kończą żywot” jako gwiazdy o masach
w zakresie ~35-50 M⊙, spalając krzem w warunkach równowagi hydrostatycznej - bez dalszych
pulsów i wyrzutów masy. Szacuje się, że dla PPISN od rozpoczęcia pulsacji do kolapsu żelaznego jądra
może upłynąć od kilku godzin do około 10 tysięcy lat. Dla PPISN kolaps jądra żelaznego doprowadza
do powstania czarnej dziury (patrz również rys. 48 – kolor pomarańczowy „Pair instability(BH)”).
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W 2017 roku S.E.Woosley [35] analizował numerycznie końcowe etapy ewolucji gwiazd
masywnych od 70 do 140 M⊙. Okazało się, że w zależności od historii utraty masy i rotacji te gwiazdy
przechodzą przez fazę supernowej PPISN dając wielką różnorodność zjawisk chwilowych, które trwają
od tygodni po milenia i jasności od 1041 do ponad 1044 ergów /s. Dla nierotujących modeli PPISN
autor uzyskał energię wypromieniowaną w postaci fotonów nawet 5 × 1050 ergów (0,5 Bethe, dla
„normalnych” supernowych w fotony zamienia się zaledwie 0,01 Bethe) lub energię kinetyczną
przekraczającą 5 × 1051 ergów (5 Bethe). Możliwe są wybuchy o jeszcze większych energiach nawet
do 2 × 1052 ergów (20 Bethe), o ile uwzględnimy mechanizm milisekundowego magnetara dla
rotujących gwiazd. Wiele z tych zjawisk przypomina wybuchy supernowych typu Ibn, Icn
i IIn. Niektóre PPISN mogą istnieć w „uśpionym” stanie przez długi czas, wywołując wybuchy po
tysiącach lat od pierwszego pulsu. Te uśpione supernowe mogą wyglądać jak jasne gwiazdy WR
prawdopodobnie emitujące promieniowanie w zakresie X i radiowym. W [35] został również
zweryfikowany związek PPISN z impostorami supernowych takimi jak np. η Carinae i hipernowymi.
Z symulacji numerycznych [35] wynika, że dla gwiazd ciągu głównego o masach powyżej 100 M⊙
przerwa pomiędzy pulsami staje się coraz dłuższa względem czasu trwania pojedynczego pulsu – co
można zaobserwować jako wielokrotne lub uśpione supernowe. Jeżeli gwiazda jest czerwonym
nadolbrzymem (RSG) pierwszy wybuch może być podobny do wybuchu supernowej typu II-P
z wyrzutem otoczki, a późniejsze wybuchy mogą być zasilane energią zderzających się kolejnych
wyrzucanych otoczek i mogą być szczególnie jasne, długotrwałe i z wielokrotnymi maksimami
jasności. Najjaśniejsze supernowe typu PPISN są produkowane podczas drugiego pulsu dla gwiazd
o masach początkowych w zakresie 100 – 130 M⊙. Pulsy mogą trwać przez lata (rys. 49a,b; model
T120), setki lat (rys. 49e, model T125A i T125B) lub nawet tysiąclecia (rys. 49c,d; model T130).
Typowo dla tych gwiazd powinien wystąpić jeden lub dwa pulsy (wybuchy) po pierwszym,
najpotężniejszym pulsie odrzucającym większość masy otoczki gwiazdowej.

Rysunek 49. Przykładowe najjaśniejsze krzywe blasku supernowych PPISN z symulacji
komputerowych kolejnych pulsów wywołanych niestabilnością kreacji par dla gwiazd o masach
początkowych 120, 125 i 130M⊙. Rys. d) – tak hipotetycznie może wyglądać krzywa blasku
supernowej typu Icn / Ibn (więcej informacji w tekście). Materiał źródłowy: [35].
Rys. 49 a) pokazano symulację numeryczną krzywej blasku z pierwszego pulsu dla modelu
o masie 120 M⊙, która wygląda jak krzywa blasku supernowej II-P, ale z szybkim spadkiem jasności,
gdy fala uderzeniowa minie gęstą otoczkę progenitora. Gdyby progenitorem był niebieski nadolbrzym
(BSG), to jasność obiektu byłaby znacznie mniejsza (~6 razy). Osiemnaście miesięcy później druga
bardzo jasna supernowa staje się widoczna, gdy wyrzucona w drugim pulsie materia zderza się
z wcześniej wyrzuconą otoczką i ją rozgrzewa (patrz rys.49b). Podczas tego zderzenia jest
wypromieniowane ~3,3 × 1050 ergów. Zaś 1200 lat później następuje kolaps żelaznego jądra
i powstaje czarna dziura.
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Na rys. 49 c) i d) są pokazane symulacje krzywych blasku z jasnością bolometryczną modelu
o masie początkowej 130 M⊙ odpowiednio z pierwszego pulsu i wyrzutu otoczki oraz dwóch pulsów
nr 2 i 3, które nastąpiły ponad 3 tysiące lat później w niewielkim odstępie czasu po sobie. Materia
wyrzucona podczas pulsu 2 zderzyła się z materią z pulsu nr 3, generując bardzo jasną krzywą blasku
pokazaną na rys. 49d). Poniżej podano bardziej szczegółową analizę symulacji supernowej PPISN
o masie początkowej 130 M⊙:
 Podczas pierwszego pulsu została wyrzucona otoczka gwiazdy o masie 70 M⊙ dając zwykłą
supernowa typu II-P (rys. 49c). Pierwszy puls był całkiem silny (1,5 × 1051 ergów) i prawie
rozerwał gwiazdę. Po pierwszy pulsie i powrocie do równowagi hydrostatycznej centralna
temperatura gwiazdy wynosiła tylko 280 milionów K.
 3300 lat później jądro gwiazdy doznało drugiej niestabilności kreacji par i wyrzuciło otoczkę
o masie 7,7 M⊙ składająca się głównie z atomów helu, węgla i tlenu z energią kinetyczną
1,1 × 1051 ergów.
 Osiem miesięcy po drugim pulsie nastąpił trzeci i zarazem ostatni puls, podczas którego
zostało wyrzucone 13,5 M⊙ z energią 1,5 × 1051 ergów. Podczas ostatniego pulsu temperatura
w jądrze osiągnęła 5,95 miliarda K – co było wystarczające do utworzenia 1,8 M⊙
promieniotwórczego izotopu 56Ni (masa izotopu 56Ni nie została wyrzucona podczas 3 pulsu).
 Materia wyrzucona podczas trzeciego pulsu (13,5 M⊙) zderzyła się z materią z drugiego pulsu
(7,7 M⊙), która znalazła się w otoczce o promieniu ~1015 cm (~4 doby świetlne). Krzywa
blasku tego zjawiska wyglądającego jak bardzo jasna supernowa jest pokazana na rys. 49d).
Ponieważ dla modelu o masie początkowej 130 M⊙ otoczki z drugiego i trzeciego
pulsu praktycznie są pozbawione wodoru, więc można oczekiwać supernowej typu
Ibn lub Icn (aczkolwiek prawdopodobnie jest możliwa również detekcja linii wodoru
pochodzących z zewnętrznego obszaru materii wyrzuconej podczas drugiego pulsu).
Całkowita energia wyemitowana w postaci fotonów wyniosła 4,5 × 1050 ergów (~1/3
energii ostatniego pulsu). Jest to przypadek o największej energii wyemitowanej
w postaci fotonów ze wszystkich analizowanych w publikacji [35] supernowych
PPISN, który nie był związany z powstaniem magnetara.
Na dalszą ewolucja modelu 130 M⊙ po ostatnim pulsie ma wpływ znaczna masa izotopu 56Ni
w jądrze gwiazdy. Po krótkim okresie dopasowania do warunków równowagi hydrostatycznej masa
żelaznego jądra wynosi 3,54 M⊙ (w tym 1,8 M⊙ izotopu 56Ni), a razem z krzemem – 5,82 M⊙. Przez
kolejne 1,5 × 1011 s (~4800 lat) jądro gwiazdy doznaje kontrakcji Kelvina-Helmholtza. Przy czym
przez pierwszych kilka miesięcy rozpad promieniotwórczy 56Ni → 56Fe zasila w energię intensywną
konwekcję w jądrze – co powoduje pełne wymieszanie się prawie całej gwiazdy (tzn. wymieszanie się
materii od 2,04 M⊙ do 29,4 M⊙). Dlatego na tym etapie ewolucji staje się nieaktualne rozróżnienie
pomiędzy jądrem żelaznym, krzemowym lub tlenowym (tzn. model „cebulowy” zaawansowanej
ewolucyjnie masywnej gwiazdy). W kilku innych modelach z publikacji [35] również generuje się
bardzo dużo izotopu 56Ni i wtedy gwiazda masywna doznaje intensywnego mieszania konwekcyjnego
zasilanego przez rozpad promieniotwórczy (np. model o masie początkowej 120 M⊙).
Na rys. 49 e) pokazano również bolometryczną krzywą blasku dla dwóch modeli o masie
początkowej 125 M⊙ symulujących wybuchy najbardziej znanego LBV, czyli η Carinae. Model T125A
symuluje bolometryczną krzywą blasku, gdy pomiędzy pierwszy i drugim pulsem upłynęło 70 lat
(np. wybuchy η Car w 1837 r. i w latach 90 XIX wieku), zaś model T125B – 470 lat (są dowody na to,
że η Car wyrzuciła materię nawet 700 lat temu). Jako zero skali czasowej na rysunku przyjęto
moment pierwszego pulsu.
8. Podsumowanie
Najważniejsze informacje na temat zaproponowanej przez prof. Smitha [1] klasyfikacji supernowych
oddziałujących z CSM są zebrane w tabeli 3. Dla każdego z podtypów opisanych
w paragrafie 7 zawarte są hasłowe informacje na temat wzorcowych przykładów supernowych,
prawdopodobnych progenitorów (i prawdopodobnych, zaobserwowanych progenitorów), krzywych
blasku (przy strzałkach ↑/↓ podano orientacyjnie przez jaki czas obserwuje się fotometrycznie
supernowe przed i po maksimum) i cech spektroskopowych. Jednak należy pamiętać, że nie jest
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to ani ostateczna, ani kompletna lista podtypów, gdyż dziedzina się intensywnie rozwija.
Również obserwuje się przykłady, które wydają się być przypadkami granicznymi lub całkowicie
pokrywają się z innymi podtypami.
Tabela 3. Cechy charakterystyczne podtypów supernowych oddziałujących z CSM.

Typ
supernowej

Przykłady

Prawdopodobny
progenitor

Krzywa blasku w
zakr. optycznym

Widmo optyczne

{1} Hipernowe
IIn (SLSN IIn) zwarte otoczki

SN2006gy

LBV,
CSM 10-20M⊙

~70d ↑
max MR: -22 mag
↓ ~150d,

Silne absorpcje w zakresie
niebieskim; Niezwykłe - silne
absorpcje o wąskich i pośredniej
szerokości profilach P Cyg;

{2} Hipernowe
IIn (SLSN IIn) rozległe otoczki

SN2006tf,
SN2010jl,
SN2003ma

LBV,CSM 10-20M⊙
gęstsze niż {3}, obs.
progenitor SN2010jl

~wolno (20-40d) ↑
max MR< -21 mag
↓ ~lata,

Silne niebieskie kontinuum bez
absorpcji; słabe profile typu P Cyg
lub ich brak w liniach o pośredniej
szerokości;

{3} IIn długotrwałe

SN1988Z,
SN2005ip

LBV,YHG/eRSG
(CSM<10M⊙)

~ wolno (20-40d) ↑
max -18,5<MR<-17
mag ↓~lata/dekady,

Silne niebieskie kontinuum bez
absorpcji;

{4} IIn chwilowe

SN1998S,
PTF11iqb,
SN2013cu

{5} Normalne
supernowe z
późnym CSM

SN1993J,
SN1986J

LBV,YHG/eRSG
(CSM<10M⊙)

~ tygodnie ↑
max MV ~ -17 /-18
mag ↓ ~dekady,

SN1993J -przejście od widma
fotosferycznego typu II (profile
P-Cyg.) do typu IIb i IIn
z wąskimi liniami emisyjnymi

{6} Supernowe
IIn z
opóźnionym
początkiem
i wieloma
maksimami

SN2009ip,
SN2010mc,
SN2008iy,
SN1961V,
SN2014C

LBV (b.masywne
~100M⊙?); obs.progenitor SN2009ip,
SN1961V

kilka maksimów na
przestrzeni lat /
dekad,
najjaśniejsze max
MV ~ -17 / -18 mag

Widmo jak IIn
(szerokie + wąskie profile
emisyjne);
SN2014C: unikalny przypadek w ciągu roku ewolucja widma
Ib → IIn;

{7} IIn-P

SN1994W,
SN2011ht,
SN1054
(mgł.Krab)

s-AGB;
zaobserwowany
progenitor SN2011ht

max MR:-17/-18 mag
+ plateau ↓ spadek
jasności po plateau
większy niż dla II-P

Tylko w plateau wąskie linie
emisyjne H z silnym profilami
P-Cygni.

{8} Fałszywe
supernowe IIn
(impostory SN)

LBV,
SN2008S

LBV, s-AGB,CB ze
zwartym składnikami,
mergery,
niestabilności,
nieudane SN, ...

max -15,5 < MR< -10
mag. (tzn. MR słabsze
od ~ -15,5 mag!)

Mniejsze prędkości ekspansji niż
dla normalnych IIn; raczej nie
obserwuje się szerokich skrzydeł
w liniach emisyjnych

{9} Ia/IIn
lub Ia CSM

SN2002ic,
SN2005gj,
PTF11kx

B.karzeł w ukł.
podwójnym–SD
scenariusz SN ?
(CSM~kilka M⊙)

~ wolno (20-40d) ↑
max -21<MR <-19
mag ↓ ~dekady,

Silne linie emisyjne Hα i Ca II;
słabe Hβ, He I, i O

{10} Ibn

SN2006jc

{11} Icn

hipotetyczny

RSG,YHG lub BSG/LBV
Przejście od typu widmowego IIn
~ tygodnie ↑
z mniejszym Ṁ;
z wąskimi liniami emisyjnymi do
max MR:-17/-18mag ↓
widma fotosferycznego II-L/II-P
obs. progenitor
~lata,
(profile P-Cyg)
SN2005gl

Masywne WR, które
doznały wybuchu przed
SN ? (CSM:He+mało max -21<MR< -19mag
↓ ~ kilkaset dni
H);
obs.progenitor
SN2006jc
CSM z CNO
zamiast H, He lub Si)
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Rys. 49d) ?

Linie H słabe lub ich brak,
Hα słabsza niż He I λ5876Å;
wąskie linie emisyjne

Wąskie linie emisyjne C,N,O
(nie występują linie He, H, Si !)
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Z obserwacji wiemy, że około 10% supernowych oddziałuje z gęstym CSM. Oznacza to,
że progenitory takich supernowych mogą zachowywać się niestabilnie w skali lat, dekad lub nawet
stuleci przed wybuchem – co nie zostało do tej pory uwzględnione w standardowych modelach
ewolucji gwiazd.
W ostatnich latach zmienił się paradygmat dotyczący badań gwiazd masywnych. Obowiązujące do
tej

pory upraszczające założenie o

ewolucji

pojedynczej

gwiazdy ustąpiło miejsca

bardziej

skomplikowanym scenariuszom uwzględniającym, że gwiazdy podwójne nie tylko istnieją, ale również
są powszechne i istotne. Jest to szczególnie prawdziwe dla tych przypadków zjawisk chwilowych
i śmierci gwiazd, które w inny sposób wydają się trudne do wyjaśnienia. Należy przyjąć, że
oddziaływanie w układach z gwiazdami masywnymi jako domyślne założenie (nie może stanowić
ostatniego bastionu lub miejsca ucieczki dla mało twórczych teoretyków), ponieważ układy
wielokrotne stanowią około 2/3 wszystkich gwiazd masywnych.
Wszystkie progenitory supernowych IIn przed wybuchem (niezależnie czy są samotne, czy
w układach podwójnych) wymagają ogromnych zmian w strukturze gwiazdy i tempie utraty masy.
Wskazuje to na występowanie ekstremalnych zjawisk w ostatnich sekwencjach reakcji jądrowych.
Mogą to być przypadki, gdy gwiazda zmienia strukturę w wyniku niestabilności podczas reakcji
jądrowych (np. spłaszczenie otoczki gwiazdy) w ciasnych układach podwójnych - co może powodować
powstawanie wybuchów z różnych przyczyn.
Również pojedynczej gwiazdy może dotyczyć gwałtowna utrata masy w ostatnich latach przed
kolapsem jądra wywołana transportem energii w otoczce gwiazdy w obszarach spalania neonu Ne
i tlenu O. Aktualnie nie mamy dobrego wyjaśnienia na silną utratę masy w modelu ewolucyjnym
pojedynczej gwiazdy, która prowadzi do powstania zjawiska supernowej IIn "długotrwałej" (patrz
pkt.7.3) lub bardziej ekstremalnych przypadków opóźnionego oddziaływania z CSM (patrz pkt.7.6),
w których silne oddziaływanie trwa latami po wybuchu supernowej - sugerując, że silna utrata masy
nastąpiła dziesięciolecia lub stulecia przed kolapsem jądra. Jeżeli oddziaływanie w układach
podwójnych jest ważne, to taki rodzaj oddziaływania przed wybuchem supernowej mógłby
powszechnie generować asymetryczne CSM. Sugeruje to, że powinniśmy zwrócić naszą uwagę
w stronę możliwych obserwacyjnych markerów/ oznak takiej asymetrii.
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S Cephei – (coraz) jaśniejsza zmienna węglowa
Tomasz Krzyt
W północnej części gwiazdozbioru Cefeusza znajduje się ciekawa zmienna długookresowa należąca do
gwiazd węglowych (typ widmowy C7,4e lub N8e w starej klasyfikacji). Gwiazda ta zwróciła na siebie
uwagę obserwatorów już pod koniec XVIII wieku swoją mocno czerwoną barwą, co jest spowodowane
jej wysokim wskaźnikiem barwy wynoszącym 2,7m. Średni okres pulsacji tej zmiennej jest dosyć długi
nawet jak na gwiazdę długookresową i wynosi 487 dni. Zaś obserwowana amplituda zmian jasności
zawiera się w granicach 7,4m – 12,9m v i nie odbiega od amplitud obserwowanych u innych gwiazd
węglowych.
Obserwacje przeprowadzone w podczerwieni dostarczyły danych o tempie utraty masy przez
gwiazdę, która w tym wypadku wynosi cztery masy słoneczne na milion lat i jest wysokie nawet jak
na gwiazdę długookresową (w przypadku pyłu emisja jest około czterysta razy mniejsza).
Jednocześnie wyznaczono prędkość wypływu gazu na 22 km/s. Zwróćmy uwagę, że taka prędkość
wypływu gazu jest bardzo bliska typowej prędkości ekspansji otoczek mgławic planetarnych. Jasne
jest, że gwiazda nie doczeka tego miliona lat, gdyż obecnie jej masa niewiele przekracza masę
Słońca, toteż zapewne już za kilkadziesiąt tysięcy lat gwiazda zacznie odrzucać zewnętrzne warstwy
gazu i przekształcać się w mgławicę planetarną.
Ostatnimi laty, w gwieździe zaczęły zachodzić interesujące zmiany. Okres pulsacji, który w ciągu
ostatnich pięćdziesięciu cykli wynosił około 487 dni, nagle zaczął się szybko skracać. Wprawdzie
w ciągu ponad stu pięćdziesięciu lat obserwacji obserwowano zmiany długości okresu pulsacji
w zakresie od 476 do 497 dni, lecz do tej pory zmiany nie były tak głębokie (rys. 1). Świadczy
to o globalnych zmianach fizycznych zachodzących w gwieździe.

Rys. 1. Krzywa jasności S Cep z obserwacji AAVSO.
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Oprócz szybkiego skracania się okresu obserwujemy zmiany średniej jasności tej zmiennej. Od
kilku cykli rośnie bowiem średnia jasność gwiazdy co powoduje, że w maksimum i minimum jest ona
jaśniejsza z cyklu na cykl. Ostatnie obserwowane w czerwcu 2018 roku maksimum było w ogóle
najwyższe od początku obserwacji tej zmiennej w XIX wieku. Zmienna osiągnęła w tym maksimum
jasność 6m. Również minima nie są już tak głębokie jak niegdyś. Jasność zmiennej w minimum nie
spada ostatnio poniżej 10m dzięki czemu S Cephei może być obserwowana w minimum jasności przez
małe lunety. Ogólnie średnia wizualna jasność gwiazdy wzrosła w ostatnim czasie o ponad jedną
wielkość gwiazdową (rys. 2). Ciekawe czy w nadchodzącym maksimum zmienna stanie się gwiazdą
widoczną gołym okiem.

Rys. 2. Wykres O-C zmiennej S Cep.
Tego rodzaju zmiany widoczne u S Cephei obserwujemy u kilku procent zmiennych
długookresowych. Przyczyny tych zmian są niejasne, być może obserwowane zmiany należy wiązać
z pulsami termalnymi zachodzącymi we wnętrzu zaawansowanych ewolucyjnie gwiazd znajdujących
się tuż przed fazą mgławicy planetarnej.
Zmienną można obserwować przez cały rok, ponieważ leży ona blisko północnego bieguna
niebieskiego (kilkanaście stopni od Gwiazdy Polarnej). S Cephei leży w odległości około 530 parseków
i zbliża się do nas z prędkością około 34 km/s.
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AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc styczeń 2019
Średnie miesięczne: R= 8,84, F= 0,88, CV= 7,06
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 23,56 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc luty 2019
Średnie miesięczne: R= 1,18, F= 0,76, CV= 0,11
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 0,93 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc marzec 2019
Średnie miesięczne: R= 9,06, F= 0,83, CV= 7,90
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 21,57 [p.p.s - MH.].
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R - liczba Wolfa F -liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV - wartość klasyfikacyjna
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Dane dotyczące powstałych grup plam słonecznych
Nr

B

L

P

S

Nr

B

L

P

S

44
1
2
3

9
5
-14
7

212
257
54
269

31 XII – 6 I
21 I – 30 I
13 II – 13 II
20 II – 21 II

9
14
1
1

4
5
6
7

9
3
8
13

65
258
283
59

5 III – 12 III
18 III – 22 III
20 III – 24 III
31 III - ?

9
7
14
(3)

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 1-3/2019 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 I kwartału 2019 roku pod względem aktywności
słonecznej
Adam Derdzikowski
W pierwszym kwartale 2019 roku aktywność plamotwórcza Słońca osiągnęła wartości na bardzo
niskim poziomie w zakresie wszystkich mierzonych indeksów.
Aktywność ta utrzymuje się od początku ubiegłego roku na równym, bardzo słabym poziomie.
Obserwując zmiany wartości indeksów w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy trudno zaobserwować
już jakikolwiek trend – rosnący czy malejący. Oznacza to, że mamy już centralny moment minimum. I
chociaż jest to najbardziej nudny moment cyklu, to jednak na Słońcu zawsze dzieje się coś ciekawego
dla zagorzałych wielbicieli jego obserwacji. Trzeba bowiem przyznać, że w trakcie minionego kwartału
nie brakowało pewnych niespodzianek.
Styczeń i marzec przyniosły najwyższą aktywność Słońca od kilku miesięcy. Obydwa miesiące
posiadały 16 dni z plamami. W styczniu można było obserwować ciekawy obszar aktywny nr 2733
(1/2019 wg danych TOS), który osiągnął duże rozmiary, utrzymując się przez 10 dni i produkując w
szczytowym momencie rozwoju aż 14 plam. W marcu zaś odnotowaliśmy na Słońcu rejon nr 2736
(6/2019 wg danych TOS), niemal bliźniaczo podobny do wcześniej opisanego, który utrzymał się na
Słońcu przez 5 dni, i który także liczył w pewnym momencie 14 plam z licznymi i skomplikowanymi
półcieniami. Ponadto dwie inne marcowe grupy, nr 4 i 5 również osiągnęły dość wysoki stopień
rozwoju morfologicznego, sprawiając, że miesiąc ten był chyba najciekawszym dla obserwatorów
Słońca od sierpnia ubiegłego roku.
Tymczasem w lutym, który rozdzielał te dwa udane miesiące, odnotowaliśmy zaledwie 3 dni, gdy
na Słońcu były plamy.
Luty był wręcz zaskakująco słaby po tak ciekawym styczniu. W zakresie
najbardziej miarodajnego indeksu - CV, okazał się najsłabszym miesiącem od sierpnia 2009 roku,
kiedy to średnia wyniosła CV= 0,06. Tym razem CV wyniosło zaledwie 0,11. Spadek aktywności był
zatem bardzo znaczący.
Trzeba przyznać, iż pierwszy kwartał 2019 roku pozytywnie zaskoczył. Słońce przejawiało bardzo
zmienną aktywność, przeplatając długie okresy ciszy pojawianiem się efektownych plam. I choć
aktywność była statystycznie rzecz biorąc na przewidywalnym poziomie, to jednak te wyjątkowe
grupy, które pojawiły się na Słońcu, wniosły z dawna oczekiwane ożywienie w szeregi słonecznych
pasjonatów, których fotograficzne prace można podziwiać w Internecie. Najbliższe miesiące, jeśli tylko
utrzyma się obecna aktywność Słońca, nie powinny nas rozczarować nudą. Wydaje się, że pole
magnetyczne Słońca jest w stanie sprawić nam jeszcze kilka ciekawych niespodzianek.
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