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SŁOWO WSTĘPU

Wkrótce minie 10 lat od chwili, gdy w lipcu 2010 r. w Internecie pojawił się pierwszy numer biuletynu
obserwatorów gwiazd zmiennych Proxima. Zaczynaliśmy ze skromną szatą graficzną, pełni zapału
i z mnóstwem pomysłów na przyszłość. Wiele z nich udało nam się zrealizować. Z każdym wydaniem
staraliśmy się urozmaicać materiały informacjami ze świata gwiazd zmiennych, ale głównie staraliśmy się
zachęcać do obserwacji tych obiektów.
Z czasem jako tytuł staliśmy się rozpoznawalni w polskim środowisku związanym z astronomią,
ale byliśmy także czytani poza granicami naszego kraju. W ramach publikacji kwartalnych raportów
o aktywności słonecznej podjęliśmy stałą współpracę z Towarzystwem Obserwatorów Słońca im. Wacława
Szymańskiego w Żychlinie. Przedstawiciel TOS do każdego kolejnego wydania przygotowuje opracowanie
podsumowania aktywności słonecznej oraz wielokrotnie artykuły na temat samych obserwacji naszej
Dziennej Gwiazdy.
W 2015 r. z okazji 5-lecia naszego kwartalnika, wraz z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii,
Fundacją Nicolaus Copernicus, Urzędem Miasta Malborka oraz Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska,
podjęliśmy

się zorganizowania w

Malborku

seminarium

astronomicznego

pt.

„Gwiazdy

zmienne”.

Wydarzenie to zgromadziło ponad 60 słuchaczy z Polski oraz Ukrainy, którzy mogli wysłuchać niezwykle
ciekawych prelekcji naukowców z takich uczelni jak:
 Katedra Astronomii Instytutu Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie,
 Odesski Narodowy Uniwersytet im. I. I. Miecznikowa,
 Odesski Narodowy Uniwersytet Morski,
 Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Relację oraz galerię zdjęć z seminarium umieściliśmy na naszym portalu proxima.org.pl
Wkrótce po tym wydarzeniu, kolejnym dużym projektem, którego się podjęliśmy było rozpoczęcie
współpracy z American Association of Variable Star Observers (AAVSO) w ramach tłumaczenia trzech
podręczników obserwacyjnych:
 poprawionej wersji „AAVSO Manual for Visual Observing of Variable Stars” (pierwsze
tłumaczenie z 2007 r.)
oraz pierwszych polskich wersji:
 "The AAVSO Guide to CCD Photometry",
 "The AAVSO DSLR Observing Manual".
Podręczniki te udostępnione są bezpłatnie na naszym portalu oraz na stronie AAVSO. W tym miejscu
jeszcze raz chciałbym złożyć serdeczne podziękowania osobom, które zaangażowały się w ten jakże istotny
z punktu widzenia polskiego miłośnika gwiazd zmiennych projekt.
Wszystkie te inicjatywy sprawiły nam wielką radość i dały wiele satysfakcji z wykonanej pracy.
Bez zespołu osób, których nazwiska można znaleźć zarówno w stopce redakcyjnej biuletynu, jak również
w stopkach wspomnianych wyżej podręczników oraz relacji z seminarium w Malborku, nie udałoby się
zrealizować żadnego z tych projektów. Mam jednocześnie nadzieję, że przynajmniej taką samą satysfakcję
z tych wydarzeń czerpali nasi Czytelnicy, bo to co robiliśmy, robiliśmy i robimy właśnie dla Was :)
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Nadszedł jednak dzień, w którym publikujemy ostatni, 36-ty numer naszego kwartalnika i zawieszamy
jego wydawanie w wersji pdf. Nie oznacza to jednak, że nasz projekt „Proxima” umiera, a przyszłość już nie
przyniesie niczego nowego. Pozostawiamy nasz portal proxima.org.pl i zachęcamy do jego odwiedzania.
Nasze dalsze działania zostaną ukierunkowane właśnie w jego stronę, bo już obecnie stanowi on obszerne
źródło wiedzy o obiektach, które są naszą pasją.
Nie zapominajmy także o profilu facebookowym naszego biuletynu, który zgromadził ponad 1000
obserwujących osób. Dziękujemy! Nadal będziemy tam informować Was o wszelkich nowościach na portalu.
Zespołowi redakcyjnemu, Współpracownikom oraz Czytelnikom dziękuję za wspólne prawie 10 lat!

Krzysztof Kida
Redaktor naczelny
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Okładka: Wizja artystyczna „gwiazd pulsujących
Kosmicznego Teleskopu Keplera.
Źródło: NASA/JPL-Caltech
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Wyjątkowo niskie i rzadkie minimum Betelgezy
Marian Legutko (LMT)
Czerwony, pulsujący nadolbrzym w ramieniu Oriona, gwiazda będąca u kresu swego życia – Betelgeza
– w ostatnim okresie odznacza się wyjątkowo głębokim minimum blasku. Z reguły jasność tej
półregularnej gwiazdy zmiennej waha się w granicach od ok. 0,5 do ok. 1,5 mag z przybliżonym
okresem 460 dni. Według danych AAVSO, zakres zmian blasku Betelgezy wynosi 0,0 – 1,55 Vmag.
Tymczasem od kilku tygodni obserwuje się spadek jasności tej gwiazdy do blisko 2 mag.
Po raz ostatni tak głębokie minimum jasności Betelgezy obserwowano w roku 1985.
Część autorów (niewielka) uważa, że obserwowane minimum jest zapowiedzią rychłego wybuchu
alfy Oriona jako supernowej. Na temat tego, że ten nadolbrzym ostatecznie zakończy swój żywot
właśnie jako supernowa istnieje powszechne przekonanie. Niemniej przewidywania momentu
wybuchu mówią o dość odległej przyszłości, od 50 tysięcy do miliona lat. Uważa się, że o wiele bliżej
wybuchu jest Antares (alfa Skorpiona) niż Betelgeza.
Póki co, alfa Oriona jest w korzystnym położeniu na
niebie, więc przy sprzyjającej pogodzie warto spojrzeć
na tą gwiazdę i w miarę możliwości podejmować próby
oznaczenia jej blasku.

Rys. 1. Mgławica powstała z wyrzuconej przez
Betelgezę materii utworzona wokół gwiazdy. Sama
Betelgeza
czerwonym

pokazana
kółku.

jest

w

Wielkość

wewnętrznym
obłoku

jest

porównywalna ze średnicą orbity Neptuna wokół
Słońca. [Źródło ilustracji:
https://tinyurl.com/twt6vno]

Rys. 2. Krzywa blasku Betelgezy, według danych zebranych w bazie AAVSO, w okresie
od 1 grudnia 2019 do 26 stycznia 2020 roku.
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Źródła:
AAVSO Alert Notice #690 – https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-690
AAVSO Variable Star of the Season: https://www.aavso.org/vsots_alphaori
AAVSO – VSX: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=24710
AAVSO 10 Star Tutorial – https://www.aavso.org/sites/default/files/10startutorial-2013_pl.pdf

V694 Monocerotis (MWC560) w centrum zainteresowania
astronomów
Marian Legutko (LMT)
We wrześniu roku 2019 oraz w styczniu bieżącego AAVSO publikowało Alert Notice poświęcony
symbiotycznej gwieździe zmiennej V694 Jednorożca. Układ ten jest obecnie przedmiotem badań
i obserwacji, za pomocą orbitalnego teleskopu rentgenowskiego Chandra, prowadzonych przez zespół
kierowany przez dr Margaritę Karovską z Center for Astrophysics / Harvard & Smithsonian. Obecna
kampania obserwacyjna, w której o pomoc proszeni są obserwatorzy AAVSO, ma trwać od 27 stycznia
do 3 lutego. Oprócz optycznych obserwacji fotometrycznych (zarówno CCD, jak i wizualnych)
pożądane są obserwacje spektroskopowe.

Rys. 1. Krzywa blasku V694 Monocerotis w okresie od końca września 2019 do początku stycznia
2020, według danych zgromadzonych w bazie AAVSO.
V694 Mon składa się z czerwonego olbrzyma typu M5 oraz białego karła. Według danych AAVSO
blask zmiennej waha się w granicach 8,88 – 12,7 Vmag. Okres zmian blasku sięga 5,32 lat.
Obecnie notowane jest wysokie maksimum blasku zmiennej, na poziomie nawet 8,6 mag.
Ponieważ gwiazdozbiór Jednorożca obecnie góruje około północy, V694 Mon znajduje się
w
sprzyjającym
obserwacjom
położeniu.
Współrzędne
obiektu:
RA
=
07h25m51,28s,
Dekl. = -7°38’06,5”.
Źródła:
AAVSO-VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=19522
AAVSO Alert Notice #678 – https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-678
AAVSO Alert Notice #692 – https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-692
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Teleskop ESO i pradawny okres intensywnego powstawania
gwiazd w Drodze Mlecznej
Marian Legutko (LMT)
Kierujący obserwacjami centrum naszej Galaktyki z użyciem Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) Rainer
Schödel z Institute of Astrophysics of Andalusia w Granadzie (Hiszpania) oraz jeden z jego
współpracowników, Francisco Nogueras-Lara, ogłosili pod koniec ubiegłego roku: „W przeciwieństwie
do tego, co było dotychczas akceptowane, stwierdziliśmy, że formowanie gwiazd nie było ciągłe”.
Zdanie to odnosi się do wyników badań, opublikowanych w „Nature Astronomy”.
Obserwacje przeprowadzono z niespotykaną dotychczas rozdzielczością. W ich wyniku
dowiedziono, że około 80% gwiazd w centralnym rejonie Drogi Mlecznej uformowało się
w najwcześniejszych latach naszej galaktyki, pomiędzy 8, a 13,5 miliardami lat temu.

Rys. 1. Centralny obszar Drogi Mlecznej uchwycony za pomocą instrumentu HAWK-I. Źródło: ESO
Po tym pierwszym intensywnym okresie gwiazdotwórczym, jak twierdzą badacze, nastąpił okres
przerwy, liczący ok. 6 mld lat, kiedy tempo powstawania nowych gwiazd drastycznie spadło. Około
miliarda lat temu rozpoczął się kolejny etap wybuchowego tworzenia nowej generacji gwiazd
w centrum Galaktyki. Trwał on około 100 mln lat. Wtedy też miało powstać bardzo liczna grupa
gwiazd o łącznej masie kilkudziesięciu milionów mas Słońca.
Jak powiedział Nogueras-Lara: „Warunki w badanym rejonie, podczas tej
musiałyby przypominać te panujące w tzw. galaktykach gwiazdotwórczych,
w tempie ponad 100 mas Słońca na rok”. I dodał: “Ten wybuch aktywności
eksplozji ponad 100 tysięcy supernowych. Było to prawdopodobnie
energetycznych wydarzeń w całej historii Drogi Mlecznej”.

gwałtownej aktywności
które formują gwiazdy
musiał doprowadzić do
jedno z najbardziej

Warto dodać, że obecne tempo formowania nowych gwiazd w całej Galaktyce wynosi 1 – 2 masy
Słońca na rok.
Badania zostały wykonane za pomocą należącego do ESO instrumentu HAWK-I, zamontowanego
na teleskopie VLT na chilijskiej pustyni Atakama. Jest to kamera czuła na podczerwień, potrafiąca
spojrzeć przez pył przesłaniający centrum Drogi Mlecznej i dać niezwykle szczegółowe obrazy
centralnych części naszej Galaktyki.
Źródła:
https://www.eso.org/public/poland/news/eso1920/
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Odparowujący lodowy gigant planetarny na orbicie wokół
białego karła
Marian Legutko (LMT)
Końcówka 2019 roku przyniosła informację o niespodziewanym odkryciu egzoplanety. Chociaż obecnie
odkrycia planet obiegających inne niż Słońce gwiazdy nie są już szczególnie zaskakujące (znanych
jest ponad 4 tysiące egzoplanet), udowodnienie istnienia planety obiegającej białego karła
(oznaczenie katalogowe WDJ0914+1914) zasługuje na uwagę.
Przede wszystkim, po raz pierwszy odkryto planetę obiegającą białego karła. Oznacza to, że, być
może, mamy wgląd w odległą przyszłość naszego Układu Słonecznego, kiedy to, po przejściu fazy
czerwonego olbrzyma, Słońce przekształci się w białego karła.

Rys. 1. Artystyczna wizja układu WDJ0914+1914. Źródło ilustracji: ESO

Odnaleziona planeta, obiegająca WDJ0914+1914, to lodowy planetarny olbrzym. Ślad jego
istnienia zaobserwowano w widmie gwiazdy. Analizując subtelne zaburzenia w świetle obiektu,
naukowcom udało się znaleźć ślady występowania pierwiastków chemicznych w ilościach, których
nigdy wcześniej nie widzieli w przypadku białego karła. Celem bliższego poznania tej nietypowej
gwiazdy, badacze przeanalizowali ją przy pomocy instrumentu X-shooter zamontowanego na Bardzo
Dużym Teleskopie (VLT). Te dodatkowe obserwacje potwierdziły występowanie wodoru, tlenu i siarki
związanych z białym karłem. Badając szczegóły widma uzyskanego przez X-shooter, zespół odkrył,
że pierwiastki te nie pochodzą bezpośrednio z samej gwiazdy, ale z dysku gazu wijącego się wokół
niej.
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Jak powiedział Matthias Schreiber z University of Valparaiso w Chile: "Potrzeba było kilku tygodni
intensywnych przemyśleń, aby ustalić, że jedynym sposobem utworzenia takiego dysku jest
parowanie wielkiej planety”. Jak napisano w notce ogłaszającej odkrycie na witrynie ESO: wykryta
ilość wodoru, tlenu i siarki jest podobna do znajdowanych w głębokich warstwach atmosfer dużych,
lodowych planet, takich jak Neptun i Uran. Jeżeli tego typu planeta krążyła blisko gorącego białego
karła, ekstremalne promieniowanie ultrafioletowe od gwiazdy odarło ją z zewnętrznych warstw i część
tego gazu przepłynęła do dysku, powodując akrecję na białego karła. Podsumowując, proponowanym
wytłumaczeniem dla tego, co naukowcy widzą wokół WDJ0914+1914 jest pierwsza „parująca” planeta
krążąca wokół białego karła.
Temperatura powierzchni białego karła wynosi ok. 28 tys. stopni. Lodowy planetarny olbrzym
obiega gwiazdę w odległości 10 mln km, z okresem ok. 10 dni. Co ciekawe, średnicą przewyższa
macierzystą gwiazdę dwukrotnie.
Większość odparowanej z planety materii ucieka w przestrzeń, ale pewna jej ilość – w tempie
ok. 3000 ton na sekundę – trafia do dysku akrecyjnego otaczającego białego karła.
Układ WDJ0914+1914 znajduje się 1500 lat świetlnych od nas, w tle konstelacji Raka.

Źródła:
https://www.eso.org/public/poland/news/eso1919/

Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN
Czyli subiektywnie wybrane informacje na temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba All-Sky
Automated Survey for Supernovae od początku lipca do końca grudnia 2019 r. ze strony internetowej
ASAS-SN [1] oraz profilu twitterowego SuperASASSN [8].
Ryszard Biernikowicz

01 lipca 2019 r. Ukazała się ciekawa interpretacja autorstwa N. N. Chugaia (arXiv: 1906.12150)
unikalnej

krzywej

blasku

supernowej

ASASN-15nx

oraz

niektórych

cech

spektralnych.

Ta niestandardowa supernowa typu II osiągnęła maksymalną jasność absolutną MV≈-20 mag, po
której nastąpił niemalże idealnie liniowy spadek jasności 2,5 mag / 100 dni trwający przez około 250
dni (szczegóły na rys.1). Takiej krzywej blasku nie zaobserwowano wśród supernowych typu II
włączając w to II-L. Wymagane jest źródło energii trwające dłużej niż może zapewnić np. rozpad
radioaktywnego

izotopu

56

Ni

lub

uwolnienie

energii

w

wyniku

oddziaływania

z

materią

wokółgwiazdową. Autor zaproponował hipotezę, że podczas wybuchu supernowej ASASSN-15nx
powstał
(~3x10

13

magnetar

–

szybko

rotująca

gwiazda

neutronowa

o

silnym

polem

magnetycznym

G), ale o względnie małej jasności. Źródłem energii zasilającej krzywą blasku ASASSN-15nx

była akrecja materii na obracającą się magnetosferę gwiazdy neutronowej o masie i okresie rotacji =
0,011 s. Oddziaływanie magnetosfery z akreująca materią w trybie naddźwiękowego propellera
mogłaby być źródłem jasności ASASSN-15nx. W ciągu 250 dni nastąpiła akrecja masy ~1,6x10-3 M⊙.
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Rys. 1. Bolometryczna krzywa blasku supernowej ASASSN-15nx (krzyżyki) i model (linia ciągła)
w dwóch wersjach: wyrzucona materia 3M⊙ (panel a) i 0,5M⊙ (panel b). Kółka reprezentują
obserwacje fotometryczne w filtrze V znormalizowane to początkowej jasności bolometrycznej.
Trójkąt odpowiada górnej granicy jasności V. Zmiany w czasie jasności magnetara pokazano
kropkowaną linią. Materiał źródłowy: arXiv 1906.12150.
25 lipca 2019 r. Ukazała się część V katalogu gwiazd zmiennych ASAS-SN (arXiv: 1907.10609 →
„The ASAS-SN Catalog of Variable Stars V: Variables in the Southern Hemisphere”), której głównym
autorem jest T. Jayasinghe. Jest to analiza czteroletniej zmienności ~30,1 milionów obiektów nieba
południowego (deklinacja mniejsza od zera) jaśniejszych od V<17 mag, w której wykorzystano
katalog APASS DR9 jako źródłową listę obiektów. Do klasyfikacji zmienności zastosowano algorytmy
sztucznej inteligencji. Zidentyfikowano ~220 tysięcy zmiennych, w tym ~88300 to są do tej pory
nieznane obiekty. Spośród nowych obiektów odkryto ~48 tysięcy długookresowych gwiazd
pulsujących (patrz tabela 1. → M, SR, L), ~23 tysiące układów zaćmieniowych (EA, EB, EW), ~10200
zmiennych rotacyjnych i ~2200 gwiazd pulsujących typu δ Scuti. Krzywe blasku i parametry tych
gwiazd zmiennych są dostępne w bazie danych ASAS-SN [6]. Natomiast krzywe blasku wszystkich
~30,1 miliona obiektów są dostępne w bazie obserwacji fotometrycznych ASAS-SN [13]. W kolejnej
publikacji autorzy zamierzają przeprowadzić podobną analizę dla obiektów nieba północnego.
Warto wspomnieć o poprzednich częściach I-IV analizy gwiazd zmiennych w oparciu
o obserwacje ASAS-SN. Mianowicie w części I pt. „The ASAS-SN Catalog of Variable Stars I:
The Serendipitous Survey” autorzy (T. Jayasinghe ze współpracownikami, arXiv: 1803.01001) odkryli
~66 tysięcy gwiazd zmiennych, które zostały oznaczone przy okazji poszukiwań supernowych
w obszarach nieba o mniejszym pokryciu obserwacjami (obszar zbliżony do płaszczyzny Galaktyki,
bieguny niebieskie).
W części II pt. „The ASAS-SN Catalog of Variable Stars II: Uniform Classification of 412,000
Known Variables” autorzy (T. Jayasinghe ze współpracownikami, arXiv: 1809.07329) analizowali
~412 tysięcy znanych gwiazd zmiennych z katalogu VSX dostępnego na portalu AAVSO i rozwinęli
narzędzia do automatycznej klasyfikacji gwiazd zmiennych bazujące na algorytmach sztucznej
inteligencji.
W części III pt. „The ASAS-SN Catalog of Variable Stars III: Variables in the Southern TESS
Continuous Viewing Zone” autorzy (T. Jayasinghe ze współpracownikami, arXiv: 1901.00009)
analizowali ~1,3 miliona obiektów w obszarze 18 stopni wokół południowego bieguna ekliptyki (pole
ciągłych obserwacji satelity fotometrycznego TESS w tym okresie) i zidentyfikowali ~11700 gwiazd
zmiennych – w tym ~7 tysięcy to nowe odkrycia. W tym odkryli układ pulsujący w rytmie serca
MACHO 80.7443.1718 (ASASSN-V J052624.38-684705.6) o ekstremalnych parametrach (szczegóły
w artykule o gwiazdach pulsujących w rytmie serca, w rozdziale 4.3 bieżącej Proximy).
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Tabela 1. Lista gwiazd zmiennych nieba południowego <17 mag według typów, które zostały odkryte
(kolumna "New") w części V katalogu ASAS-SN (arXiv: 1907.10609) i już znanych
(kolumna "Known").

W części IV pt. „The ASAS-SN Catalog of Variable Stars IV: Periodic Variables in the APOGEE
Survey” autorzy (M. Pawlak ze współpracownikami, arXiv: 1906.06340) wykorzystali synergię
pomiędzy obserwacjami fotometrycznymi (ASAS-SN) i spektroskopowymi (APOGEE – 258 tysięcy
obserwowanych obiektów) i zidentyfikowali 1924 gwiazdy z przeglądu APOGEE jako zmienne
okresowe – w tym 465 to są do tej pory nieznane gwiazdy zmienne. Autorzy sklasyfikowali
430 układów zaćmieniowych i elipsoidalnie zmiennych, 139 klasycznych pulsatorów (cefeidy, RR Lyr,
δ Scuti), 719 zmiennych długookresowych (pulsujące czerwone olbrzymy) i 636 zmiennych
rotacyjnych.
14 sierpnia 2019 r. Administrator ASAS-SN [8] znalazł ciekawy artykuł [11] o wczesnych latach
kariery naukowej prof. Bohdana Paczyńskiego.
28 września 2019 r. W archiwum preprintów naukowych ukazała się publikacja J. Lyu
ze współpracownikami pt. „Mid-IR Variability and Dust Reverberation Mapping of Low-z Quasars I.
Data, Methods and Basic Results” (arXiv 1909.11101) dotyczący badania pyłowych struktur jasnych
jąder aktywnych galaktyk, czyli AGN (ang. active galactic nuclei). Autorzy badali struktury torusów
pyłowych dla 87 kwazarów z<0,5 z próbki „palomarskich zielonych” kwazarów PG (ang. PalomarGreen quasars) typu 1 w oparciu o obserwacje z przeglądów nieba, których celem jest między innymi
poszukiwanie asteroid i supernowych. Zakres spektralny oraz czas obserwacji tych kwazarów
za pomocą teleskopów ASAS-SN, PTF, CRTS, WISE i Spitzer pokazano na rys. 2.
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Rys. 2. Pochodzenie materiału obserwacyjnego dla próbki aktywnych jąder galaktyk (AGN)
na wykresie długość fali (wavelength μm) vs lata obserwacji (year). Na wykresie pokazano typowy
rozkład energii wzorcowego AGN w odległości z=0,15 (t.j. średni redshift „z” dla próbki
palomarskich zielonych kwazarów). Materiał źródłowy: arXiv 1909.11101.
Struktury pyłowe w kształcie torusa wokół jąder aktywnych galaktyk stanowią strukturę
pośrednią

pomiędzy

dyskiem

akrecyjnym

supermasywnej

czarnej

dziury,

a

ośrodkiem

międzygwiazdowym galaktyki macierzystej. Do poznania tych struktur autorzy wykorzystali metodę
mapowania odbić promieniowania torusa w zakresie podczerwonym. Gdy zmienia się strumień
promieniowania w zakresie UV/optycznym pochodzący od dysku akrecyjnego, to zmienny w czasie
impuls porusza się z prędkością światła w stronę torusa, powodując jego pojaśnienie w zakresie
podczerwonym, ale z pewnym opóźnieniem ΔtAD (patrz rys. 3).
Ten prosty model sprawdza sie dla próbki kwazarów PG, ponieważ kryteria ich wyboru faworyzują
orientację przestrzenną, w której widzimy względnie nieprzesłonięty obiekt centralny, dysk akrecyjny
i torus. Ogólny przypadek pokazano schematycznie na rys. 3 z głównymi strukturami w aktywnych
jądrach galaktyk (AGN) związanych ze zmiennością w zakresie optycznym i podczerwonym mid-IR
(~10 μm). W środku znajduje się czarna dziura z dyskiem akrecyjnym („accr. disk” w kolorze
cyjanowym). Zakłada się, że pyłowy torus jest kłaczkowaty i w zależności od malejącej temperatury
odpowiednio

jest

w

kolorze

żółtym,

pomarańczowym

i

czerwonym.

Dżet

silnie

emitujący

promieniowanie w zakresie radiowym („radio-loud” jet) został oznaczony kolorem fioletowym,
a wzbudzane przez niego obszary promieniowania w zakresie optycznym oznaczono kolorem
niebieskim („optical emission regions”) i podczerwonym - kolorem czerwonym („mid-IR emission
regions”). W panelach (a) i (b) zostały przedstawione krzywe blasku dysku akrecyjnego i dżetu
w zakresie optycznym (niebieska ciągła linia) i podczerwonym mid-IR (czerwona ciągła linia).
W panelach (c1) i (c2) zostały pokazane czerwoną ciągłą linią krzywe blasku torusa w zakresie
podczerwonym

mid-IR, gdy występują

silne emisje radiowe („radio-loud”) lub ich

nie ma

(„radio-quiet”). Dodatkowo w panelu (c1) pokazano przyczynki do sumarycznej krzywej blasku torusa
pochodzące od dysku akrecyjnego (przerywana cyjanowa linia) i dżetu (przerywana fioletowa linia).
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Rys. 3. Ogólny zarys głównych struktur w aktywnych jądrach galaktyk (AGN) związanych
ze zmiennością w zakresie optycznym i „środkowej” podczerwieni (mid-IR ~10μm) w zależności
aktywności w zakresie radiowym („radio-loud”/„radio-quiet”). Strzałkami w kolorze zielonym
oznaczono różne rodzaje AGN w zależności o kąta obserwacji i intensywności emisji fal radiowych
(„radio-loud”/„radio-quiet”). Szczegóły dotyczące tego modelu są zawarte w tekście.
Materiał źródłowy: arXiv 1909.11101.
W aktywnych jądrach galaktyk z silną emisją w zakresie radiowym na sumaryczny strumień
energii w zakresie optycznym składa się emisja promieniowania pochodząca z dżetu oraz z dysku
akrecyjnego. W zależności poziomu przesłaniania promieniowania dysku akrecyjnego przez torus
obserwuje się dwa typy aktywnych jąder galaktyk AGN: typ 1 (patrz rys. 3 - widoczny tylko dysk
akrecyjny) i typ 2 (widoczny tylko torus pyłowy). Nachylenie pomiędzy kierunkiem ruchu dżetu,
a kierunkiem na obserwatora stopniowo rośnie od kwazarów typu BL Lac, poprzez FSRQ
(flat-spectrum radio quasars) i SSRQ (steep-spectrum radio quasars). Dla NLRG (narrow-line radio
galaxies) mimo, że bezwzględna wartość zmienności dżetów jest mniejsza niż dla typu SSRQ,
to jednak jest zdominowana przez promieniowanie dżetu, ponieważ dysk akrecyjny jest przesłonięty.
Zarówno promieniowanie UV/optyczne pochodzące od dżetu jak i dysku akrecyjnego może ogrzewać
pyłowy torus i następnie generować promieniowanie podczerwone mid-IR. Jednak ze względu na
różną lokalizację dżetu i dysku akrecyjnego powinny występować różne opóźnienia czasowe Δt
promieniowania podczerwonego torusa pochodzące od dżetu Δtjet(opt) i dysku akrecyjnego ΔtAD
(zobacz również te oznaczenia na rys.3). Stąd wynika brak korelacji/zgodności pomiędzy
krzywą blasku w zakresie optycznym i podczerwonym dla kwazarów z silnymi dżetami
radiowymi (promieniują one również w innych zakresach widma - zobacz model na rys. 3).
Obserwuje się ten brak korelacji np. dla kwazara 3C 273.
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Rys. 4. Po lewej: porównanie różnic w rozkładzie energii w zakresie podczerwonym aktywnych
jąder galaktyk AGN „zwykłych”(normal), WDD (warm-dust-deficient) i HDD (hot-dust-deficient).
W zakresie UV/optycznym AGN mają taki sam rozkład energii w widmie. Po prawej: Opóźnienie
czasowe Δt pomiędzy pochodzącą od pyłowego torusa krzywą blasku w podczerwieni (satelita
WISE, filtr W1 ~3,4 μm) i pochodzącą od dysku akrecyjnego krzywą blasku w zakresie optycznym
dla „palomarskich zielonych” kwazarów PG typu 1. Materiał źródłowy: arXiv 1909.11101

Prościej jest dla aktywnych jąder galaktyk AGN bez emisjii radiowych („radio-quiet” na rys. 3),
gdzie torus pyłowy jest ogrzewany tylko przez promieniowanie UV/optyczne dysku akrecyjnego.
Wtedy, o ile jądro galaktyki nie jest przesłonięte dla obserwatora (→ AGN typu 1),
to powinniśmy zaobserwować zmiany w krzywej blasku w podczerwieni z opóźnieniem ΔtAD
wynikającym

ze

skończonej

prędkości

rozchodzenia

się

promieniowania

elektromagetycznego od dysku akrecyjnego do torusa. Taką korelację obserwuje się dla
próbki „palomarskich zielonych” kwazarów PG typu 1 (patrz rys. 4 po prawej). Jeżeli jednak
jądro

aktywnej

galaktyki

jest

przesłonięte

(→

AGN

typu

1.5

lub

2),

to

znaczny

wkład

w promieniowanie w zakresie optycznym może wnosić również cała galaktyka macierzysta i wtedy
może nie wystąpić ta korelacja.
Na rys. 4 po lewej porównano różnice w rozkładzie energii w zakresie podczerwonym aktywnych
jąder galaktyk AGN „zwykłych/normalnych”, z deficytem „ciepłego” pyłu WDD (warm-dust-deficient)
oraz z deficytem „gorącego” pyłu HDD (hot-dust-deficient). Natomiast w zakresie UV/optycznym te
AGN mają taki sam rozkład energii w widmie. W dolnym panelu po lewej pokazano różnice
w rozkładzie energii w [dex] (t.j. względna skala do porównywania strumienia energii zamiast
magnitudo: 1 dex = czynnik 10, 2 dex = czynnik 100, itd.) względem rozkładu energii dla
„normalnego” AGN.
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Na rys. 4 po prawej pokazano korelację dla „palomarskich zielonych” kwazarów PG typu 1
pomiędzy krzywą blasku w zakresie optycznym i podczerwonym. To znaczy zależność opóźnienia
czasowego Δt jako funkcji jasności absolutnej AGN. Tutaj Δt jest opóźnieniem czasowym pomiędzy
pochodzącą od pyłowego torusa krzywą blasku w podczerwieni (satelita WISE, filtr W1 ~3,4 μm)
i pochodzącą od dysku akrecyjnego krzywą blasku w zakresie optycznym. Przerywane linie
reprezentują dopasowanie teoretyczne Δt ~ LAGN0,5 dla kwazarów „zwykłych” (szare), WDD (zielone)
i HDD (czerwone). Na tym wykresie pokazano również opóźnienie czasowe w podczerwonym filtrze K
dla 17 jąder galaktyk Seyfert’a z publikacji Koshida i inni z 2014 r. i opóźnienie czasowe
w podczerwonym filtrze L dla 5 jąder galaktyk Seyfert’a z publikacji Glass’a z 2004 r.
Rys. 5. Przelot 5-minutowy
w dn. 18 listopada 2019 r.
satelitów konstelacji Starlink
w polu widzenia kamery Dark
Energy Camera (FOV~3°,
rozdzielczość 0,263"/piksel)
podwieszonej pod 4 m teleskop
w CTIO (Cerro Tololo InterAmerican Observatory) w Chile.
Jakiekolwiek metody usunięcia
tych śladów ograniczą naszą
zdolność do odkrywania
potencjalnie niebezpiecznych
asteroid dla Ziemi lub
wyznaczania jasności
zmiennych obiektów
we Wszechświecie.
Materiał źródłowy: [12].

24 listopada 2019 r. Administrator ASAS-SN polecił artykuł E Siegel [12] na temat konstelacji
satelitów Starlink. Oprócz korzyści dla zwykłych użytkowników na Ziemi stanowią one realną groźbę
zaśmiecenia całego „naszego” nieba przez komercyjne konstelacje satelitów takie, jak Starlink
(12 tys. → docelowo nawet 42 tys. szt. ???) lub planowane Kuiper Systems (3236 szt.) lub OneWeb
(1980 szt.).
W listopadzie 2019 r. Elon Musk rozpoczął niszczenie nocnego nieba. Nie ma żadnych
przepisów, którym musi się podporządkować firma SpaceX, aby to naprawić. W szczególności
jego satelity poprzez pozostawianie śladów na zdjęciach zakłócają obserwacje gwiazd i potencjalnie
niebezpiecznych asteroid, które mogą uderzyć w Ziemię. Na przykład w dn. 18 listopada 2019 r.
grupa 19 satelitów Starlink przeleciała nad Obserwatorium CTIO (Cerro Tololo Inter-American
Observatory) w Chile przez ponad 5 minut – silnie wpływając na jakość zdjęć kamery DEC o polu
widzenia około 3 stopni (szczegóły na rys. 5).
Do tej pory wysłano na orbity zaledwie 0,3% z całkowitej liczby planowanych satelitów Starlink,
ale następstwa tych działań są jasne. Fotografowanie dużych pól na nieba w celu poszukiwania
słabych obiektów, czyli główny cel obserwatoriów takich jak Pan-STARRS czy LSST zostanie
poważnie utrudniony.
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Dużym problemem jest również to, że satelity Starlink autonomicznie zmieniają swoje
orbity i są bardzo głośne w zakresie radiowym. Dlatego nie można tak zaplanować obserwacji,
by ich uniknąć. Więc problem dotyczy zarówno nocnych obserwacji nieba w zakresie optycznym jak
i radiowym (obserwacje są prowadzone najczęściej niezależne od pory dnia). Wysokiej częstotliwości
radio-transmitery tych satelitów będą nadawały 24 godz. na dobę. Według szacunków Cees Bassa
z the Netherlands Institute for Radio Astronomy w każdej chwili będzie widocznych jednocześnie na
niebie
do
140
satelitów
z
tych
„konstelacji”
z
każdego
miejsca
na
Ziemi
(https://twitter.com/cgbassa/status/1185561454214336512). Prawdopodobnie te „szumiące” satelity
spowodują znacznie większe problemy dla obserwacji radioastronomicznych niż optycznych.
Zgodnie z tytułem tego artykułu „This Is How Elon Musk Can Fix The Damage His Starlink
Satellites Are Causing To Astronomy” E. Siegel wskazuje też na sposób rozwiązania tego problemu jak
poniżej:
1) Deorbitacja obecnego zestawu 122 satelitów Starlink i ogłoszenie moratorium na umieszczanie
nowych satelitów do czasu wykonania poprawek konstrukcyjnych.
2) Przeprojektowanie lub pokrycie satelitów warstwą znacznie zmniejszającą ich zdolność
odbijania światła (rekomendacja astronomów → zmniejszenie zdolności odbijania światła nawet
~100x, czyli 5 mag).
3) Zapewnienie efemeryd każdego z satelitów z konstelacji dla obserwatoriów astronomicznych.
4) Zapewnienie funduszy, które pozwoliłyby astronomom znaleźć rozwiązania sprzętowo software'owe na usunięcie w jak największym stopniu z materiału obserwacyjnego tego
„zanieczyszczenia satelitarnego”.
Ostatnio temat ten był poruszany również na forum dyskusyjnym AAVSO (patrz odnośnik:
https://www.aavso.org/starlink-satellite-constellation-impact-ccd-photometry). Jest to zarazem
odsłona szerszego tematu komercjalizacji kosmosu (kopalnie na Księżycu, wydobywanie surowców
z asteroid, itp.). Traktat z 1979 r. w sprawie działalności państw na Księżycu i innych ciałach
niebieskich ratyfikowało tylko 13 państw (patrz → https://www.edukacjaprawnicza.pl/prawokosmiczne-w-pigulce/). Traktat ten stwierdza, że Księżyc i jego zasoby naturalne stanowi wspólne
dobro ludzkości.
24 listopada 2019 r. T. Jayasinghe ze współpracownikami z zespołu ASAS-SN opublikował analizę
statystyczną pt. „The ASAS-SN Catalog of Variable Stars VII: Contact Binaries are Different Above
and Below the Kraft Break” dla ~71200 kontaktowych układów podwójnych typu W UMa
(arXiv: 1911.09685) w kontekście przerwy Krafta. Analizowane dane są dostępne online w bazie
gwiazd zmiennych ASAS-SN pod odnośnikiem [6]. Analiza obejmuje ~12600 nowych układów
podwójnych tego typu odkrytych przez ASAS-SN oraz archiwalnych danych z satelity Gaia, 2MASS,
AllWISE, LAMOST, GALAH, RAVE i APOGEE.
Układy kontaktowe są ciasnymi układami podwójnymi, w których składniki wypełniają swoje
powierzchnie Roche'a. Najpowszechniejsze są zmienne typu W Ursae Majoris (W UMa), które
charakteryzują się prawie równą głębokością zaćmień głównych i wtórnych oraz okresami orbitalnymi
w przedziale ~0,2 – 1 dzień. Ich okresy orbitalne są ściśle związane ze średnią gęstością gwiazd,
ponieważ obie gwiazdy wypełniają powierzchnie Roche'a. Oznacza to, że te kontaktowe układy
podwójne spełniają relację okres – jasność (ang. PLR – period-luminosity relationship). Zmienne
W UMa wykazują minimalne zmiany barwy i podobne głębokości zaćmień, więc obie gwiazdy
posiadają podobne temperatury. Zmienne W UMa są oznaczone w katalogach GCVS/VSX jako „EW”.
Gwiazdy ciągu głównego rotują w dwóch różnych modach rotacji, które determinują jak wydajnie
gwiazdy tracą moment pędu. Gwiazdy chłodniejsze niż Teff≤ 6200K są wolnymi rotatorami. Posiadają
one grube otoczki konwekcyjne i szybko tracą moment pędu poprzez magnetyczne wiatry. Gorące
gwiazdy o Teff≥6700K szybko rotują, ponieważ nie posiadają grubych otoczek konwekcyjnych i utrata
momentu pędu poprzez wiatr magnetyczny staje się wysoce nieefektywna. Przejście od wolno do
szybko rotujących gwiazd ciągu głównego następuje przy masie gwiazdy ~1,3 M⊙ (wczesny
typ widmowy F) i jest znane jako przerwa Kratfa (ang. Kraft break) od 1967 roku. Różnica
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w utracie momentu pędu poniżej i powyżej przerwy Krafta prawdopodobnie powoduje różnice
w ewolucji układów podwójnych ze składnikami wczesnych i późnych typów widmowych.

Rys. 6. Po lewej – diagram okres-jasność (PLR) dla wiarygodnej próbki gwiazd zmiennych typu
EW, gdzie jasność określa parametr Wesenheita WJK; czerwona i niebieska linia reprezentuje
wyznaczoną relację okres-jasność dla kontaktowych układów podwójnych ze składnikami późnego
lub wczesnego typu widmowego. Po prawej - rozkład okresów orbitalnych ~71200 układów
kontaktowych EW; niebieską lub czerwoną przerwaną pionową linią oznaczono odpowiednio
tradycyjny okres rozdzielający populacje gwiazd EW log(P)=-0,25 lub faktyczny okres
(czyli minumum na tym rysunku) log(P)=-0,30. Materiał źródłowy: arXiv: 1911.09685.

Tradycyjna relacja okres-jasność rozdziela układy EW ze składnikami wczesnego od późnego typu
przy log(P)~-0,25. Jednak z rozkładu statystycznego tych układów kontaktowych pokazanego
na rys. 6 po prawej stronie wynika, że lepszą wartością jest log(P) ~ -0,3 (pionowa czerwona
przerywana linia). W praktyce oba podtypy układów W UMa mają nakładające się okresy w zakresie 0,4 < log(P) < -0,25, czyli obserwuje się układy EW wczesnego podtypu o krótkim okresie log(P)
nawet -0,4 i późnego podtypu o log(P) tak długim jak -0,25. Na rys. 6 po lewej widać, że następuje
załamanie relacji okres-jasność WJK przy log(P) ~ -0,3. Przy tym jasność określona jest przez jasność
absolutną Wesenheita z uwzględnieniem ekstynkcji międzygwiazdowej i wynosi WJK=MKs–0,686(J-Ks),
gdzie J i Ks oznaczają jasność obiektu w filtrach podczerwonych J i Ks, a MKs – jasność absolutną
w filtrze Ks.
T. Jayasinghe ze współpracownikami w omawianej publikacji zauważyli ciekawy związek
analizując temperatury powierzchniowe i okresy orbitalne układów podwójnych EW. Występują dwie
grupy układów EW w przestrzeni Teff-log(P), które wyraźnie się rozdzielają. Jest również jasne,
że prosta separacja tych układów dla konkretnego log(P) nie rozdzieli tych układów poprawnie.
Okazało się, że te dwa podtypy układów EW wykazują różne trendy temperatury efektywnej i okresu
orbitalnego. EW ze składnikami wczesnego typu są coraz chłodniejsze w miarę wzrostu okresu
orbitalnego (rys. 7, niebieskie kropki), a EW ze składnikami późnego typu widmowego – coraz
gorętsze (rys. 7, czerwone kropki). Wyróżnikiem rozdzielającym te podtypy może być okres orbitalny
log(P)=-0,3 (patrz rys. 7 po lewej). Jednak doskonalszym wyróżnikiem jest empiryczna relacja
Teff= 6710K – 1760K log(P/0,5 dnia), co pokazano na rys. 7 po prawej stronie.
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Rys. 7. Wykres Teff vs log(P) w dniach dla układów podwójnych EW późnych/wczesnych typów
widmowych (czerwone / niebieskie punkty) rozdzielonych na dwa sposoby – po lewej: przez okres
log(P)=-0,3; po prawej: przez wyróżnik Teff= 6710K – 1760K log(P/0,5dnia). Przejście Krafta od
wolnych do szybkich rotatorów następuje przy temperaturach 6200-6700K i zostało oznaczone na
szaro. Materiał źródłowy: arXiv: 1911.09685.
31 grudnia 2019 r. Lista supernowych [3] odkrytych przez ASAS-SN do końca 2019 roku zawiera
1090 pozycji i kończy się na supernowej typu Ia ASASSN-19aeb (SN 2019ymy). W drugim półroczu
2019 r. odkryto 89 supernowych (lp.→1090-1001), a w całym 2019 r. - 201 supernowych
(lp.→1090- 890).
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 2017r. do generowania
krzywych blasku z obserwacji ASAS-SN - https://asas-sn.osu.edu/
[5] Praktyczny poradnik zastosowania ASAS-SN Night Patrol http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/public/examples.shtml
[6] Baza danych gwiazd zmiennych ASAS-SN (udostępniona w styczniu 2018r.) - https://asassn.osu.edu/variables
[7] ASAS-SN CV Patrol - http://cv.asassn.astronomy.ohio-state.edu/
[8] Profil ASAS-SN na portalu społecznościowym Twitter - https://twitter.com/SuperASASSN
[9] Odnośnik do telegramów astronomicznych. Aby znaleźć konkretny numer telegramu należy
w polu XXXX wpisać jego numer (np. 8042) - http://www.astronomerstelegram.org/?read=XXXX
[10] Odnośnik do znalezienia obiektu w bazie TNS (Transient Name Server). Aby znaleźć obiekt TNS
należy jego oznaczenie RRRRxxx (np. 2017exo – 500-setna supernowa odkryta przez ASAS-SN,
ale to może być też np. wybuch CV) wpisać na koniec odnośnika - https://wistns.weizmann.ac.il/object/RRRRxxx
[11] G.W. Preston (2009) „Bohdan Paczyński's Early Years” http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ASPC..403...15P
[12] E. Siegel (2019) „This Is How Elon Musk Can Fix The Damage His Starlink Satellites Are Causing
To Astronomy” - https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2019/11/20/this-is-how-elonmusk-can-fix-the-damage-his-starlink-satellites-are-causing-to-astronomy
[13] Baza obserwacji fotometrycznych ASAS-SN - https://asas-sn.osu.edu/photometry
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MIRYDY
W roku 2018 AAVSO po raz ostatni wydało swój biuletyn zawierający maksima i minima gwiazd
zmiennych długookresowych. Biuletyn zawierał najdokładniejsze wyliczenia momentów maksimów,
często różniących się o wiele dni od elementów podawanych przez GCVS, ale za to bardzo zbliżonych
do obserwowanych. Kalendarium to powstało na podstawie ekstrapolacji ostatniego biuletynu AAVSO.
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

STYCZEŃ
W styczniu 8 miryd zaszczyci nas swoimi maksimami jasności. W dalszym ciągu na wieczornym niebie
będziemy mogli podziwiać słabnącą o Ceti (Mirę), ale z dnia na dzień jej warunki będą się pogarszać.
Wynagrodzi nam to maksimum χ Cyg, które będzie się powoli przenosić z wieczornego, na poranne
niebo. Jest to bardzo często obserwowana miryda. Odnajdziemy ją w szyi Łabędzia, powinna też być
widoczna gołym okiem.
Kolejną jasną zmienną długookresową jest R Aql, co prawda w styczniu nie jest widoczna, ale już
w lutym można jej wypatrywać na porannym niebie.
Na porannym niebie widoczna będzie także W Lyr. Niezbyt jasna, krótkookresowa miryda, którą
odnajdziemy kilka stopni na zachód od Wegi. Kolejnego jej maksimum spodziewamy się w lipcu.
Przeglądając zimowe gwiazdozbiory, w Jednorożcu natrafimy na X Mon, jedną z jaśniejszych
miryd tego miesiąca. Pewnym utrudnieniem w jej obserwacji będzie niezbyt łatwa lokalizacja, brak
jaśniejszych obiektów w pobliżu, a do tego mrowie gwiazd Drogi Mlecznej.
Nieco wyżej, w Małym Psie, zajaśnieje S CMi, którą odnajdziemy w bezpośrednim sąsiedztwie
gwiazdy β CMi. Parę stopni na zachód od niej do maksimum będzie z kolei przygotowywać się R CMi.
W gwiazdozbiorze Barana możemy natomiast podziwiać maksimum dwóch najjaśniejszych miryd
tego gwiazdozbioru, R Ari i U Ari. Niestety, obie słabsze niż 8 mag.

Niebo wieczorne 15 I, godz. 20:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

X Mon

06h57m11,81s

-09°03′52,0

5

155,80

7,4-9,1

cały rok

W Lyr

18h14m55,87s

R Aql
U Ari
χ Cyg
S CMi
R Ari
X Cam

36°40′13,1

7

197,88

7,9-12,2

XII-III

h

m

s

08°13′48,0

14

266,50

6,1-11,5

X-V

h

m

s

14°48′00,2

16

371,13

8,1-14,6

XII-III

h

m

s

32°54′50,6

20

408,05

5,2-13,4

IX-V

h

m

s

08°19′05,1

22

332,94

7,5-12,6

XII-III

h

m

s

25°03′23,6

27

186,78

8,2-13,2

XII-II

h

m

s

75°06′03,4

30

143,56

8,1-12,6

XII-II

19 06 22,24
03 11 03,04
19 50 33,91
07 32 43,07
02 16 07,10
04 45 42,19

Niebo 15 I, godz. 5:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

LUTY
W lutym tylko 5 miryd znajdzie się w maksimum. Na wieczornym niebie możemy jeszcze obserwować
słabnącą o Ceti (Mirę), która widoczna będzie do pierwszej dekady marca. Dodatkowo wieczorami
możemy odwiedzić Bliźnięta i Oriona, tam do maksimów przygotowywać się będą R Gem i U Ori.
Szczególnie ta ostatnia jest warta uwagi ze względu na fakt, iż to jedno z ostatnich jej maksimów,
jakie będziemy mogli zaobserwować w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.
W gwiazdozbiorze Małego Psa, po styczniowym maksimum S CMi, przychodzi kolej na R CMi.
Odnajdziemy ją kilka stopni na zachód od β CMi.
Nad południowym horyzontem, tuż obok gwiazdy ε Lep, swoje maksimum blasku będzie miała
T Lep, gwiazda niezbyt jasna i nie często obserwowana. Wędrując na północ, tuż pod głową Hydry,
w maksimum blasku znajdzie się S Hya. Jest to jedna z jaśniejszych miryd tego miesiąca, godna też
uwagi ze względu na niezbyt dużą liczbę obserwacji.
Znacznie wyżej na niebie po raz pierwszy w tym roku zajaśnieje S UMa, kolejne jej maksimum
spodziewamy się pod koniec roku. Jest to jedna z najpopularniejszych miryd obserwowanych na
świecie, bardzo łatwa w lokalizacji i przyjemna w obserwacji.
Jeszcze wyżej w maksimum znajdzie się S UMi, nieco słabsza od poprzedniczki, odnajdziemy ją
w bliskim sąsiedztwie gwiazdy ζ UMi.
Na porannym niebie możemy obserwować słabnące już χ Cyg oraz R Aql. Kolejne maksimum tej
ostatniej będziemy mogli zobaczyć na początku października.

20

Proxima • grudzień 2019

KALENDARIUM

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

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

R CMi

07h08m42,60s

10°01′26,5″

12

337,78

8,0-11,0

XII-IV

S UMa

12h43m56,66s

61°05′35,4″

12

225,87

7,8-11,7

XII-V

T Lep

05h04m50,83s

-21°54′16,4″

23

368,13

8,3-12,9

XI-V

S Hya

08h53m33,95s

03°04′06,4″

18

256,63

7,8-12,7

I-IV

S UMi

15h29m34,56s

78°38′00,3″

28

331,00

8,4-12,0

X-V

Niebo 15 II, godz. 4:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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MARZEC
W marcu w okolicy maksimum jasności znajdzie się 7 miryd. Na samym początku miesiąca na
wieczornym niebie zajaśnieje Y Per. To ciekawa gwiazda o niezbyt dużej amplitudzie jasności, dzięki
czemu przez cały cykl jest w zasięgu niewielkich instrumentów obserwacyjnych. Odnajdziemy ją kilka
stopni poniżej α Per, w bliskim sąsiedztwie β Per.
Wędrując dalej na zachód, w Bliźniętach swoje maksimum będzie przechodziła R Gem,
najjaśniejsza miryda tego miesiąca. Odnajdziemy ją w centralnej części gwiazdozbioru, pomiędzy
gwiazdami δ i ε Gem. Przez najbliższe półtora miesiąca możemy obserwować jej powolny spadek
jasności. Pod koniec miesiąca w maksimum znajdzie się jej koleżanka z gwiazdozbioru, V Gem, którą
z kolei odnajdziemy w połowie drogi pomiędzy β CMi a λ Gem.
Poniżej gwiazdozbioru Bliźniąt warto przyjrzeć się północnym rubieżą gwiazdozbioru Oriona. Tam
czeka nas ciekawy widok jaśniejącej U Ori.
W pierwszej dekadzie marca przestanie być widoczna już Mira (o Cet), za to na porannym niebie
jeszcze bardziej poprawią się warunki widoczności χ Cyg i R Aql, niestety ich blask już dość znacznie
osłabnie. W gwiazdozbiorze Panny, w środku nocy będziemy mogli podziwiać maksimum SS Vir.
Odnajdziemy ją parę stopni od gwiazdy δ Vir.
Z kolei na porannym niebie zobaczymy R Sgr i znacznie słabszą S Lib. Obie gwiazdy cierpią na
deficyt ich obserwacji.

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

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

R Gem

07h07m21,27s

22°42′12,7″

4

369,91

7,1-13,5

I-VII

U Ser

16h07m17,65s

09°55′52,5″

13

237,50

8,5-13,4

II-V

SS Vir

12h25m14,40s

00°46′10,9″

16

364,14

6,8-8,9

cały rok

Y Per

03h27m42,38s

44°10′36,5″

21

248,60

8,4-10,3

cały rok

R Sgr

19h16m41,80s

-19°18′27,6″

23

269,84

7,3-12,5

II-V

V Gem

07h23m09,35s

13°06′04,7″

25

274,80

8,5-14,2

II-IV

S Lib

15h21m23,98s

-20°23′18,3″

27

192,90

8,4-12,0

II- V
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Niebo 15 III, godz. 5:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

KWIECIEŃ
W kwietniu także 7 miryd znajdzie się w maksimum jasności. W Wielkiej Niedźwiedzicy słabnie już
S UMa, a tuż obok niej, niemalże w tym samym polu widzenia zajaśnieje T UMa. Warunki widoczności
dla obu gwiazd będą znakomite.
Wśród gwiazdozbiorów zimowych, z którymi się już żegnamy możemy obserwować słabnącą
R Gem. Jednak najciekawszy widok będziemy mieli kilka stopni poniżej niej, w Orionie. Tam
w ostatnich dniach kwietnia w maksimum blasku znajdzie się U Ori, jedna z jaśniejszych zmiennych
długookresowych nieba północnego. Warto ją obserwować, gdyż jak już wspominaliśmy, to jedno
z ostatnich maksimów w najbliższych latach, które możemy zobaczyć. Dopiero około roku 2050-60 jej
szczyty blasku zaczną wypadać w sierpniu i wtedy będziemy mogli je obserwować na porannym
niebie.
W gwiazdozbiorze Hydry w maksimum blasku znajdzie się T Hya, leżąca parę stopni na zachód od
najjaśniejszej gwiazdy Hydry, Alphard. Później w nocy, gdy wzejdzie Waga, warto skierować wzrok na
dwie mało obserwowane mirydy RS Lib i RU Lib. W tym roku możemy bardzo dogodnie prześledzić
przebieg ich maksimów. RS Lib znajdziemy kilka stopni na wschód od gwiazdy σ Lib, natomiast RU Lib
leży nieco wyżej, kilka stopni od gwiazdy γ Lib.
Znacznie wyżej, w Wężu, a konkretnie w trójkątnym asteryzmie tworzącym jego głowę, na
jasności znacznie zyska już R Ser. Co prawda jej maksimum przypada w następnym miesiącu, ale już
w kwietniu powinna być jedną z jaśniejszych miryd na niebie.
W Herkulesie, niedaleko gwiazdy o Her, po raz pierwszy w tym roku maksimum blasku będzie
miała T Her. Jest to krótkookresowa miryda o niezbyt dużej jasności.

Nazwa

RS Lib
RU Lib
T UMa
T Hya
T Her
U Ori
S Lac

R.A.

15h24m19,78s

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

-22°54′39,8″

2

217,65

7,5-12,0

III-VI

h

m

s

-15°19′35,0″

6

316,56

8,1-14,0

III-VI

h

m

s

59°29′12,9″

6

256,60

7,7-12,9

III-VII

h

m

s

-09°08′29,2″

20

289,20

7,8-12,6

III-VI

h

m

s

31°01′16,2″

26

164,98

8,0-12,8

III-V

h

m

s

20°10′30,6″

26

368,30

6,3-12,0

II-VIII

h

m

s

40°18′55,9″

28

241,50

8,2-13,0

III-VI

15 33 16,50
12 36 23,47
08 55 39,83
18 09 06,20
05 55 49,16
22 29 00,90
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Niebo 15 IV, godz. 22:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

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

MAJ
W maju noce już się znacznie skracają, a pod koniec miesiąca rozpocznie się sezon tzw. białych nocy.
Jednak na początku miesiąca można spróbować obserwować U Ori, choć jej czas na niebie już
definitywnie przeminął. Za to wysoko na niebie możemy jeszcze obserwować słabnącą T UMa, która
jest widoczna przez całą noc.
Najjaśniejszą mirydą tego miesiąca będzie R Ser, bardzo popularna i łatwa w lokalizacji miryda,
którą odnajdziemy w głowie Węża. Nieco wyżej, w Herkulesie, dwie inne mirydy będą w okolicy
maksimum blasku - to RS Her oraz RU Her. Szczególnie ta druga jest godna uwagi ze względu na
bardzo długi cykl, wynoszący 484 dni. Odnajdziemy ją w pobliżu gwiazdozbioru Korony Północy, kilka
stopni od gwiazdy ε CrB.
Pośród innych gwiazdozbiorów wiosennych, w Pannie zajaśnieje S Vir, a już pod koniec miesiąca
U Vir. Pierwszą odnajdziemy kilka stopni na północ od Spiki, natomiast U Vir, leży blisko gwiazdy
δ Vir. W
Małym Lwie zajaśnieje natomiast najjaśniejsza miryda tego gwiazdozbioru, R LMi.
Odnajdziemy ją mniej więcej w połowie drogi pomiędzy gwiazdami α Lyn i 21 LMi. Niestety jest to
obszar nieba pozbawiony jaśniejszych gwiazd, dlatego gwiazda nie jest zbyt łatwa w identyfikacji.
Na letnim niebie, we wschodniej jego części, pośród mrowia gwiazd odnajdziemy U Cyg,
niepozorną mirydę o dość niskiej amplitudzie, której minima rzadko schodzą do 11 mag. Jest ona
położona w pobliżu dość znanego układu podwójnego o Cyg. Jej obserwacje utrudnia blisko położona
inna gwiazda, mimo to zmienna warta jest odnotowania ze względu na charakterystyczny
pomarańczowy kolor.
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Niebo wieczorne 15 V, godz. 22:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

Nazwa

U Cyg

R.A.

20h19m36,59s

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

47°53′39,0″

2

463,24

7,2-10,7

cały rok

h

m

s

22°55′15,9″

5

219,70

7,9-12,5

IV-VII

RU Her

h

m

16 10 14,52

s

25°04′14,4″

13

484,83

8,0-13,7

IV-VI

R LMi

09h45m34,27s

34°30′42,8″

15

372,19

7,1-12,6

III-VIII

S Vir

13h33m00,11s

-07°11′40,9″

18

375,10

7,0-12,7

III-IX

V Cnc

08h21m42,85s

17°17′06,7″

24

272,13

7,9-12,8

IV-VII

R Ser

15h50m41,73s

15°08′01,1″

25

356,41

6,9-13,4

III-IX

U Vir

12h51m05,74s

05°33′11,5″

25

206,64

8,2-13,1

IV-VII

RS Her

17 21 42,35

Niebo 15 V, godz. 3:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

25

Proxima • grudzień 2019

KALENDARIUM

CZERWIEC
W czerwcu, w trakcie najkrótszych nocy w roku, zaledwie 5 miryd znajdzie się w okolicy maksimum
blasku, niestety żadna z nich nie jest zbyt jasna. Najłatwiejsza do obserwacji będzie W CrB, widoczna
całą noc.
W Strzelcu zajaśnieje T Sgr, dość łatwa w lokalizacji gwiazda, położona w północnej części
gwiazdozbioru, niedaleko ρ Sgr. W Orle natomiast swoje maksimum będzie przechodziła RT Aql,
trudna w obserwacji zmienna, która w średnim maksimum osiąga zaledwie 8,4 mag, a ponadto
znajduje się pośród mrowia gwiazd Drogi Mlecznej.
Nad północno wschodnim horyzontem, pomiędzy Kasjopeją a Cefeuszem swoje maksimum będzie
miała V Cas, jedna z jaśniejszych miryd tego miesiąca. Jej dodatkowym atutem jest dość bliskie
sąsiedztwo znanej gromady otwartej M 52. Warto w tym miejscu także wspomnieć o R Peg, niezbyt
często obserwowanej zmiennej, którą odnajdziemy w drugiej części nocy, niedaleko gwiazdy α Peg.
Całą tą sytuacje wynagrodzi nam słabnąca po zeszło miesięcznym maksimum R Ser, wszystko
wskazuje na to, że będzie ona najjaśniejszą mirydą widoczną w tym czasie na niebie. Inną jasną
zmienną będzie T Cep, której maksimum spodziewamy się jednak dopiero w następnym miesiącu. Pod
koniec czerwca możemy także spróbować zapolować na R Tri, odnajdziemy ją na pograniczu Trójkąta
i Perseusza, nad północno wschodnim horyzontem.

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

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

R Peg

23h06m39,17s

10°32′36,0″

4

378,10

7,8-13,2

IV-VIII

T Sgr

16h14m04,00s

-16°58′17,1″

11

394,66

8,0-12,6

V-VIII

W CrB

16h15m24,54s

37°47′44,1″

15

238,40

8,5-13,5

V-VII

RT Aql

19h38m01,60s

11°43′18,1″

16

327,11

8,4-14,0

V-VII

V Cas

23h11m40,72s

59°41′58,9″

24

228,83

7,9-12,2

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

LIPIEC
W lipcu czeka nas prawdziwy urodzaj jasnych miryd, bo aż 13 gwiazd tego typu znajdzie się
w maksimum jasności, a 3 z nich powinny być jaśniejsze od 7 mag.
Na wieczornym niebie w Wolarzu, w dość bliskim sąsiedztwie M 101 swoje maksimum osiągnie
druga co do jasności miryda tego gwiazdozbioru, S Boo. Można ją praktycznie obserwować przez całą
noc. Nieco niżej i bardziej na zachód, w Psach Gończych swoje maksimum osiągnie R CVn, dość
spokojna i regularna miryda o dość przyjemnej lokalizacji. Pozostając w tym rejonie nieba, w Koronie
Północy warto spojrzeć na S CrB. Jej maksimum jest co prawda dopiero w następnym miesiącu,
ale w lipcu powinniśmy być świadkami jej szybkiego wzrostu jasności.
W Herkulesie swoje maksimum ma W Her, miryda co prawda niezbyt jasna, ale za to położona
w dobrej lokalizacji, gdyż w jej sąsiedztwie znajduje się M 13. W zachodnim skrzydle Łabędzia
maksimum będzie miała bardzo popularna miryda RT Cyg, łatwa w lokalizacji i często oceniana. Cały
przebieg jej zmienności można prześledzić już za pomocą niewielkich instrumentów optycznych.
Wędrując w górę, w pobliżu gwiazdy β Cep swoje maksimum będzie miała jedna z jaśniejszych
i częściej obserwowanych miryd na niebie - T Cep.

Niebo 15 VII, godz. 22:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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W drugiej części miesiąca zacznie być widoczna R Aqr, a w tym roku zbiega się to akurat z jej
maksimum. Tak więc po raz pierwszy od kilku lat będziemy mieli okazję zobaczyć tę fazę cyklu
z terenu Polski. Jest to bardzo ciekawa zmienna, gdyż mamy do czynienia zarówno z Irydą,
jak i gwiazdą symbiotyczną, a są poszlaki, że w przeszłości mogła być obserwowana także jako
gwiazda nowa.
Około północy, kiedy Trójkąt będzie wystarczająco wysoko, możemy w nim zaobserwować R Tri.
Jest to jedna z jaśniejszych miryd na niebie, bardzo łatwa w lokalizacji, w atrakcyjnym otoczeniu
gwiazdowym. Charakterystyczna jest jej wyraźna czerwona barwa, podobnie zresztą jak u bliskich jej
gwiazd porównania.
Pod koniec lipca także ponownie zacznie być widoczna Mira Ceti, a jej maksimum spodziewamy
się na przełomie września i października.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

W Aql

19h15m23,38s

-07°02′50,3″

1

490,43

8,3-14,0

VI-VIII

R Psc

01h30m38,32s

02°52′53,7″

2

344,50

8,2-14,3

VI-IX

S Boo

14h22m52,91s

53°48′37,2″

5

270,73

8,4-13,3

VI-IX

RT Cyg

19h43m37,77s

48°46′41,3″

5

190,28

7,3-11,8

V-IX

U UMi

14h17m19,90s

66°47′39,1″

6

330,92

8,2-12,0

III-IX

R CVn

13h48m57,05s

39°32′33,2″

10

328,53

7,7-11,9

III-X

W Her

16h35m12,31s

37°20′43,0″

12

280,03

8,3-13,5

VI-VIII

R Tri

02h37m02,33s

34°15′51,4″

21

266,90

6,2-11,7

IV-X

R Aqr

23h43m49,45s

-15°17′04,1″

21

386,96

6,5-10,3

cały rok

T Cep

21h09m31,78s

W Lyr
V Oph
Z Oph

68°29′27,2″

22

388,14

6,0-10,3

cały rok

h

m

s

36°40′13,1″

23

197,88

7,9-12,2

VI-VIII

h

m

s

-12°25′35,7″

24

297,21

7,5-10,2

cały rok

h

m

s

01°30′54,2″

30

348,70

8,1-12,7

VI-IX

18 14 55,87
16 26 43,70
17 19 32,11

Niebo 15 VII, godz. 3:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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SIERPIEŃ
W sierpniu 8 miryd znajdzie się w maksimum jasności. Na wieczornym niebie w Koronie Północy, po
szybkim lipcowym wzroście jasności maksimum blasku będzie miała S CrB. Jest to bardzo popularna
miryda, często obserwowana i bardzo łatwa w lokalizacji. Do końca października możemy praktycznie
śledzić jej powolny spadek jasności na wieczornym niebie. Nieco na południowy zachód, w Wolarzu
maksimum blasku będzie miała najjaśniejsza miryda tego gwiazdozbioru, R Boo. Łatwo ją
odnajdziemy w pobliżu jasnej gwiazdy ε Boo. W tym roku przez całe wakacje możemy prześledzić
przebieg całego maksimum już za pomocą niewielkiej lornetki.
Po przeciwnej stronie nieba, w Baranie, maksimum blasku będzie miała R Ari, najjaśniejsza
miryda tego gwiazdozbioru. Nie imponuje ona co prawda jasnością, ale jest bardzo łatwa w lokalizacji.
Nieco później, gdy Wodnik wzniesie się już wyżej możemy podziwiać spadek blasku bardzo ciekawej
zmiennej R Aqr, która w sierpniu nadal powinna być w zasięgu niewielkiej lornetki. W Wodniku
będziemy mieli także okazje obserwować maksimum S Aqr. Jest to niezbyt jasna miryda i niezbyt
często obserwowana, ale warto jej się przyjrzeć. Odnajdziemy ją dość blisko mgławicy Ślimak.
Na porannym niebie, gdy Wieloryb wzniesie się już dość wysoko, obowiązkowym punktem
obserwacji musi być Mira Ceti (o Cet). Co prawda, jej maksimum spodziewamy się dopiero na
początku października, ale już w sierpniu możemy być świadkami jej dość szybkiego wzrostu jasności.
W sierpniu kilka miryd okołobiegunowych będzie także w okolicy maksimum blasku. Najjaśniejszą
z nich będzie oczywiście słabnąca po lipcowym maksimum T Cep. W sąsiednim gwiazdozbiorze,
tj. w Smoku w maksimum blasku znajdzie się R Dra, najjaśniejsza zmienna długookresowa tego
gwiazdozbioru. A wędrując dalej na zachód natrafimy na Perseusza, a w nim na gwiazdę U Per. Jest to
bardzo przyjemna miryda, o dość niewielkiej amplitudzie zmian blasku, która w swoich minimach
rzadko schodzi poniżej 11 mag jasności.
Nieco wyżej, pośród słabych gwiazd Żyrafy maksimum będą miały dwie niezbyt jasne mirydy
z tego gwiazdozbioru, R Cam i S Cam. Obie rzadko w swoich maksimach przekraczają 8 mag.

Niebo 15 VIII, godz. 3:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

S CrB

15h21m23,95s

31°22′02,6″

6

360,26

7,3-12,9

VII-XII

R Boo

14h37m11,57s

R Ari
R Cam
S Aqr
S Cam
U Per
R Dra

26°44′11,6″

6

223,40

7,2-12,3

VI-X

h

m

s

25°03′23,6″

7

186,78

8,2-13,2

VII-IX

h

m

s

83°49′53,7″

13

270,22

8,3-13,2

VI-X

h

m

s

-20°20′35,4″

13

279,27

8,3-14,1

VII-IX

h

m

s

68°47′54,9″

20

327,26

8,1-11,0

cały rok

h

m

s

54°49′19,9″

25

320,26

8,1-11,3

cały rok

h

m

s

66°45′17,8″

29

245,60

7,6-12,4

VII-X

02 16 07,10
14 17 51,03
22 57 06,48
05 41 02,48
01 59 35,10
16 32 40,22

Niebo 15 VIII, godz. 22:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

WRZESIEŃ
We wrześniu tylko 5 zmiennych długookresowych znajdzie się w maksimum blasku, na szczęście
wszystkie jaśniejsze niż 8 mag. Na wieczornym niebie możemy obserwować słabnące po sierpniowym
maksimum S CrB i R Boo. W tym rejonie, dość blisko nich zajaśnieje V CrB - przyjemna miryda
o niewielkiej amplitudzie, w trakcie minimów rzadko schodzi poniżej 11 mag.
W zachodniej części nieba, w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, po raz kolejny w tym roku
maksimum blasku będzie miała S UMa. Jedna z najpopularniejszych gwiazd północnego nieba.
Możemy ją obserwować praktycznie całą noc. Wędrując w kierunku wschodnim, w gwiazdozbiorze
Orła natrafimy na jasną R Aql. Jej maksimum co prawda przewidywane jest w następnym miesiącu,
ale już we wrześniu powinna być najjaśniejszą mirydą wieczornego nieba.
W Wodniku maksimum będzie mała pod koniec września T Aqr, dość łatwa w lokalizacji, położona
kilka stopni na północ od ε Aqr. Po za nią w Wodniku możemy jeszcze zaobserwować słabnącą po
lipcowym maksimum, R Aqr.
Nieco wyżej, w gwiazdozbiorze Pegaza, w pobliżu gwiazdy α And maksimum blasku osiągnie
Z Peg. Jest to dość spokojna i regularna miryda, która w ostatnich latach lubiła swoim blaskiem
osiągnąć około 8 mag. Będąc w tym obszarze nieba, warto zahaczyć o leżącą w pobliżu M 31 zmienną
R And, której maksimum spodziewane jest w następnym miesiącu.
Praktycznie przez całą noc w Woźnicy możemy obserwować R Aur, której maksimum wypada
w pierwszej dekadzie miesiąca. Charakteryzuje się ona pomarańczowo-czerwoną barwą oraz
powolnym spadkiem jasności, praktycznie do końca roku powinna być jaśniejsza od 11 mag.
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Na sam koniec wspomnę jeszcze o dwóch innych ciekawych mirydach, a mianowicie o Cet
i R Leo. Obie są bardzo jasne i bardzo często obserwowane, i obie mają maksimum w następnym
miesiącu, więc warto mieć na nie oko.

Niebo 15 IX, godz. 21:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

R Aur

05h17m17,69s

53°35′10,1″

9

457,51

7,7-13,3

V-I

V CrB

15h49m31,31s

39°34′17,9″

23

357,63

7,5-11,0

VII-XII

S UMa

12h43m56,66s

61°05′35,4″

25

225,87

7,8-11,7

VII-XII

T Aqr

20h49m56,40s

-05°08′48,0″

27

202,10

7,7-13,1

VII-XI

Z Peg

00h00m06,55s

25°53′11,2″

27

334,80

8,4-13,2

VII-XII

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

31

Proxima • grudzień 2019

KALENDARIUM

PAŹDZIERNIK
Październik zapowiada się bardzo ciekawie w świecie zmiennych długookresowych, aż 9 z nich
znajdzie się w maksimum jasności. Najjaśniejszą mirydą będzie sama Mira Ceti (o Cet), której
maksimum spodziewane jest na początku miesiąca. Mirę możemy obserwować przez większą część
nocy, a najlepsze warunki do jej obserwacji będą w środkowej części nocy. Na wieczornym niebie
warto zwrócić uwagę na R Aql w gwiazdozbiorze Orła. Jest to dość jasna, łatwa w lokalizacji
i przyjemna w obserwacji miryda. Tuż obok niej, w Wężowniku, X Oph będzie przygotowywać się do
maksimum, które wypada na listopad. Obie zmienne możemy obserwować do pierwszej dekady
grudnia.
Pozostając na wieczornym niebie skierujmy wzrok wyżej, tam w gwiazdozbiorze Herkulesa będą
w maksimum dwie dość jasne irydy - S Her i U Her. Obie są dość łatwymi obiektami w lokalizacji,
szczególnie druga z wymienionych gwiazd, która czasami lubi zaskakiwać większymi jasnościami niż
wynikało by to ze średnich wartości.
Dużo wyżej, w Łabędziu, w maksimum blasku znajdzie się R Cyg, jedna z najbardziej
popularnych zmiennych nieba północnego. Odnajdziemy ją w bezpośrednim sąsiedztwie gwiazdy
θ Cyg. Wędrując w głąb nocy, gdzie dominuje Mira Ceti, warto skierować lornetkę na gwiazdozbiór
Andromedy, tam w pobliżu galaktyki M 31 w maksimum blasku znajdzie się R And, najjaśniejsza
miryda tego gwiazdozbioru, bardzo łatwa w lokalizacji i obserwacji.
Ciekawie zapowiada się także poranne niebo. Tam już Lew jest co raz wyżej, a wraz z nim R Leo,
której

maksimum

spodziewamy

się

w

pierwszej

dekadzie

miesiąca.

To

jedna

z

najdłużej

obserwowanych miryd i do dziś jest częstym celem obserwatorów amatorów.
Znacznie wyżej niej, do tego przez całą noc, widoczna jest R UMa, jej maksimum wypada na
początku miesiąca. Odnajdziemy ją kilka stopni na północny zachód od α UMa.

Niebo 15 X, godz. 20:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

o Cet

02h19m20,78s

-02°58′39,5″

4

331,96

3,4-9,3

cały rok

R UMa

10h44m38,46s

R Lyn
R Aql
R Leo
S Her
R And
R Cyg
U Her

68°46′32,7″

5

301,62

7,5-13,0

VIII-XII

h

m

s

55°19′49,8″

5

378,75

7,9-13,8

VII-I

h

m

s

08°13′48,0″

6

266,50

6,1-11,5

VII-I

h

m

s

11°25′43,7″

11

309,95

5,8-10,0

cały rok

h

m

s

14°56′30,6″

13

307,28

7,6-12,6

IX-XII

h

m

s

38°34′37,3″

20

409,33

6,9-14,3

VIII-I

h

m

s

50°11′59,4″

28

426,45

7,5-13,9

IX-II

h

m

s

18°53′32,8″

29

406,10

7,5-12,5

VII-II

07 01 18,00
19 06 22,24
09 47 33,49
16 51 53,92
00 24 01,94
19 36 49,38
16 25 47,47

Niebo 15 X, godz. 5:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

LISTOPAD
Listopad jest miesiącem, który ze względu na warunki pogodowe w naszym kraju często nie sprzyja
obserwacjom obiektów astronomicznych. A szkoda, bo w tym roku po ciekawym październiku, również
listopad zapowiada się ciekawie w świecie miryd. Cały miesiąc możemy podziwiać gwiazdy, które
miały maksima w ubiegłych miesiącach.
Wieczór zaczynamy od wizyty w gwiazdozbiorze Orła, tam bardzo łatwo zlokalizujemy R Aql,
słabnącą po ubiegło miesięcznym maksimum. Tuż obok niej, kilka stopni w kierunku zachodnim,
odnajdziemy inną ciekawą i przyjemną mirydę, X Oph. Charakteryzuje się ona niewielką amplitudą
zmian blasku, dlatego jest dostępna dla niewielkich sprzętów obserwacyjnych przez cały swój cykl. Jej
maksimum wypada w trzeciej dekadzie miesiąca. Obie zmienne możemy śledzić do połowy grudnia,
gdy już znikną w blasku Słońca, dlatego trzeba na nie zapolować wcześniej wieczorem.
Daleko w kierunku wschodnim, wśród gwiazd okołobiegunowych, w Kasjopeji, w maksimum
znajdzie się R Cas, jasna miryda, która bardzo przyjemnie zaskoczyła obserwatorów w 2019 roku.
Nieco wyżej, bliżej charakterystycznej litery W, w maksimum blasku będzie T Cas, zmienna ta
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charakteryzuje się dość rozciągniętymi maksimami, czasami nawet podwójnymi. Pozostając wśród
zmiennych okołobiegunowych, kolejny raz w tym roku maksimum będzie przechodziła Y Per.
Podążając w kierunku Gwiazdy Polarnej, pośród słabych gwiazd Żyrafy, w

maksimum blasku

znajdzie się T Cam, ciekawa zmienna charakteryzująca się przewlekłymi maksimami i częstymi
zatrzymaniami blasku przed maksimum jasności. Dużo później w nocy, gdy już Orion wzniesie się
wysoko, w pobliżu znanego kompleksu mgławic M 42-43 maksimum blasku będzie miała S Ori,
niezbyt jasna, ale za to w jakim ciekawym otoczeniu. Praktycznie do końca lutego powinna być
jaśniejsza od 11 mag.
Niżej, pod stopami Oriona, w gwiazdozbiorze Zająca, maksimum będzie miała R Lep.
Charakterystyczna czerwona barwa, duża jasność i niewielka amplituda gwiazdy wręcz zachęcają do
jej obserwacji za pomocą niewielkich przyrządów astronomicznych.
Na porannym niebie możemy podziwiać także słabnącą po maksimum R Leo.

Niebo 15 XI, godz. 20:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

W Cnc

09h09m52,61m

25°14′53,8″

14

393,22

8,2-14,1

X-XII

S Ori

05h29m00,89m

R Cas
R Lep
T Cam
X Oph
Y Per
T Cas

-04°41′32,7″

17

414,30

8,4-12,9

VII-II

h

m

m

51°23′19,7″

19

430,46

7,0-12,6

IX-III

h

m

m

-14°48′22,5″

24

427,07

6,8-9,6

cały rok

h

m

m

66°08′48,5″

24

373,20

8,0-13,8

X-II

h

m

m

08°50′02,7″

24

328,85

6,8-8,8

cały rok

h

m

m

44°10′36,5″

24

248,60

8,4-10,3

cały rok

h

m

m

55°47′33,2″

26

444,83

7,9-11,9

cały rok

23 58 24,87
04 59 36,34
04 40 08,87
18 38 21,13
03 27 42,38
00 23 14,27
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Niebo 15 XI, godz. 5:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC

GRUDZIEŃ
Grudzień zapowiada się skromnie w świecie miryd. W dalszym ciągu na niebie będzie królować Mira
Ceti. W pierwszych dniach miesiąca można zapolować jeszcze na R Aql i X Oph. Również
w Andromedzie możemy jeszcze zobaczyć słabnącą po październikowym maksimum R And.
W grudniu 5 miryd będzie miało maksimum. Najjaśniejszą z nich będzie S CMi, której maksimum
spodziewamy się w drugiej połowie miesiąca. Odnajdziemy ją dość blisko β CMi. Nieco wyżej,
w gwiazdozbiorze Bliźniąt, maksimum będzie miała V Gem - niepozorna miryda, którą odnajdziemy
w dość bliskim sąsiedztwie poprzedniczki, pomiędzy β CMi a λ Gem.
W Wielkiej Niedźwiedzicy maksimum blasku będzie miała natomiast T UMa. Bardzo popularna
zmienna, często obserwowana przez amatorów, dostępna do obserwacji przez całą noc. Późno
w nocy, gdy na niebie pojawi się już gwiazdozbiór Panny, w jej wschodnich rubieżach maksimum
będzie miała RS Vir.
Na wieczornym niebie, gdy Jaszczurka jest jeszcze dość wysoko, pośród mrowia gwiazd
zmiennych maksimum będzie miała S Lac. Jest to dość regularna zmienna, która rzadko w maksimum
przekracza 8 mg. Warto także zwrócić wzrok w kierunku Łabędzia, tam do maksimum będzie się
przygotowywać jedna z najbardziej znanych zmiennych, CH Cyg. Jej maksimum spodziewane jest
w marcu 2021.

Niebo 15 XII, godz. 19:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 mag

RS Vir

14h27m16,39s

04°40′41,0″

3

353,95

8,1-13,9

X-II

T UMa

12h36m23,47s

S CMi
V Gem
S Lac

59°29′12,9″

18

256,60

7,7-12,9

X-III

h

m

s

08°19′05,1″

20

332,94

7,5-12,6

XI-II

h

m

s

13°06′04,7″

25

274,80

8,5-14,2

XI-I

h

m

s

40°18′55,9″

25

241,50

8,2-13,0

XI-II

07 32 43,07
07 23 09,35
22 29 00,90

Niebo 15 XII, godz. 5:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC
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Krzywe jasności wybranych miryd z lat 2017-19
Poniżej prezentujemy krzywe jasności kilku wybranych miryd z obserwacji obserwatorów gwiazd
zmiennych przesłanych do AAVSO, w latach 2017-19. Obserwatorom serdecznie dziękujemy
za włożoną pracę i udostępnienie swoich wyników.
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Maksima najjaśniejszych miryd do roku 2030
Bogdan Kubiak
Poniżej prezentujemy w formie dwóch tabel przewidywane momenty maksimów wybranych
najjaśniejszych miryd do roku 2030. Podane daty należy traktować jako przybliżone, gdyż rzeczywisty
moment maksimów miryd może różnić się nawet o kilka lub kilkanaście dni.
W roku 2019 AAVSO przestało publikować biuletyn z informacjami o maksimach i minimach
zmiennych długookresowych. Było to najdokładniejsze źródło tego typu informacji i dobrze pokrywało
się z rzeczywistymi obserwacjami.
Poniższa tabela została stworzona na podstawie ostatniego biuletynu AAVSO. Dla każdej gwiazdy
wybrane zostały momenty maksimum podawane przez biuletyn, a następnie dodane średnie okresy
zmian jasności dla danej gwiazdy.
Wg
kolejności
prezentujemy:
nazwę
gwiazdy,
średnią
jasność,
rok
maksimum,
a w poszczególnych komórkach datę przewidywanego maksimum.

Nazwa
gwiazdy

Średnia
jasność

2021

2022

2023

2024

2025

ο Cet

3.4-9.3

1 IX

30 VII

26 VI

24 V

21 IV

3 III

15 IV

28 V

9 VII

21 VIII

χ Cyg

5.2-13.4

R Leo

5.8-10.0

17 VIII

23 VI

29 IV

4 III

8I

T Cep

6.0-10.3

14 VIII

6 IX

29 IX

21 X

13 XI

R Aql

6.1-11.5

30 VI

7 IX

31 V

21 II
15 XI

R Tri

6.2-11.7

14 IV

24 VI

17 III
9 XII

2 IX

R Aqr

6.5-10.3

12 VIII

3 IX

25 IX

16 X

7 XI

X Oph

6.8-8.8

19 X

13 IX

8 VIII

2 VII

26 V

R Lep

6.8-9.6

-

25 I

28 III

28 V

29 VII

R And

6.9-14.3

3 XII

-

17 I

1 III

14 IV

R Ser

6.9-13.4

17 V

8V

30 IV

20 IV

11 IV

23 III
15 XII
6I
30 IX
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Nazwa
gwiazdy

Średnia
jasność

2026

2027

2028

2029

2030

ο Cet

3.4-9.3

19 III

14 II

12 I
29XII

6 XI

4X

3X

15 XI

27 XII

-

8 II

χ Cyg

5.2-13.4

R Leo

5.8-10.0

20 IX

27 VII

1 VI

7 IV

11 II
18 XII

T Cep

6.0-10.3

7 XII

30 XII

-

21 I

13 II

R Aql

6.1-11.5

8 VIII

2V

23 I
16 X

9 VII

2 IV

R Tri

6.2-11.7

27 V

17 II
11 XI

4 VIII

28 IV

14 X

R Aqr

6.5-10.3

29 XI

21 XII

-

11 I

2 II

X Oph

6.8-8.8

20 IV

15 III

7 II

1I
26 XI

21 X

R Lep

6.8-9.6

29 IX

30 XI

-

30 I

2 IV

R And

6.9-14.3

29 V

12 VII

24 VIII

8X

21 XI

R Ser

6.9-13.4

3 IV

25 III

16 III

7 III

26 II

W podanym wyżej zestawieniu celowo nie uwzględniono następujących miryd:
R Cnc, której maksima będą możliwe do obserwacji z terenu Polski po 2030 r.,
R Hya, której maksima będą możliwe do obserwacji z terenu Polski po 2040 r.,
U Ori, której maksima będą możliwe do obserwacji z terenu Polski po 2050 r.
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Gwiazdy nowe w ostatnim kwartale 2019 roku
Od września do końca grudnia 2019 roku odkryto łącznie cztery galaktyczne nowe. Tylko jeden
z obiektów był jaśniejszy niż 10 mag. Wszystkie były trudnymi celami obserwacji.
Marian Legutko (LMT)

V3730 Ophiuchi – Gaia19edn
Nowa odkryta 14 września za pomocą obserwatorium orbitalnego Gaia. Niestety, brak obserwacji tej
gwiazdy w bazie AAVSO. Jasność nowej w maksimum wynosiła 12,3 mag.
25 września wykonano obserwacje widma
V3730 Oph, za pomocą spektrografu wysokiej
rozdzielczości zamontowanego na 11-metrowym teleskopie SALT. Zespół obserwatorów
(E. Aydi. D. Buckley, i in.) ustalił, że jest to silnie poczerwieniona klasyczna nowa.
Źródła:
AAVSO–VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=945704
The Astronomer’s Telegram ATel#13134– http://www.astronomerstelegram.org/?read=13134

V1707 Sco
Koichi Itagaki zaobserwował ten nowy obiekt 15 września około godz. 10.10 UT. Japoński obserwator
odnalazł obiekt w miejscu o współrzędnych: RA =17h37m09,53s; Dekl. = -35°10'23,4".
16 września zespół pod kierunkiem J. Stradera wykonał obserwacje spektroskopowe nowej za
pomocą Spektrografu Goodman’a, zainstalowanego na teleskopie SOAR. Potwierdzono, że obiekt jest
klasyczną galaktyczną nową.
Warto dodać, że niezależnymi odkrywcami nowej byli trzej inni japońscy obserwatorzy: Tadashi
Kojima, Hideo Nishimura i Minoru Yamamoto.

Rys. 1. Obraz nowej V1707 Sco,
uzyskany przez odkrywcę.
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Rys. 2. Krzywa blasku Nowej Skorpiona = V1707 Sco, w okresie od 15września do 10 października
2019, według obserwacji zgromadzonych w bazie AAVSO.

Źródło:
AAVSO–VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=844820
CBAT Transient Object Followup Reports–
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J17370958-3510211.html
The Astronomer’s Telegram ATel#13112–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13112
The Astronomer’s Telegram ATel#13116–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13116

V659 Scuti
29 października 2019 roku, około 9.30 UT Koichi Nishiyama, a następnie 35 minut później Hideo
Nishimura,

godzinę

po

nim
h

m

Shizuo

Kaneko

zaobserwowali

nowy

obiekt

w

miejscu

s

o współrzędnych: RA =18 39 59,70 ; Dekl. = -10°28'30,0". Później okazało się, że nową
zarejestrowano również kilkanaście godzin wcześniej, w ramach przeglądu ASAS-SN, kiedy nowa
miała jasność ok. 11,5 mag. Dla obserwatorów japońskich blask nowej wynosił już ok. 9,4 – 9,8 mag.
31 października zmienna osiągnęła maksimum jasności na poziomie 8,3 mag.
W

ostatnich

dniach

października

dwa

niezależne

zespoły,

na

Wyspach

Kanaryjskich

(2-m Liverpool Telescope) oraz w Indiach (także 2-m Himalayan Chandra Telescope (HCT)) uzyskały
spektrum obiektu. Obserwacje potwierdziły, że V659 Scuti jest klasyczną galaktyczną nową.
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Rys. 1. Krzywa blasku V659 Sct od chwili odkrycia do 29 listopada 2019 roku, według danych
zebranych w bazie AAVSO.

Źródło:
AAVSO–VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=1499545
The Astronomer’s Telegram ATel#13241–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13241
The Astronomer’s Telegram ATel#13245–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13245

V2891 Cyg
Nowa odkryta 17 września 2019 roku. Niestety, obiekt był całkowicie poza możliwościami obserwacji
amatorskich. Samego odkrycia, jak i dalszych obserwacji, głównie spektroskopowych, dokonano
w bliskiej podczerwieni. Obiekt był bardzo silnie poczerwienioną galaktyczną nową.

Źródło:
The Astronomer’s Telegram ATel#13130–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13130
The Astronomer’s Telegram ATel#13149–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13149
The Astronomer’s Telegram ATel#13258–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13258
The Astronomer’s Telegram ATel#13283–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13283
The Astronomer’s Telegram ATel#13301–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13301
The Astronomer’s Telegram ATel#13340–
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13340
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Heartbeat stars – gwiazdy pulsujące w rytmie serca
Ryszard Biernikowicz
Gwiazdy pulsujące w rytmie serca są niezwykłą klasą układów podwójnych, które zostały odkryte
w dużej liczbie przez satelitę fotometrycznego Kepler. Charakteryzują się typowymi zmianami jasności
zaledwie ~1/1000 i skali czasowej zmian rzędu dni – co sprawiło, że w epoce przed-keplerowskiej
w oparciu o obserwacje naziemne odkryto niewielką liczbę takich układów.
Ich nazwa pochodzi od charakterystycznego kształtu krzywej blasku przypominającego puls na
elektrokardiogramie EKG (przykład na rys. 1), który jest wymuszony przejściem przez peryastron
w gwiazdowym układzie podwójnym o dużej ekscentryczności orbity.
W artykule zapoznamy się z gwiazdami pulsującymi w rytmie serca po wcześniejszym
zaznajomieniu się z podstawami asterosejsmologii i oddziaływań pływowych w gwiazdowych układach
podwójnych. Poznamy podstawowe parametry opisujące oscylacje we wnętrzu gwiazd oraz
oddziaływania pływowe. Nauczymy się rozumieć niektóre wykresy z publikacji astrofizycznych.

Rysunek 1. Po lewej: krzywa blasku KIC 8719324 - gwiazda pulsująca w rytmie serca. Amplituda
jest wyrażona we względnej skali jasności ppt (∆L/L~1/1000=1 ppt). Puls podobny do „ludzkiego”
EKG trwa ~2 dni i jest wzbudzany podczas przejścia przez peryastron (faza orbit.=0)
w wyniku następujących zjawisk: pływ równowagi hydrostatycznej, odbicie światła od towarzysza
i wzmocnienie dopplerowskie. Poza peryastronem wyraźnie widać oscylacje wywołane dynamicznymi
pływami. Dodatkowym efektem jest zaćmienie muskające (ang. grazing eclipse).
Po prawej: Transformacja Fouriera całej krzywej blasku KIC 8719324. Ciąg równoodległych
maksimów odpowiada wielokrotnościom częstotliwości orbitalnej. Natomiast maksimum o największej
amplitudzie jest generowane przez pulsacje wzbudzone pływem dynamicznym dokładnie
o 26-krotności częstotliwości orbitalnej (f~2,5dzień-1=29μHz). Materiał źródłowy [1].
1. Podstawy asterosejsmologii 1
Gwiazdy są zbudowane z gazu z postaci plazmy i pozostają w warunkach równowagi
hydrodynamicznej dzięki równowadze siły grawitacji i ciśnienia promieniowania. Jeżeli są wytrącane
z tej równowagi, to wykazują właściwości sprężyste, drgając w 3 wymiarach. Podobnie drgają struny
gitary (drgania w 1 wymiarze) lub skóra bębna perkusyjnego (drgania w 2 wymiarach).
Ze względu na tarcie w gazie jakiekolwiek oscylacje są tłumione w wyniku dyssypacji energii. Więc
jeśli te drgania mają trwać, to konieczny jest mechanizm ich podtrzymywania.
Oscylacje
równowagi:
1

są

charakteryzowane

przez

następujące

siły

sprężystości

przywracające

stan

Nie używać błędnego określenia astrosejsmologia.
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1)
2)
3)
4)
5)

ciśnienie (fale akustyczne),
pływalność, czyli siła wyporu (fale grawitacyjne),
siła Coriolisa (fale inercyjne / bezwładnościowe),
siła Lorentza (fale Alfvéna),
pływ, czyli siła pływowa (fale pływowe).

Gdy ciśnienie jest siłą przywracającą stan równowagi, to taki rodzaj drgań jest nazywany falami
akustycznymi, czyli modami typu „p” (od ang. pressure – ciśnienie). W tych warunkach tworzy się
stojąca fala dźwiękowa w gwieździe podobnie jak drgania powietrza w instrumencie muzycznym.
Natomiast gdy siłą sprężystości jest „archimedesowska” pływalność, to takie oscylacje nazywa się
falami grawitacyjnymi, czyli modami typu „g” (od ang. gravity – grawitacja). Dla większości gwiazd
te dwa rodzaje fal są łatwo rozróżnialne. Jednak dla niektórych zaawansowanych ewolucyjnie gwiazd
łączą się one tworząc tzw. mody mieszane (ang. mixed-modes), które zachowują się jak g-mody
we wnętrzu gwiazd i p-mody w pobliżu powierzchni. Występują również mody grawitacyjne
powierzchniowe nazywane też modami typu „f”.
W gwiazdach oscylacje wzbudzają się w zależności od ich struktury wewnętrznej jak swego
rodzaju „pudła rezonansowe” wzmacniające pewne mody drgań o określonych częstotliwościach.
Podobnie jak w instrumentach muzycznych duże pudła rezonansowe generują drgania, czyli dźwięki
o niskich częstotliwościach i odwrotnie w przypadku małych. Analogicznie jest w świecie gwiazd, gdzie
na przykład gwiazdy-olbrzymy drgają z niskim częstotliwościami, ale dużymi amplitudami. Natomiast
gęstsze i bardziej zwarte gwiazdy ciągu głównego są źródłem oscylacji o względnie dużej
częstotliwości, ale małej amplitudzie.

Rysunek 2. Rodzaje harmonik sferycznych (mody): radialne (ℓ=0), nieradialne (ℓ>0), strefowe
(m=0), tesseralne/azymutalne (0<|m|<ℓ), sektoralne (|m|=ℓ). Materiał źródłowy [16].

Takie oscylacje o małej amplitudzie sferycznie symetrycznej gwiazdy opisuje się ilościowo
m
harmonikami sferycznymi Yℓ (θ,φ) we współrzędnych sferycznych (r, θ, φ) za pomocą trzech liczb
definiujących rodzaj (mod) pulsacji (n, ℓ, m) w następujący sposób:

wzór (1)

gdzie:
ξ – (czyt. ksi) zmienne w czasie (t) odchylenie od stanu równowagi materii znajdującej się
w punkcie o współrzędnych sferycznych (r, θ, φ);
n – radialny rząd modu (liczby naturalne n=0,1,2,…) - liczba powierzchni węzłowych wzdłuż
promienia gwiazdy;
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ℓ – stopień modu (liczby naturalne ℓ=0,1,2,…) - liczba linii węzłowych na powierzchni gwiazdy
(powierzchnie i line węzłowe określone przez parę liczb odpowiednio „n,ℓ” nie poruszają się,
tzn. amplituda fali stojącej w tych punktach równa się zeru);
m – azymutalny rząd modu (m=-ℓ,…,+ℓ) – liczba linii węzłowych przecinających równik;
ξnℓ(r) – amplituda modu n, ℓ w odległości r od środka gwiazdy;
ωnℓ – częstotliwość modu n, ℓ (dla sferycznej nierotującej gwiazdy częstotliwość modu „ n, ℓ” nie
zależy od „m”, rotacja usuwa tą degenerację - rozszczepiając częstotliwość ωnℓ na 2ℓ +1
składników);
Yℓm(θ,φ) – harmoniki sferyczne - funkcje zmiennych rzeczywistych (θ,φ) będące rozwiązaniami
równania Laplace’a (liniowe równanie różniczkowe drugiego rzędu) zapisanego w układzie
współrzędnych sferycznych. Również w [17] i [18] są wyjaśnione przystępnie w języku
polskim parametry (n, ℓ, m) określające dany mod oscylacji gwiazdy.
Aby lepiej zrozumieć właściwości modów fal wzbudzających się we wnętrzu gwiazd zapoznajmy
się z przybliżonym równaniem falowym, którego rozwiązaniem są oscylacje opisane wzorem 1). Jest
to następujące liniowe równanie różniczkowe drugiego rzędu:

wzór 2a), 2b)

W równaniu (1) wykorzystuje się następujące podstawowe parametry asterosejsmologiczne:
•

ωc – graniczna częstotliwość akustyczna (ang. acoustic cut-off frequency). Dla Słońca wynosi
około 5 mHz. Dla częstotliwości ω>ωc oscylacje akustyczne już nie są uwięzione we wnętrzu
gwiazdy i rozchodzą się do chromosfery i korony. Wartość ωc = c/2Hp ~ g/Teff1/2 ~ MR-2Teff-1/2,
gdzie: Hp – wysokość skali gęstości, c – prędkość dźwięku, g – przyspieszenie grawitacyjne,
M/R/Teff – masa/promień/temperatura efektywna gwiazdy.

•

Sℓ – częstotliwość Lamba dla modu ℓ wyliczona z wzoru Sℓ2=ℓ(ℓ+1)c2/r2, gdzie c – prędkość
dźwięku wewnątrz gwiazdy, r – odległość od środka gwiazdy.

•

N - częstotliwość Brunta-Vaisali – jest miarą stabilności cieczy na pionowe ruchy takie jak
ruchy wywołane konwekcją. Dokładniej: częstotliwość, przy której pionowo przesunięty
element objętościowy będzie wykonywał oscylacje w ośrodku statystycznie stabilnym.
Jeżeli N2> 0, to dany obszar jest stabilny konwekcyjne i w tym obszarze rozchodzą się
„wewnętrzne fale grawitacyjne”, czyli mody „g”.
Jeżeli N2< 0 (tzn. ω jest liczbą urojoną), to dany obszar jest niestabilny i pojawia się
konwekcja. W tym obszarze nie rozchodzą się mody „g” („bąble” konwekcyjne zaczynają
krążyć już przy ω = N).

•

Ks(r) – czynnik, który mówi nam o obszarach wewnątrz gwiazd, gdzie oscylacje „żyją”. Jeżeli
Ks(r)>0, to rozwiązaniem równania (2a) są oscylacje i wtedy mówi się, że dany mod oscylacji
rozchodzi/propaguje się w tym obszarze gwiazdy. Jeżeli Ks(r)<0, to rozwiązaniem są funkcje
ekspotencjalne i wtedy mówi się, że dany mod oscylacji zanika w tym obszarze
(ang. evanescent zone - obszar zanikania oscylacji).

W rzeczywistości zarówno fale akustyczne jak i grawitacyjne mogą występować w gwieździe.
Z analogii do prostego oscylatora harmonicznego wynika, że z równania różniczkowego (2a)
otrzymujemy rozwiązania oscylacyjne (bo Ks(r)>0), gdy częstotliwość jest albo większa lub mniejsza
zarówno od Sℓ jak i N. Identyfikujemy pierwszy przypadek jako fale akustyczne (mody „p”) o wysokiej
częstotliwości, zaś drugi – jako fale grawitacyjne o niskiej częstotliwości (mody „g”).

47

Proxima • grudzień 2019

ASTROFIZYKA
Ten podstawowy podział pozwala na określenie z sensowna dokładnością, gdzie należy oczekiwać
jaki mod wzbudzi się we wnętrzu gwiazdy. Rysując krzywe ω=N i ω=Sℓ (dla danego stopnia harmoniki
sferycznej ℓ) należy oczekiwać wzbudzenia modów „p” na częstotliwościach powyżej obu krzywych lub
modów „g” na częstotliwościach poniżej obu krzywych. Dla standardowego modelu Słońca ilustruje
to rys. 3, na którym wykreślono krzywe S1 (częstotliwość Lamba dla modu ℓ=1) i N (częstotliwość
Brunta-Vaisali) w zależności od promienia gwiazdy. W Słońcu fale grawitacyjne o częstotliwościach
mniejszych od ~400 μHz (mody „g” - obszar niebieski) rozchodzą się poniżej warstwy konwekcyjnej
(<0,7R⊙). Natomiast fale akustyczne (mody „p” - obszar pomarańczowy) propagują się prawie
w całym wnętrzu Słońca z wyjątkiem małego obszaru centralnego (patrz rys. 3). Przerywana linia
reprezentuje graniczną częstotliwość akustyczną ωc≈5mHz powyżej której mody oscylacji nie są już
więzione we wnętrzu Słońca. Częstotliwości w przedziale 100-400 μHz są obszarem wspólnym dla obu
typów oscylacji (mody mieszane).

Rysunek 3. Standardowy model Słońca - diagram propagacji fal akustycznych (mody „p” - obszar
pomarańczowy) i grawitacyjnych (mody „g” - obszar niebieski) jako funkcja odległości od centrum
gwiazdy wyrażona w [R⊙]. Materiał źródłowy: Wikipedia - asterosejsmologia.
Przykład propagacji fal akustycznych i grawitacyjnych we wnętrzu Słońca przedstawia rys. 4.
Na rys. 4a) kierunek fal akustycznych zakrzywia się, gdy poruszają się do wnętrza gwiazdy ze
względu na wzrost prędkości dźwięku z głębokością aż do osiągnięcie wewnętrznego punktu
zwrotnego (4 kropkowane koła dla 4 przykładowych modów), w którym następuje całkowite
wewnętrzne odbicie. Natomiast na powierzchni fale akustyczne odbijają się ze względu na gwałtowny
spadek gęstości. Symulacja dotyczy fal akustycznych o częstotliwości 3000 μHz (okres: 5 minut
i 2 sekund) i stopni harmonik sferycznych ℓ=75, 25, 20, 2 według wzrastającego stopnia penetracji
wnętrza gwiazdy. Zachowanie się modu radialnego (ℓ=0) ilustruje kierunek fali przechodzący przez
środek gwiazdy.
Zmiany kierunku rozchodzenia się fali grawitacyjnej dla modu o częstotliwości 190 μHz i ℓ=5
ilustruje rys. 4b). Ten mod jest uwięziony we wnętrzu Słońca i nie rozchodzi się w zewnętrznym
obszarze konwekcyjnym.
W kontekście gwiazd pulsujących w rytmie serca szczególnie interesująca jest budowa
i propagacja fal wewnątrz gwiazd ciągu głównego o typach widmowych A-F. Ogólnie wiadomo,
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że olbrzymy i gwiazdy ciągu głównego typu widmowego M (masa ~0,8M⊙) są prawie całkowicie
konwekcyjne – transport energii z jądra gwiazdy odbywa się poprzez wielkoskalowe ruchy
konwekcyjne. W miarę wzrostu masy początkowej w coraz większym obszarze jądra gwiazdy zaczyna
dominować transport energii poprzez promieniowanie i gwiazdy podobne do Słońca (typ widmowy ~G,
masa ~1M⊙) mają jądra promieniste, a otoczki konwekcyjne. Dla gwiazd o typie widmowym F i masie
~1,5M⊙ rozwija się małe jądro konwekcyjne i zmniejsza się rozmiar zewnętrznej otoczki konwekcyjnej
(diagram propagacji fal dla gwiazdy o podobnej masie ~1,4M⊙ jest pokazany na rys. 5 po lewej).
W gwiazdach typu widmowego A (masa ~2,2M⊙) zewnętrzna otoczka konwekcyjna staje się bardzo
cienka – prawie znika (diagram propagacji fal dla gwiazdy o nieco mniejszej masie ~1,8M⊙ jest
pokazany na rys. 5 po prawej). Wreszcie gwiazdy ciągu głównego o typach widmowych
wcześniejszych niż „późne B” (masa >~3M⊙) posiadają całkowicie konwekcyjne jądra i promieniste
otoczki.

Rysunek 4. Rozchodzenie się fal akustycznych (panel a) i grawitacyjnych (panel b) we wnętrzu
Słońca – szczegóły w tekście. Fale akustyczne o mniejszych stopniach harmonik sferycznych ℓ
przenikają głębiej do wnętrza gwiazdy. Warto wiedzieć, że częstotliwość 1/dzień = 11,57 μHz.
Materiał źródłowy [25].
Rys. 5a) prezentuje diagram propagacji fal dla gwiazdy ciągu głównego o masie ~1,4M⊙
w zależności od logarytmu ciśnienia log(P) wyrażonego w CGS [dyna/cm2]. Ciśnienie we wnętrzu
analizowanych na rys. 5 modeli gwiazd zmienia się od 1017 dyn/cm2 (1011 atmosfer)2 do 104 dyn/cm2
(1/100 atmosfery). Na diagramie propagacji wykreślono również krzywe L2 (częstotliwość Lamba dla
modu ℓ=2) i N (częstotliwość Brunta-Vaisali) w zależności od log(P). Na rys. 5a) dla częstotliwości
< 4 c/d (c/d → 1 cykl/dzień = 1/dzień = 11,57 μHz) górna granica wnęki rezonansowej, w której
wzmacniają się mody „g” jest określona przez „spód” otoczki konwekcyjnej, a niskie częstotliwości są
oddzielone od powierzchni gwiazdy dużym obszarem zanikania oscylacji typu „g” (ang. evanescent
zone). Rys. 5b) stanowi uzupełnienie rys. 5a) i prezentuje zmianę amplitudy dla części rzeczywistej
(ξ┴R) i urojonej (ξ┴I) fali grawitacyjnej o częstotliwości ~1 c/d w miarę zbliżania się do powierzchni
gwiazdy, tzn. gdy log(P) maleje.
Dla gwiazdy o masie na ciągu głównym ~1,8M⊙ analogiczne wykresy znajdują się w prawym
panelu na rys. 5. Dla modów „g” o częstotliwościach > 0,6 c/d górna granica wnęki rezonansowej dla

2

Dla porównania ciśnienie w najgłębszym miejscu na Ziemi, czyli na dnie Rowu Mariańskiego 10911 metrów pod
poziomem morza wynosi 110,2 MPa ≈ 1087 atmosfer, czyli jest ~100 milionów mniejsze niż w centrum tych
gwiazd.

49

Proxima • grudzień 2019

ASTROFIZYKA
modów „g” znajduje się przy częstotliwości Lamba (L2). Tutaj mody „g” są oddzielone od powierzchni
tylko wąską strefą zanikania oscylacji (~3,9 <log(P)< ~4,5 ← patrz rys.5d).
Porównanie najważniejszy różnic pomiędzy falami akustycznymi i grawitacyjnymi rozchodzącymi
się we wnętrzu gwiazd zawiera tabela 1. W skrócie można podsumować, że fale grawitacyjne
zawsze są nieradialne i nie występują w obszarach konwekcyjnych, a fale akustyczne nie
mają takich ograniczeń (tzn. mogą być radialne i nieradialne, konwekcja „nie przeszkadza”
w ich propagacji, ale rozchodzą się tylko dla częstotliwości>Sℓ).

Rysunek 5. Diagramy propagacji fal akustycznych i grawitacyjnych we wnętrzu gwiazd o masach
1,4M⊙ (po lewej) i 1,8M⊙ (po prawej) jako funkcja logarytmu ciśnienia log(P)3 wyrażonego
w [dyna/cm2]. Rys. a)+c) - diagramy propagacji fal, rys. b)+d) – znormalizowane zmiany amplitudy
dla części rzeczywistej (ξ┴R) i urojonej (ξ┴I) fali grawitacyjnej o częstotliwości ~1/dzień widocznej na
górnych panelach a)+c) jako pogrubiona linia o wartości 100c/d. Materiał źródłowy [1].
Tabela 1. Porównanie właściwości fal akustycznych i grawitacyjnych we wnętrzu gwiazd.
Fale akustyczne (mody „p” ← ang.
pressure)

Wewnętrzne fale grawitacyjne (mody
„g”)

Podtrzymywane przez gradient fluktuacji
ciśnienia.

Podtrzymywane przez siłę grawitacji
działającą na fluktuacje gęstości.

Radialne lub nieradialne

Zawsze nieradialne

Rozchodzą się zarówno w obszarach
konwekcyjnie stabilnych jak i niestabilnych

Rozchodzą się tylko w obszarach
konwekcyjnie stabilnych (czyli bez konwekcji)

Rozchodzą się tylko dla częstotliwości
większych od częstotliwości Lamb’a (ω>Sℓ) –
patrz rys.3.

Rozchodzą się tylko dla częstotliwości
mniejszych od częstotliwości Brunta-Vaisala
(ω<N) – patrz rys.3.

W ogólnym przypadku, gdy gwiazda rotuje i występuje pole magnetyczne, to oprócz fal
akustycznych i grawitacyjnych we wnętrzu gwiazdy pojawiają się fale inercyjne/bezwładnościowe
(ang. inertial waves), fale Alfvena i mieszane ich rodzaje (np. fale magneto-grawito-inercyjne).
3

Dla porównania ciśnienie atmosferyczne na powierzchni Ziemi wynosi około 106 dyn/cm2.
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Wzajemne zależności pomiędzy występowaniem tych fal, a krytycznymi częstotliwościami
przedstawia rys. 6. W szczególności fale inercyjne pojawiają się, gdy gwiazda rotuje z prędkością
kątową Ω. Generowane są przez przyspieszenie Coriolisa (acor) wywierane na dany element gwiazdy
poruszający się z prędkością v i wyraża się iloczynem wektorowym acor = -2Ω x v. Obszar
występowania sub-inercjalnych fal grawitacyjnych (częstotliwość fali ω < 2Ω → niebieski obszar na
rys. 6) ogranicza się tylko do obszaru równikowego gwiazdy. Natomiast super-inercjalne fale
grawitacyjne (częstotliwość fali ω > 2Ω → zielony obszar na rys. 6) mogą rozchodzić się w warstwach
gwiazdy sferycznie symetrycznych podobnie jak w przypadku braku rotacji, ponieważ przyspieszenie
Coriolisa ma mniejszy wpływ na te fale.

Rysunek 6. Rodzaje fal rozchodzących się wewnątrz rotującej gwiazdy z polem magnetycznym
i ich związek z krytycznymi częstotliwościami: Sℓ– częstotliwość Lamba, N - częstotliwość BruntaVaisala, Ω – kątowa prędkość rotacji gwiazdy, VA – prędkość Alfvéna, k – wektor falowy. Materiał
źródłowy [24].
Na

diagramie

Hertzsprunga-Russella

można

znaleźć

różne

typy

oscylacji.

Determinuje

to struktura wewnętrzna gwiazd i mechanizm wzbudzający oscylacje, np. mody „g” mogą rozchodzić
się tylko w obszarach bez konwekcji. W większej części diagramu HR mechanizm wzbudzenia drgań
działa na zasadzie silnika cieplnego zamieniając energię termiczną na mechaniczną. Mowa
o tzw. mechanizmie kappa4, gdzie nieprzeźroczystość (κ) odgrywa rolę napędu. W mechanizmie
kappa nieprzeźroczystość w warstwie jonizacji (często jest to obszar jonizacji helu He II) rośnie wraz
ze wzrostem temperatury i ciśnienia, a to z kolei powoduje większą absorpcję energii z wnętrza
gwiazdy. Nagrzana warstwa jest wypycha na zewnątrz, gdzie się rozszerza i następuje spadek
nieprzeźroczystości oraz mniejsza absorpcja energii. Wtedy warstwa kurczy się ponownie i znowu
wzrasta temperatura i ciśnienie – i cykl rozpoczyna się ponownie. Mody wzbudzone tym
mechanizmem są wewnętrznie niestabilne, ponieważ amplituda drgań może rosnąć do pewnej
wartości maksymalnej i ostatecznie się stabilizuje. Opisany mechanizm wzbudzenia drgań w obszarze
jonizacji helu He II jest odpowiedzialny za „klasyczne” oscylacje typu „p” dla wielu typów gwiazd
zmiennych takich jak δ Scuti, RR Lyrae, β Cephei i cefeid (patrz rys. 7). Uważa się, że oscylacje
gwiazd

zmiennych

typu

roAp

są

wzbudzane

w

obszarze

jonizacji

wodoru

H

I

i helu He I, zaś dla miryd – w obszarze jonizacji wodoru H I, β Cephei i zmiennych SPB – w obszarze
jonizacji pierwiastków z grupy żelaza.

4

Grecka litera kappa (κ) standardowo oznacza nieprzeźroczystość w astrofizyce.
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Ważny obszar na diagramie HR, gdzie między innymi znajdują się cefeidy jest nazywany
klasycznym pasem niestabilności (rys. 7 → dwie przerywane linie równoległe). Inny mechanizm
wzbudzania generuje podobne do słonecznych mody oscylacji typu „p” - tak nazwane ze względu na
to, że jest to dominujący rodzaj drgań w widmie Słońca. Te oscylacje są wewnętrznie stabilne
i stochastycznie wzbudzane przez obszary konwekcyjne w pobliżu powierzchni (dla gwiazd
o masach<1M⊙). Oczekuje się, że oscylacje podobne do słonecznych występują również we
wszystkich gwiazdach z zewnętrznymi obszarami konwekcyjnymi. Uważa się również, że pulsacje
białych karłów typów widmowych DA i DB oraz gwiazd podobnych do γ Doradus mogą być wzbudzane
przynajmniej częściowo tym mechanizmem. Może to być istotne również dla cefeid i miryd.

Rysunek 7. Diagram HR pokazujący przybliżone położenie głównych typów gwiazd pulsujących
oznaczonych kolorami według typów widmowych. Zaznaczono również ZAMS, gałąź horyzontalną, pas
niestabilności cefeid i ścieżki ewolucyjne modeli gwiazdowych dla różnych mas oznaczonych małymi
liczbami w masach Słońca (M⊙).
Kreskami skośnymi (\\\) oznaczono gwiazdy pulsujące w modach akustycznych „p” wzbudzanych
mechanizmem kappa (κ),
kreskami skośnymi (///) ← mody grawitacyjne „g”,
kreskami poziomymi (≡) ← pulsacje wzbudzone akustycznie (oscylacje typu słonecznego),
kreskami pionowymi (|||) ← dziwne (silnie nieadiabatyczne) pulsacje w górnej części diagramu HR.
Materiał źródłowy [19].
Oscylacje w gwieździe powodują zarówno zmiany prędkości na powierzchni jak
i temperatury/ciśnienia – co skutkuje modyfikacją długości fali i natężenia promieniowania
emitowanego przez różne części powierzchni gwiazdy. Obserwacje zmian natężenia światła i prędkości
radialnych pozwalają badać zjawisko pulsacji i na tej podstawie poznawać właściwości gwiazd.
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Tabela 2. Główne cechy wybranych typów gwiazd pulsujących (oprac. na podstawie [22], [23].
Typ gwiazd
zmiennych

Okres
Mechanizm
zmienności wzbudzenia

Mody drgań

Odkrywca /
definicja

Mirydy

100-1000d

kappa (κ)

„p”

Fabricious (1596r.)

Semiregular
Variables (SR)

20-2000d

kappa (κ)

„p”

Herschel (1782r.

δ Cephei

1-100d

kappa (κ)

„p”

Pigott (1784r.) /
Goodricke (1786r.

RR Lyrae

0,3-3d

kappa (κ)

„p”

Fleming (1899r.)

δ Scuti

0,3-6 h

kappa (κ)
i konwekcja

„p”, „g”, mieszane
(np. FG Vir → ~80 modów)

Campbell & Wright
(1900r.)

β Cephei

2-7 h

kappa (κ)

„p”(np.12 Lac,ν
Eri→~10modów)

Frost (1902r.)

ZZ Ceti (DAV)

2-20 min.

kappa (κ)

„g” o dużym „n” i małym „ℓ”

1964r/Landlot
(1968r.)

V777 Herculis (DBV)

5–20 min.

kappa (κ)

„g” o dużym „n” i małym „ℓ”

Winget i in. (1982r.)

GW Virginis
(kiedyś DOV +
PNNV)

5-25 min.

kappa (κ)

„g” o dużym „n” i małym „ℓ”
McGraw i in. (1979r.)
(np. GW Vir → 125 modów)

Białe karły (WD)

100-1000s

kappa (κ)

„g” o dużym „n” i małym „ℓ”

Białe karły ELM WD
(Extremely Low
Mass)

20 min – 2 h

kappa (κ)

„g”(możliwe, że również „p”
?)

Białe karły EHM WD
(Extremely High
Mass)

100-1000s

kappa (κ)

„g” o dużym „n” i małym „ℓ”

roAp (szybko
rotujące Ap)

5-25 minut

kappa (κ)

„p” o dużym „n” i dużym „ℓ”

1978r./Kurtz
(1982r.)

SPB (wolno
pulsujące B)

0,5-3 d

kappa (κ)

kilka modów „g”
o dużym „n” i małym „ℓ”

Waelkens & Rufener
(1985r.)

V361 Hydrae →
gorące podkarły
(sdBVr)

2-10 min.

kappa (κ)

„p” i „g” (np. Bal09, V338
Ser → 50-70 modów)

1994r./Kilkenny
i in.(1997r.)

V1093 Herculis
(sdBVs)

1–2 h

kappa (κ)

p” i „g” (np. Bal09, V338
Ser → 50-70 modów)

Green i in. (2003r.)

Pulsujące podkarły
typu O (sdOV)

1-2 min.

kappa (κ)

„g”

Woudt i in. (2006r.)

γ Doradus

0,3-1,5 d

kappa (κ)

kilka modów „g”
o dużym „n” i małym „ℓ”

1995r/Kaye i
in.(1999r)

ξ Hydrae
(mniej jasne
olbrzymy)

1-18 h

konwekcja

„p”

Frandsen i in.
(2002r.)

Gwiazdy podobne do
Słońca

100s - 2d

konwekcja

„p”, mieszane
(np. Słońce → ~107 modów,
α Cen A i B → ~40 modów)

Kjeldsen i in.
(1995r.)

Przy analizie typów gwiazd pulsujących warto znać akronimy takie jak:
• szybko rotujące o osobliwych (ang. „p” - peculiar) typach widmowych A, czyli Ap (roAp);
• wolno pulsujące typu widmowego B (SPB);
• zmienne podkarły typu widmowego B / subdwarf B variables (sdBV);
• DBV i DAV – pulsujące białe karły DB (widmo zdominowane przez linie helu) i DA (widmo
zdominowane przez linie wodoru);
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• GW Vir (=DOV+PNNV) obejmuje gwiazdy zmienne poprzednio klasyfikowane jako PNNV
(ang. Planetary Nebulae Nuclei Variables) i gorące białe karły typu widmowego „O”, czyli DO
(DOV);
• DQV – białe karły typu widmowego DQ (widmo zdominowane przez linie węgla, brak lub
minimalna ilość linii helu i wodoru);
• ELM/EHM ... – extremely low/high mass … - ekstremalne małomasywne/masywne … (np. białe
karły DAV);
• white dwarfs (WD) – białe karły;
• red giants (RG) – czerwony olbrzymy;
• semiregular variables (SR) – półregularne zmienne;
• WR – gwiazdy typu Wolfa-Rayeta;
• light blue variables (LBV) – jasne błękitne zmienne.
2. Stan wiecznego spokoju w gwiazdowych układach podwójnych
Czyli krótki opis z punktu widzenia fizyka stanu równowagi i stabilności, do którego dąży każdy układ
dwóch gwiazd obiegających wspólny środek masy.
Jedną z podstawowych zasad zamkniętych układów mechanicznych jest zasada zachowania
całkowitego pędu układu (ozn. fizyczne: „p”). W szczególności jest to prawdziwe dla gwiazdowych
układów podwójnych niezależnie od tego czy posiadają lub nie wokółgwiazdowy dysk – o ile
pominiemy moment pędu (ozn. fizyczne: L = r x p, gdzie „x” - iloczyn wektorowy) „wyprowadzany”
z układu przez wiatry gwiazdowe lub fale grawitacyjne. Dzięki oddziaływaniom pływowym energia
kinetyczna (ozn. fizyczne: „E”) i moment pędu są wymieniane pomiędzy rotacją gwiazd, ruchem
orbitalnym i dyskiem. Przy braku dysku takie gwiazdowe układy podwójne ewoluują w wyniku
rozpraszania energii poprzez tarcie (lepkość) i wypromieniowanie do stanu minimalnej
energii, w którym orbity są kołowe, rotacja obu gwiazd jest zsynchronizowana z ruchem
orbitalnym, zaś osie obrotu – prostopadłe do płaszczyzny orbity. Jak długo układ podwójny
będzie dążył do tego stanu jest określone przez siłę oddziaływań pływowych, a więc przez wzajemną
separację składników – im ciaśniejszy układ podwójny, tym szybsza jest jego ewolucja dynamiczna.
Ale to zależy również od wydajności procesów fizycznych, które są odpowiedzialne za dyssypację
energii kinetycznej w układzie. Więcej na ten temat w paragrafie 3. Oszacujemy skale czasowe tych
zjawisk (wzory 8+10, 12+13).

Rysunek 8. Ilustracja sił pływowych f1>f2 w układzie podwójnym, gdy gwiazda rotuje szybciej niż
porusza się po orbicie (tzn. prędkość kątowa: Ω > ω). Wtedy rozkład masy w gwieździe o masie M
jest przesunięty o kąt α względem linii łączącej środki obu składników. Materiał źródłowy [2].
3. Oddziaływania pływowe w układach podwójnych
Ogólnie reakcję gwiazdy w układzie podwójnym można rozdzielić na dwa składniki – siły pływowe
równowagi hydrostatycznej i dynamiczne, czyli w skrócie pływ równowagi (ang. hydrostatic
equilibrium tide) i pływ dynamiczny (ang. non-hydrostatic dynamical tide). Zniekształcenie
spowodowane pływem równowagi jest po prostu deformacją hydrostatyczną gwiazdy wywołaną przez
towarzysza. To znaczy stan ciągłego zniekształcenia mógłby istnieć nawet bez ruchu orbitalnego
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składników. Natomiast pływ dynamiczny jest dodatkową niehydrostatyczną oscylacją gwiazdy, która
została wygenerowana przez zmienne w czasie siły pływowe.

3.1. Pływ równowagi hydrostatycznej
Najprostszą ideą dotyczącą oddziaływań pływowych jest założenie, że siły pływowe są cały czas
w warunkach równowagi hydrostatycznej i nie ma mechanizmów dyssypacji energii. Wtedy gwiazda
dostosowuje się „natychmiast” do siły zaburzającej wywieranej przez towarzysza.
3.1.1. Pływowe momenty sił w przybliżeniu słabego tarcia
Oddziaływania pływowe w układzie podwójnym przedstawiono na rys. 8. W najprostszym opisie dwie
gwiazdy krążą po orbitach kołowych względem wspólnego środka masy i znajdują we względnej
odległości „d”. Można przyjąć arbitralnie jedną z tych gwiazd jako składnik główny o masie M
i promieniu R. Niekoniecznie musi to być składnik o większej masie, ponieważ analogiczne
rozumowanie stosuje się również do drugiego składnika. Towarzysz o masie „m” generuje po
przeciwnych stronach składnika głównego pływowe wybrzuszenia.
Jeżeli składnik główny rotuje szybciej niż porusza się po orbicie (prędkość kątowa: Ω>ω), to
rozkład masy w gwieździe jest przesunięty o kąt „α” względem linii łączącej środki obu składników
ze względu na dyssypację energii kinetycznej. Siły wywierane na wybrzuszenia pływowe nie są równe
(f1>f2). Dlatego na gwiazdę jest wywierany moment siły, który dąży do synchronizacji rotacji gwiazdy
z ruchem orbitalnym (Ω→ω). Te pływowe wybrzuszenia wytwarzają kwadrupolowe pole grawitacyjne,
które powoduje ruch apsyd 5 dla orbit eliptycznych.
W przybliżeniu słabego tarcia zakłada się, że kąt „α” jest proporcjonalny do różnicy prędkości
kątowych rotacji składnika głównego i ruchu orbitalnego (α ~ (Ω-ω)). Zależy on również od siły
procesów
fizycznych
odpowiedzialnych
za
dyssypację
energii
kinetycznej
mierzonej
charakterystycznym czasem tdiss. Dlatego kąt „α” o jaki jest przesunięty rozkład masy głównego
składnika względem linii łączącej środki obu składników wyraża się następującym wzorem (3):

wzór (3)

Tutaj kąt α jest wyrażony w jednostkach bezwymiarowych poprzez wprowadzenie „naturalnej”
skali czasowej, czyli czasu swobodnego spadku (GM/R3)-1/2. Natomiast skala czasowa dyssypacji
energii tdiss wyraża się następującym wzorem:

tdiss = R2 / <ν>

wzór (4a)

gdzie R oznacza promień gwiazdy, zaś <ν> - średnią kinematyczną lepkość materii we wnętrzu
gwiazdy. Jest ona bardzo mała, gdy jej źródłem są procesy mikroskopowe (ν≈10-103 cm2/s) – co daje
dla gwiazd ogólną skalę czasową tdiss większą od wieku Wszechświata.
Ale lepkość odgrywa istotną rolę w obszarach gwiazdowych, gdzie występuje turbulencja. Energia
kinetyczna wielkoskalowych przepływów materii wymuszona przez siły pływowe rozchodzi się w coraz
mniejszej skali, aż w końcu rozprasza się w wyniku turbulencyjnej lepkości w postaci ciepła.
Siła, która działa na pływowe przepływy materii pochodzi od „lepkości turbulencyjnej” i jest rzędu:

5

Apsydy są to skrajne punkty orbity eliptycznej – w szczególności nazewnictwo dla układów gwiazdowych:
peryastron i apoastron.
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νt ≈ ʋ ℓ

wzór (5a)

gdzie „ʋ” oznacza średnią kwadratową prędkości pionowego wznoszenia się bąbli konwekcyjnych,
a „ℓ” - charakterystyczny dystans zwany drogą mieszania, po przebyciu którego bąble konwekcyjne
rozpływają się (Uwaga! Nie należy mylić tego parametru konwekcyjnego z „ℓ” w asterosejsmologii,
który oznacza stopień modu oscylacji gwiazdy – patrz wzór 1 i rys. 2).
Jednak w przypadku „szybkich pływów” (cyrkulacja bąbli konwekcyjnych następuje wolniej
niż okres występowania pływów), czyli gdy skala czasowa konwekcji tconv=ℓ/ʋ przewyższa okres
następowania pływów Ptide, we wzorze (5a) średnia droga swobodna ℓ musi być zastąpiona przez
mniejszą odległość jaką bąble konwekcyjne przebywają w polu sił pływowych. Wydaje się, że tutaj
preferowaną wartością jest współczynnik (Ptide/tconv)2 zmniejszający ℓ, który wynika z przyjęcia
założenia o stosowalności widma Kołmogorowa do konwekcji turbulencyjnej.

νt ≈ ʋ ℓ min [1, (Ptide/tconv)2]

wzór (5b)

Sumując momenty sił pływowych po całej objętości gwiazdy, w której występuje turbulencyjna
konwekcja można oszacować skalę czasową dyssypacji energii:

wzór (4b)

która zależy od konwekcyjnej skali czasowej tconv (wzór 6) i parametru λ2 (wzór 7).

wzór (6)

We wzorze (6) parametr L oznacza dzielność promieniowania składnika głównego, a M, R – jego
masę i promień. Tutaj przyjmuje się założenie, że cały strumień energii gwiazdy jest przenoszony
przez konwekcję. Natomiast λ2 oznacza bezwymiarową stałą określoną następującym wzorem:

wzór (7)

gdzie zwyczajowe oznaczenie „α” jest wolnym parametrem w modelu fizycznym konwekcji
zwanym teorią drogi mieszania i zwykle przyjmuje wartość w granicach od 1 do 2 – np. dla Słońca
α =1,7 (Uwaga! Nie należy mylić tego parametru z kątem „α” we wzorze 3 i na rys. 8).
Skala czasowa dyssypacji energii w gwiazdach z konwekcją turbulencyjną jest bardzo krótka,
ponieważ tconv jest bardzo małe. Na przykład dla współczesnego Słońca tconv≈ 0,435 roku. Dlatego
turbulentna konwekcja jest najpotężniejszym mechanizmem dyssypacji energii działającym
na siły pływowe w równowadze hydrostatycznej. Szczególnie dobrze ten mechanizm sprawdza
się dla gwiazd z zewnętrznymi otoczkami konwekcyjnymi takimi jak gwiazdy podobne do Słońca.
Natomiast dla gwiazd z konwekcyjnymi jądrami pływowa dyssypacja energii spowodowana konwekcją
turbulencyjną znacznie się zmniejsza, ponieważ skaluje się ona jak (rc/R)7, gdzie rc – promień jądra
gwiazdy, R- promień gwiazdy.
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Podsumowując, dla omawianego modelu sił pływowych znajdujących się w warunkach równowagi
hydrostatycznej można oszacować dla orbit kołowych skalę czasową tsync synchronizacji okresu rotacji
składnika głównego z okresem orbitalnym według następującego wzoru:

wzór (8)

gdzie Γ ≈ (f2−f1)Rsin(α) oznacza pływowy moment skręcający, który dąży do synchronizacji
okresu rotacji składnika głównego z orbitalnych (patrz rys. 8), I - moment bezwładności składnika
głównego, a - duża półoś orbity, q=m/M – stosunek masy składnika wtórnego do głównego. Pozostałe
oznaczenia zostały wyjaśnione wcześniej w tym artykule. Analogiczna sytuacja dotyczy również
towarzysza w układzie podwójnym.
Ze wzoru (8) wynika, że skala czasowa synchronizacji jest wprost proporcjonalna do okresu
rotacji składnika głównego (Ω) i jego momentu bezwładności (I), zaś odwrotnie proporcjonalna
do pływowego momentu skręcającego (Γ).
Wzór (8) dotyczy synchronizacji rotacji z ruchem orbitalnym dla orbit kołowych. W 1981 roku Hut
wyprowadził wzór na pływowy moment skręcający dla orbit eliptycznych o dowolnym mimośrodzie.
Okazało się, że dla orbit eliptycznych synchronizacja nie następuje dla Ω=ω - mówimy
o pseudosynchronizacji, tzn. pływowy moment skręcający uśredniony po całej orbicie eliptycznej
o mimośrodzie „e” znika, gdy:

wzór (9)

Dla orbit eliptycznych można również oszacować czas potrzebny na zmianę kształtu orbity
z eliptycznej na kołową, czyli skalę czasową cyrkularyzacji orbity (tcirc) według następującego wzoru:

wzór(10)

Jest to przybliżony czas tcirc wymagany do tego, by pływowe momenty sił w przybliżeniu słabego
tarcia zmieniły mimośród orbity z wartości 0<e<1 (orbita eliptyczna) do e≈0 (orbita kołowa).
Należy zauważyć, że synchronizacji okresu rotacji z okresem orbitalnym przebiega
znacznie szybciej niż cyrkularyzacja orbit, ponieważ orbitalny moment pędu (≈Ma2ω) jest
znacznie większy niż moment pędu „zmagazynowany” w gwiazdach (≈IΩ < MR2Ω).
W szczególności ze wzoru (10) wynika również bardzo ciekawy wniosek odnośnie wzajemnej
relacji pomiędzy rotacją, a zmianami eliptyczności orbity. To właśnie George Darwin 6 po raz pierwszy
zauważył w 1879 roku, że eliptyczność orbity zwiększa się, gdy Ω/ω > 18/11.
We wzorze (10) dla wartości Ω/ω = 18/11 czynnik w nawiasie (9 - 11/2 Ω/ω) = 0, a dla Ω/ω >
18/11 skala czasowa tcirc rośnie. Do oszacowań może się również przydać wartość przybliżona
≈1,636363... dokładnej wartości analitycznej =18/11.

6

Uwaga! Nie należy mylić George’a z Charlesem Darwinem – słynnym biologiem i twórcą teorii ewolucji, George
był jego piątym dzieckiem i astronomem.
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3.1.2. Porównanie obserwacji z teorią pływów w warunkach równowagi hydrodynamicznej
W pkt.3.1.1. konwekcja została zidentyfikowana jako najbardziej wydajny mechanizm dyssypacji
energii w omawianym modelu sił pływowych znajdujących się w warunkach równowagi
hydrostatycznej. W dalszej części zweryfikujemy ten model z obserwacjami dla układów podwójnych,
w których chociaż jedna gwiazda posiada zewnętrzną otoczkę konwekcyjną.
Skalę czasową cyrkularyzacji orbit, w układzie podwójnym zawierającym gwiazdy podobne do
Słońca można oszacować na podstawie wzoru (10). Jeżeli przyjmiemy, że układ tworzą dwie gwiazdy
o takiej samej masie i wieku tage, to powinny ulec cyrkularyzacji ich orbity o okresie orbitalnym
krótszym niż:

Pcirc = 6(tage/5 mld lat)3/16 dni

wzór (11)

Tutaj przyjęto, że rotacja jest zsynchronizowana z ruchem orbitalnym, a mimośród orbity zmalał
z e=0,3 (typowa wartość dla układów podwójnych z orbitami eliptycznymi) do e=0,02 („prawie”
kołowa orbita → dla orbity kołowej e=0).
Z wzoru (11) wynika, że w takim układzie podwójnym okres Pcirc powinien być wolno rosnącą
funkcją wieku układu (tage). Na przykład dla tage=7 mld lat otrzymujemy Pcirc=6,4 dnia). Jest to
niezgodne z wynikami obserwacji pokazanymi na rys. 9. Okazuje się na przykład, że dla gromady
otwartej M 67, która jest w wieku naszego Słońca okres Pcirc wynosi aż ~10,3 – 11 dni, czyli znacznie
więcej niż przewidywane ~6 dni. Sugeruje to, że pływowa dyssypacja energii powinna być około
20 razy wydajniejsza niż wynikająca z teorii drogi mieszania opisującej konwekcję we wnętrzu
gwiazd. Z analizowanej w tym paragrafie teorii pływów w warunkach równowagi hydrostatycznej
z dyssypacją energii poprzez konwekcję wynika, że nawet dla układów podwójnych starszych niż
miliard lat okres cyrkularyzacji powinien wzrosnąć maksymalnie do Pcirc≈ 7-8 dni. Tymczasem
obserwuje się wartości o wiele większe (patrz rys. 9). Dlatego wydaje się, że inny niż opisany
w tym paragrafie mechanizm dyssypacji energii współdziałający z siłami pływowymi
funkcjonuje dla układów podwójnych starszych niż 1 miliard lat, który prowadzi do
cyrkularyzacji ich orbit.

Rysunek 9. Wyznaczona z obserwacji granica okresu cyrkularyzacji pływowej (Pcirc) dla
następujących sześciu współczesnych próbek gwiazdowych o dobrze określonym wieku: PMS
(pre-main-sequence) - gwiazdy przez ciągiem głównym, otwarte gromady gwiazdowe Plejady, Hiady,
M 67 i NGC 188 oraz gwiazdy halo Drogi Mlecznej. Widać niemal stały Pcirc≈ 8 dni poniżej 1 miliarda
lat i ewidentny jego wzrost powyżej. Materiał źródłowy [2].
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Dla rodzących się gwiazd podwójnych, które jeszcze nie osiągnęły ZAMS oczekuje się,
że cyrkularyzacja orbit powinna nastąpić jeszcze przed osiągnięciem ciągu głównego. Wynika to
z wzoru (10), gdzie skala czasowa cyrkularyzacji silnie zależy od promienia gwiazdy (tcirc~R-8).
Rodzące się gwiazdy są znacznie większe niż gwiazdy ciągu głównego. Dla takich układów podwójnych
skala czasowa konwekcji jest większa od okresu orbitalnego.

Rysunek 10. Ewolucja czasowa mimośrodu orbity (e), okresu orbitalnego (P) i stosunku prędkości
kątowych rotacji składnika i orbitalnej (Ω/ω). Początkowy okres orbitalny został dobrany tak, aby
mimośród orbity zmniejszył się od wartości e=0,3 do e=0,005, gdy gwiazdy osiągną ciąg główny
wieku zero (ZAMS) wskazany strzałką ↓. Materiał źródłowy [2].
Warto zauważyć, że układy podwójne na ZAMS mogą mieć orbity kołowe, ale bez rotacji
zsynchronizowanej z okresem orbitalnym- co wydaje się paradoksalne ze względu na
znacznie krótszą skalę czasową synchronizacji (patrz wzór 8) niż cyrkularyzacji (patrz
wzór 10). Wyjaśnienie tego „paradoksu” pokazano na rys. 10, który prezentuje przykład symulacji
ewolucji układu podwójnego protogwiazd o sensowych parametrach - masy równe 1M⊙ dla każdego
składnika; R=4,79R⊙, e=0,3, (Ω/ω)=3. Okres orbitalny został dobrany tak, by mimośród orbity
zmniejszył się do e=0,005, gdy gwiazdy osiągną wskazany strzałką ↓ ZAMS.
Rotacja szybko synchronizuje się z ruchem orbitalnych (w ciągu mniej niż 100 tys. lat), ale potem
siły pływowe słabną, ponieważ strefa konwekcji się wycofuje podczas, gdy gwiazdy nadal się kurczy.
Dlatego ponownie rotacja przyspiesza do Ω/ω~2, gdy gwiazdy osiągają ZAMS. Synchronizacja
z okresem orbitalnym następuje w ciągu ~1 miliarda lat od momentu osiągnięcia ZAMS (patrz rys. 10
→ wykres Ω/ω dla 109 lat).
Mimośród orbity (e) początkowo rośnie dopóki Ω/ω>18/11≈1,64 (patrz wzór 10 - zależność „e”
od Ω/ω). Następnie ~4-5 tys. lat od początku symulacji, w sposób ciągły spada do wartości e=0,005,
gdy gwiazdy osiągają ZAMS. Minimalna cyrkularyzacja następuje również po osiągnięciu ZAMS (patrz
rys. 10 → wykres „e” od strzałki ↓ dalej w osi czasu).
Okres orbitalny wydłuża się od 5 do końcowego 7,8 dnia co interpretuje się transferem momentu
pędu z rotacji składnika do ruchu orbitalnego. Końcowy okres orbitalny w tej symulacji raczej słabo
zależy od masy składników i reprezentuje pośredni okres w procesie cyrkularyzacji orbity przy braku
innych mechanizmów hamowania pływowego. Ten okres przejściowy całkiem dobrze zgadza się
z właściwościami układów podwójnych ze składnikami późnego typu młodszych niż 1 miliard lat –
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włączając w to gwiazdy przed ciągiem głównym. Dlatego wydaje się, że cyrkularyzacja w takich
układach podwójnych jest spowodowana działaniem pływów w warunkach równowagi hydrostatycznej
we wczesnej fazie dochodzenia gwiazd do ZAMS.
Dla układów podwójnych z zaawansowanymi ewolucyjnie towarzyszami np. takimi jak czerwone
olbrzymy skala czasowa konwekcji jest mniejsza od okresu orbitalnego modulującego oddziaływania
pływowe w warunkach równowagi hydrostatycznej. Więc nie ma problemów związanych z lepkością
turbulencyjną i można wykorzystywać wzór (5a) do oszacowań. Analiza kilkudziesięciu układów
podwójnych z czerwonymi olbrzymami w kilku gwiazdowych gromadach w Galaktyce (znany jest wiek
takiego układu podwójnego równy wiekowi gromady gwiazdowej) wykazała, że obserwowane
mimośrody orbit i tempo zmian tych mimośrodów są zgodne z teoretycznymi przewidywaniami teorii
pływów uwzględniających pływy w warunkach równowagi hydrostatycznej z turbulencyjną dyssypacją
energii w obszarze konwekcji.
Reasumując, lepkość turbulencyjna współdziałająca z siłami pływowymi w warunkach
równowagi hydrostatycznej tłumaczy większość obserwacji z wyjątkiem zjawiska
cyrkularyzacji układów podwójnych składających się z gwiazd ciągu głównego starszych
niż 1 miliard lat. Wydaje się, że dla takich układów podwójnych wymagany jest inny mechanizm
dyssypacji energii. Jednym z obiecujących kandydatów jest mechanizm pływów dynamicznych
omówiony w następnym paragrafie.
3.2. Pływ dynamiczny (TEO)
Z paragrafu o asterosejsmologii wiemy, że plazma, z której są zbudowane gwiazdy wykazuje
właściwości sprężyste i w zależności od struktury wewnętrznej gwiazdy może drgać w wielu modach
(np. fale grawitacyjne, akustyczne, inercyjne). Jeżeli częstotliwość tych drgań jest wystarczająco
niska, to takie oscylacje mogą być wzbudzone przez okresowe potencjały pływowe. Taka reakcja jest
nazywana pływem dynamicznym. Oscylacje wywołane przez pływy powodują przepływ energii z ruchu
orbitalnego do oscylacji własnych gwiazdy. Drgania gwiazdy wzbudzone siłami pływowymi są
w angielskiej literaturze astronomicznej oznaczane skrótem TEO, czyli Tidally Excited Oscillations.
Spotyka się również określenie pulsacji wymuszonych pływami - TIP, czyli Tidally Induced
Pulsations.

Rysunek 11. Mody grawitacyjne drgań gwiazdy
ciągu głównego wieku zero (ZAMS) o masie
5 M⊙ i promieniu 1,88 x 1011cm (~2,5 R⊙)
wzbudzone
przez
potencjał
pływowy
o częstotliwości 20 μHz (okres ~14 godzin),
ξr-zmiany promienia gwiazdy, δp-zaburzenia
ciśnienia. Materiał źródłowy [3].

Najczęściej są rozpatrywane fale grawitacyjne wzbudzone siłami pływowymi, których wielkość
jest mierzona częstotliwością „N” Brunta-Vaisali. Najsilniej w gwieździe wzbudzają się częstotliwości
drgań grawitacyjnych bliskie częstotliwości pływowej. Mają one wysoki rząd radialny „n”. Na ogół
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mają one więcej wartości „n” niż 10-20 w obszarze, gdzie transport energii z wnętrza gwiazdy odbywa
się przede wszystkim poprzez promieniowanie, ponieważ:
• ich długość fali skaluje się jak λn~nνtide/N,
• częstotliwość pływów (νtide) jest znacznie mniejsza niż N (νtide ~ 1/dni << N ~ 1/godz).
Na rys. 11 pokazano typowy przykład takich drgań dla gwiazdy ciągu głównego wieku zero
o masie 5 M⊙. Pominięto dyssypację energii. Dlatego jest to adiabatyczna fala stojąca w zewnętrznym
obszarze promienistym, która zanika w konwekcyjnym jądrze gwiazdy. Te fale najsilniej wzbudzają
się pod wpływem okresowego potencjału pływowego w obszarze bliskim jądra konwekcyjnego (r ~ rc)
i są tłumione głównie w pobliżu powierzchni, ponieważ skala czasowa termicznego tłumienia tych
drgań (~T3, gdzie T-temperatura) w obszarach zewnętrznych jest znacznie krótsza niż we wnętrzu
gwiazdy.
Moment pędu jest zabierany z ruchu orbitalnego i przekazywany do warstw powierzchniowych
gwiazdy. Dlatego warstwy powierzchniowe gwiazdy szybciej synchronizują się z ruchem orbitalnym.
Dodatkowo synchronizacja przyspiesza, ponieważ lokalna częstotliwość pływowa νtide(r) „odczuwana”
przez plazmę rozciąganą przez rotację różnicową νtide(r) = 2 (Ω(r)-ω) dąży do zera. A tym samym,
jak już pokazaliśmy wcześniej, do zera dąży również radialna długość fali λn – co dodatkowo
wzmacnia efekt tłumienia. Przy założeniu jednorodnej rotacji można oszacować skalę czasową
synchronizacji rotacji z ruchem orbitalnym dla opisanego mechanizmu według wzoru:

wzór (12)

oraz skalę czasową cyrkularyzacji przy założeniu, że synchronizacja nastąpiła szybko:

wzór (13)
Każda z gwiazd w układzie podwójnym ma podobny wkład w omawiane procesy synchronizacji
i cyrkularyzacji orbit.

Rysunek 12. Parametr pływowy E2 jest wykorzystany we wzorach (12) i (13) i charakteryzuje siłę
pływu dynamicznego. Parametr E2 jest przedstawiony w skali logarytmicznej jako funkcja masy
gwiazdy w [M⊙] po osiągnięciu ZAMS. Panel wstawiony do rysunku pokazuje zależność E2 od
względnych rozmiarów jądra konwekcyjnego. Materiał źródłowy [3].
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W wzorach (12) i (13) występuje parametr E2, który mierzy sprzęg pomiędzy potencjałem
pływowym i modem grawitacyjnym. Jest wrażliwy na rozmiar obszaru konwekcyjnego, a tym samym
zależy od masy gwiazdy – co przedstawia rys. 12. Na przykład dla gwiazdy o masie 10 M⊙ w fazie
ZAMS wartość E2≈10-6.
Wzory (12) i (13) zostały wyprowadzone dla czystych modów grawitacyjnych. Jednak ulegają one
tylko niewielkiej modyfikacji, gdy uwzględni się mody inercyjne (siła Coriolisa).
4. Gwiazdy pulsujące w rytmie serca
Nazwa gwiazd pulsujących w rytmie serca pochodzi od charakterystycznego kształtu krzywej blasku
przypominającego puls na elektrokardiogramie (przykład na rys. 1), który jest wymuszony przejściem
przez peryastron w gwiazdowym układzie podwójnym o dużej ekscentryczności orbity (mimośród
orbity e > 0,3). Są to układy podwójne o okresach orbitalnych mniejszych od roku.
Puls obserwowany w krzywej blasku w pobliżu peryastronu wynika z połączenia kilku zjawisk
powodujących zmiany obserwowanego strumienia fotonów - więcej o tym w paragrafie 4.1.
Dodatkowo wiele z tych układów wykazuje zmiany jasności o mniejszej amplitudzie przez cały okres
orbitalny, które są efektem pulsacji gwiazd wzbudzonych siłami pływowymi. Są one wynikiem
rezonansu pomiędzy wielokrotnościami okresu orbitalnego i okresami wewnętrznych oscylacji gwiazd
tworzących układ podwójny - zostaną omówione w paragrafie 4.2.

Rysunek 13. Geometryczny związek pomiędzy obserwowaną i rzeczywistą orbitą. Określają go
następujące trzy parametry: i - nachylenie płaszczyzny orbity (ang. inclination angle), ω - długość
peryastronu (ang. longitude of the periastron/argument of periastron/angle of periastron)
oraz Ω - długość węzła wstępującego (ang. position angle of the ascending node). Kierunek ruchu
orbitalnego wskazują strzałki w płaszczyźnie orbity. Materiał źródłowy [9].
4.1. Elektrokardiogram gwiazdowy
W układach podwójnych gwiazdy poruszają się po orbitach względem wspólnego środka masy.
Obserwator z Ziemi widzi te orbity inaczej niż są faktycznie położone w przestrzeni. Kształt
obserwowanej orbity zależy od nachylenia płaszczyzny orbity układu podwójnego, długości orbitalnej
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peryastronu i długości węzła wstępującego (standardowe oznaczenia astronomiczne odpowiednio:
i, ω, Ω7). Rys. 13 ilustruje związek tych parametrów dla orbity obserwowanej i rzeczywistej
(obserwowana płaszczyzna orbity → plane of apparent orbit vs rzeczywista płaszczyzna orbity →
plane of true orbit). Te parametry oraz mimośród orbity (e) są istotne dla opisu gwiazd pulsujących
w rytmie serca.
Gwiazdy pulsujące w rytmie serca są układami elipsoidalnie zmiennymi o dużej ekscentryczności
orbity, które prezentują pojaśnienie w okolicach peryastronu. Jest to efekt występowania
następujących zjawisk:
• coraz silniejsze grawitacyjne oddziaływanie pomiędzy składnikami w miarę zbliżania się do
peryastronu, które powoduje zmianę kształtu gwiazd (coraz większa „elipsoidalność”
składników);
• wzajemne odbicie światła/ irradiacja gwiazd (każda z nich oświetla towarzyszkę
i jednocześnie odbija od niej światło).
Oba efekty w prostym modelu analitycznym elipsoidalnej zmienności KOI-54 (protoplastka tego
rodzaju gwiazd zmiennych) ilustruje rys. 14, gdzie czerwoną przerywaną linią w krzywej blasku
oznaczono udział pływu równowagi, a niebieską przerywaną linią – udział odbicia światła / irradiacji.
Sumaryczny efekt przedstawia krzywa blasku oznaczona czarną ciągłą linią. Krzywa blasku na rys. 14
(a) uwzględnia rzeczywiste parametry układu podwójnego KOI-54. Natomiast rysunki (b) i (c) są
hipotetycznymi krzywymi blasku, gdy na układ patrzymy z boku (i=90°), ale bez uwzględnienia
zaćmień (ale np. rys. 1 przedstawia krzywą blasku KIC 8719324, gdzie obserwuje się zaćmienie).
Specjalnie zostały użyte dwie wartości długości peryastronu ω=80° i ω=20°, aby pokazać, że są
możliwe asymetryczne „pulsy jasności” w zależności od orientacji przestrzennej orbity układu. Proszę
zwrócić uwagę na małą amplitudę względnych zmian jasności poniżej 1% (zaledwie ~4/1000 8/1000).

Rysunek 14. Krzywa blasku (a) wyznaczona w-g prostego modelu analitycznego zmienności
elipsoidalnej KOI-54 oraz hipotetyczne krzywe blasku (b), (c) - gdyby na KOI-54 patrzeć z boku
(i=90°, ale pomijamy zaćmienia). Udział pływu równowagi w krzywej blasku oznaczono czerwoną
przerywaną linią, odbicia/irradiacji –niebieską przerywaną linią, a sumaryczną krzywą–ciągłą czarną
linią. Materiał źródłowy [14]
Ogólnie kształt pływowego pulsu w krzywej blasku tych gwiazd zmiennych zależy od nachylenia
płaszczyzny orbity układu podwójnego (i), długości orbitalnej peryastronu (ω) i mimośrodu orbity (e).
Rys. 15 przedstawia siatkę krzywych blasku w zależności od (e, i, ω), która pozwala wyrobić sobie
intuicję odnośnie „działania” tych parametrów. W szczególności w krzywej blasku nachylenie
płaszczyzny orbity (i) decyduje o relacji pomiędzy maksymalną jasnością w „pulsie
jasności” a jej spadkiem po maksimum, mimośród orbity (e) określa względną szerokość,
a długość peryastronu (ω) – symetrię. Na rysunku pokazano model układu podwójnego z dwoma
7

Uwaga–w tym paragrafie ω, Ω nie oznaczają orbitalnej prędkości kątowej i prędkości kątowej rotacji
(patrz rys.8). Tutaj oznaczają parametry orbitalne ω-długość peryastronu, Ω-długość węzła wstępującego
(patrz rys.13).
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mimośrodami orbit e=0,6 i 0,4 (odpowiednio kolor czerwony i niebieski), ponieważ siatka krzywych
blasku jest symetryczna względem ω=0.

Rysunek 15. Symulacja krzywej blasku w układzie podwójnym o dużej eliptyczności orbity
(mimośród orbity→e). Zmiany jasności wynikają z pływowych zniekształceń składników oraz irradiacji.
Nachylenie płaszczyzny orbity (i) zmienia się pionowo, a długość peryastronu (ω) - poziomo.
Względny strumień w każdej krzywej blasku został znormalizowany do największej zmiany jasności.
Materiał źródłowy [4].
Na rys. 16 pokazano obserwowane krzywe blasku i prędkości radialnych dla następujących
czterech układów pulsujących w rytmie serca: KIC 4248941, KIC 8719324, KIC 4372379
i KIC 3230227. Dla każdego obiektu kolorem czerwonym oznaczono krzywe blasku w milionowych
częściach względnego strumienia [ppm], a kolorem czarnym obserwacje prędkości radialnych
w [km/s]. Natomiast niebieską linią ciągłą oznaczono krzywą prędkości radialnej wynikającą
z najlepszego dopasowania obserwacji do modelu. Dwa z tych układów podwójnych (KIC 4248941,
KIC 8719324), oprócz charakterystycznego pulsu w krzywej blasku związanego z przejściem przez
peryastron wykazują wyraźne oscylacje wzbudzone pływami (TEO) przez cały okres orbitalny, które
zostaną omówione w paragrafie 4.2. Krzywa blasku KIC 8719324 wraz z widmem występujących
w niej oscylacji jest również pokazana na rys. 1. Oscylacje TEO występują również w krzywej blasku
KIC 3230227 (patrz [11]) – aczkolwiek nie są widoczne na rys. 16.
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Rysunek 16. Przykładowe układy pulsujące w rytmie serca: obserwowane krzywe blasku (kolor
czerwony w [ppm]) i krzywe prędkości radialnych (kolor czarny w [km/s]). Dla każdego układu
podano amplitudę zmian prędkości radialnej (A), mimośród orbity (e) oraz długość peryastronu (w).
Materiał źródłowy [4].
4.2. TEO
Oscylacje gwiazd wzbudzone siłami pływowymi (TEO) są drganiami gwiazd, które wywołują siły
pływowe gwiezdnego towarzysza. W układach podwójnych o eliptycznych orbitach, w których
częstotliwości drgań własnych gwiazdy są zbliżone do wielokrotności częstotliwości orbitalnej, gwiazda
może zachowywać się jak oscylator wymuszony powodujący wzrost amplitudy drgań tego modu
względem modów nierezonansowych. Sygnaturą TEO jest częstotliwość drgań będąca całkowitą
wielokrotnością częstotliwości orbitalnej. Z próbki gwiazd pulsujących w rytmie serca odkrytych
przez Keplera około 20% wykazuje oscylacje TEO.
Oscylacje gwiazd wzbudzone siłami pływowymi przez długi czas były analizowane tylko
teoretycznie bez potwierdzenia obserwacyjnego ich istnienia. Dopiero ultradokładna (~μmag)
fotometria wykonana przez poszukującego egzoplanety satelitę Kepler tego samego fragmentu nieba
trwająca w sposób ciągły przez prawie rok zaowocowała przypadkowym odkryciem KOI-54.
Skatalogowana jako HD 187091 jasna gwiazda (V=8,38 mag.) typu widmowego A została oznaczona
jako nr 54 spośród obiektów interesujących dla Keplera, czyli KOI-54 (ang. KOI – Kepler Object of
Interest). Obiekt nie wydawał się specjalnie ciekawy przed obserwacjami Keplera. Dopiero krzywa
blasku uzyskana z tego satelity zadziwiła astronomów (patrz rys. 17) – pojaśnienia o amplitudzie
~0,7% obserwowane co 41,8 dnia, na które nakładały się dodatkowe pulsy o amplitudzie ~0,1%
zgodne w fazie ze wspomnianymi pojaśnieniami. Dodatkowe pulsy powstały w wyniku interferencji
dwóch oscylacji o okresie zbliżonym do 11 godzin. Występowały one nawet podczas pojaśnień
i powtarzały się za każdym razem.
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Rysunek 17. Panel górny: znormalizowana krzywa blasku KOI-54 uzyskana z ciągłych obserwacji
satelity Kepler od 2 maja 2009r. do 10 marca 2010r.; panel dolny: szczegółowy widok tylko jednego
pojaśnienia KOI-54 około BJD~2455103,5. Oprócz tego pojaśnienia o amplitudzie ~0,7% widać
również oscylacje TEO ~0,1% o okresie ~11 godz. Materiał źródłowy [13].

Jako
pierwsze
wyjaśnienie
enigmatycznej
krzywej
blasku
pojawiła
się
hipoteza
o mikrosoczewkowaniu powstającym w sytuacji, gdyby wokół gwiazdy typu widmowego A krążyła
czarna dziura o masie kilku mas Słońca i miały miejsce tranzyty czarnej dziury na tle tej gwiazdy.
Hipotezę odrzucono, ponieważ nie wykryto promieniowania rentgenowskiego od tego obiektu.
Rzeczywistą naturę KOI-54 wyjaśniły dopiero obserwacje spektroskopowe i model stworzony przez
Welsh’a ze współpracownikami w 2011 r. w publikacji [13]. Model wyjaśnił zarówno obserwacje
spektroskopowe jak i fotometryczne (patrz rys. 18). Okazało się, że jest to obserwowany „prawie
z góry” (i=5,5°; dla porównania układy zaćmieniowe i~90°) układ spektroskopowo podwójny (widać
widma obu gwiazd) o silnie eliptycznych orbitach (mimośród orbity e=0,83; duża półoś orbity
a = 0,4 j.a.). Pojaśnienia są spowodowane pływowymi zniekształceniami kształtu
(elipsoidalność) i irradiacją obu gwiazd, gdy zbliżają się do siebie w peryastronie na
odległość ~6 promieni gwiazdowych. Natomiast dwie dominujące oscylacje generujące
pulsy w krzywej blasku o okresie ~11 godz. odpowiadają dokładnie 90 i 91 wielokrotności
(harmonicznej) okresu orbitalnego.
Analiza spektroskopowa wykazała, że obie gwiazdy w układzie KOI-54 są podobnej jasności i typu
widmowego A. Wykazują metaliczność 2-3 razy większą od słonecznej. Wyznaczone temperatury
efektywne wynoszą T1=8500 K i T2=8800K; przyspieszenie w atmosferze log(g1)=3,8 i log(g2)=4,1;
stosunek jasności L2/L1=1,22; stosunek masy q=M2/M1=1,024; masy M1=2,33M⊙ i M2=2,39M⊙;
promienie R1=2,30R⊙ i R2=2,33R⊙. Wypełnione kółka na rys. 18 w górnym panelu dotyczą prędkości
radialnej gwiazdy o parametrach oznaczonych cyfrą „1” (tej mniej masywnej).
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Rysunek 18. KOI-54 (Kepler Object Of Interest): panel górny –obserwowane krzywe prędkości
radialnych obu składników vs modele teoretyczne (przerywana linia – dopasowanie tylko do krzywych
prędkości radialnych, ciągła linia –dopasowanie zarówno do krzywych prędkości radialnych jak
i krzywej blasku); panel środkowy –różnica prędkości radialnych pomiędzy obserwacjami i najlepszym
dopasowaniem; panel dolny – modelowa krzywa blasku prezentująca oczekiwane zmiany jasności
układu podczas obserwacji prędkości radialnych. Mat. źródłowy [13].

Prędkości rotacji obu gwiazd wynosi około 7,5 km/s (tzn. to jest Vrot sin(i); błąd wyznaczenia
±4,5 km/s). Siły pływowe zwykle synchronizują rotację gwiazd z ruchem orbitalnym 100-1000 razy
szybciej niż następuje cyrkularyzacja ich orbit eliptycznych (temat był analizowany w paragrafie 3.1.1
– wzory 8 i 10). Więc pomimo znacznej eliptyczności orbit w układzie KOI-54 należy oczekiwać
znacznej synchronizacji rotacji gwiazd z ruchem orbitalnym. Dla orbit eliptycznych prawdziwa
synchronizacja rotacji niemożliwa. Ale mówi się o pseudosynchronizacji rotacji, w której pływowy
moment skręcający uśredniony po całej orbicie eliptycznej jest równy zeru. Częstotliwość
pseudosynchronizacji Ωps zależy tylko od mimośrodu (e) orbity eliptycznej i wyraża się wzorem Hut’a
(patrz wzór 9). Warto zauważyć, że Ωps jest 20% wolniejsza niż częstotliwość orbitalna
w peryastronie, tzn. rotacja gwiazdy jest wolniejsza niż to jest konieczne do utrzymania
synchronizacji pływowej podczas przejścia przez peryastron. Dla układu KOI-54 częstotliwość
pseudosynchronizacji wynosi Ωps=2,48/dzień i gwiazda „2” wykazuje pseudosynchronizację
częstotliwości rotacji z orbitalną. Natomiast dla składnika „1” autorzy [13] oszacowali 3,5 większą
wartość częstotliwości rotacji gwiazdy niż Ωps.
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Jak już wspomniano w tym paragrafie, połączenie zmian jasności spowodowanych elipsoidalnym
kształtem gwiazd oraz zjawiska irradiacji/odbicia światła generuje okresowe pojaśnienie 0,7%
obserwowane co 41,8 dnia. Dodatkowo bliskie przejście przez peryastron odpowiada za wzbudzenie
przynajmniej 30 modów gwiazdowych pulsacji TEO. Najsilniejsze z nich to 90 i 91 harmonika
częstotliwości orbitalnej, których wzajemna modulacja jest obserwowana w krzywej blasku.
Najsilniejsze mody drgań są pokazane na rys. 19 przedstawiającym amplitudowe widmo mocy
uzyskane z analizy krzywej blasku i oznaczone według malejącej amplitudy F1, F2, …, itd. Z tej liczby
13 modów posiada amplitudy >12μmag (stosunek sygnału do szumu > 20). Autorzy pominęli
w analizie mody o częstotliwościach <2μmag (okresy dłuższe niż ~6 dni). Najsilniejszymi modami są
F1 o częstotliwości 2,15286/dzień (24,9174 μHz / okres: 11,15 godz.) i F2 – 2,17680/dzień
(25,1944 μHz/ okres: 11,03 godz). Są to drgania idealnie sinusoidalne – bez harmonik i modulacji
w częstotliwości (np. bez modulacji spowodowanej ruchem orbitalnym). Nie stwierdzono, która
z gwiazd jest źródłem TEO, a jeżeli oscylacje pochodzą od obu gwiazd - która gwiazda generuje które
mody. F1 i F2 są zarazem modami o największej częstotliwości w krzywej blasku KOI-54. Nie ma
modów o częstotliwościach większych niż F2 o istotnej amplitudzie. A dokładniej – dla krzywej blasku
KOI-54 pomiędzy częstotliwością 3 dzień-1 (35 μHz) i częstotliwością Nyquista 24,5/dzień (283 μHz)
nie ma modów o amplitudzie większej od 3 μmag.

Rysunek 19. Widmo mocy (amplituda) dla oscylacyjnej części krzywej blasku KOI—54
(bez „pulsu jasności” o częstotliwości 1/41,8 dzień-1). Oznaczone zostały najsilniejsze pulsacje TEO
(w tym F1 i F2 – odpowiednio 90 i 91 harmoniczna okresu orbitalnego). Materiał źródłowy [13].

W wielu publikacjach analiza TEO skupia się na częstotliwościach i amplitudach oscylacji
gwiazdowych. Ale informacja na temat właściwości modów jest również zawarta w fazach oscylacji.
W wielobarwnej fotometrii mody pulsacji TEO określa się na podstawie różnic w fazach oraz
stosunkach amplitud w różnych filtrach fotometrycznych. W układach podwójnych modulacja fazowa
może być użyta do detekcji towarzyszy oraz aby wyznaczyć parametry orbitalne. Ta metoda została
zastosowana do setek gwiazdowych układów podwójnych jak również układów gwiazda – planeta/y.
Analiza zmian amplitudy i fazy pozwala określić właściwości sprzęgu pomiędzy modami oscylacji –
prowadząc do dziedziny nieliniowej asterosejsmologii.
Gwiazdy pulsujące w rytmie serca z TEO są znakomitymi laboratoriami do badania zjawisk
pływów statycznych i dynamicznych. W przeciwieństwie do gwiazdowych pulsacji - fazy oscylacji TEO
można przewidzieć. Porównanie ich z obserwacjami może być wykorzystane do lepszego zrozumienia
fizyki modów oscylacji/pulsacji TEO. Fazy oscylacji TEO liczone względem momentu przejścia
przez peryastron dają informację o azymutalnym rzędzie modu (m). Do tej pory taką analizę
wykonano tylko dla niektórych obiektów - najwięcej w publikacji [11]. Autorzy próbowali wyjaśnić
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fazy pulsacji TEO w przybliżeniu pierwszego rzędu jako efekty geometryczne dla dominujących
modów ℓ=1, m=0 lub m=±2. Przy tym przyjęto założenie, że pulsacje są adiabatyczne, rotacja gwiazd
zsynchronizowana z ruchem orbitalnym, a osie rotacji prostopadłe do płaszczyzny orbity. Fazy
oscylacji TEO są mierzone względem momentu przejścia przez peryastron. Nie można wyznaczyć,
które z modów oscylacji TEO są wsteczne (m=2, ang. retrograde modes) lub zgodne (m=-2,
ang. prograde modes) względem kierunku ruchu orbitalnego tylko z analizy faz 8.
Większość (KIC 8719324, KIC 9016693, KIC 4248941, KIC 5034333, KOE-54 i KIC 3749404)
układów analizowanych w [11] dobrze wyjaśnia ten prosty model pulsacji TEO, dla kilku
(KIC 5034333, KIC 3749404, ι Ori) – zgodność modelu z obserwacjami jest gorsza, zaś dla
KIC 8164262 – najgorsza. Potencjalnie wspomniane niezgodności mogą pomóc w badaniu
nieadiabatycznych modów oscylacji TEO jak również rezonansów pochodzących od sił pływowych.

Rysunek 20. Mody oscylacji TEO, które są wielokrotnościami (harmonicznymi) okresu orbitalnego
w zależności od fazy oscylacji dla gwiazd pulsujących w rytmie serca. Średnica niebieskich kół na
wykresach z [11] jest proporcjonalna do obserwowanej amplitudy danego modu oscylacji TEO. Więcej
informacji na temat konkretnych obiektów w tekście. Są to przykłady obiektów, w których obserwacje
TEO są zgodne w mniejszym lub większym stopniu z prostym modelem teoretycznym dominujących
modów ℓ=1, m=0 lub m=±2 oscylacji TEO. Materiał źródłowy: [11], dla KOI-54 [15], dla KIC
3230227 [10].
Na rys. 20 porównano obserwowane amplitudy i fazy oscylacji TEO z modelami teoretycznymi
tylko dla następujących gwiazd pulsujących w rytmie serca: KIC 4248941, KIC 8719324,
KIC 3749404, KOI-54, KIC 3230227 i ι Ori. Rozmieszczenie czterech obiektów od lewej na tym
rysunku jest niemal identyczne jak na rys. 16 z wyjątkiem KOI-54, którego wykres zastąpił
KIC 4372379. Obserwacje z [11] reprezentują niebieskie koła, których średnica jest proporcjonalna
do obserwowanej amplitudy danego modu oscylacji TEO. Niebieskie koła są umieszczone na wykresie
przedstawiającym mody oscylacji TEO (są one harmonicznymi okresu orbitalnego!) w zależności od
fazy oscylacji liczonych od zera w momencie przejścia przez peryastron.

8

Jeżeli jest znana prędkość rotacji gwiazdy, to zwykle można wyznaczyć z modelowania amplitudy TEO,
czy
mody oscylacji są zgodne czy też wsteczne w odniesieniu do kierunku ruchu orbitalnego. Bardziej
prawdopodobne są mody zgodne z kierunkiem ruchu orbitalnego zarówno z punktu widzenia teorii jak
i obserwacji.
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Interpretacji wykresów faz pulsacji TEO na rys. 20 dla konkretnych gwiazd pulsujących w rytmie
serca z TEO jest następująca:
• KIC 4248941 (układ gwiazd o eliptycznej orbicie e=0,423 nachylonej pod kątem i~68°
o okresie orbitalnym ~8,6 dnia) – faza dominującej oscylacji TEO o częstotliwości będącej
pięciokrotnością częstotliwości orbitalnej (N=5) zgadza się z interpretacją teoretyczną modu
m=2;
• KIC 8719324 (układ gwiazd typu widmowego F/M o silnie eliptycznej orbicie e=0,60
nachylonej pod kątem i~73° o okresie orbitalnym ~10 dni) - fazy dominujących oscylacji TEO
będących harmonikami orbitalnymi N=26 i N=29 zgadzają się z interpretacją teoretyczną
odpowiednio modów ℓ=1, m=0 i m=2; transformacja Fouriera całej krzywej blasku tego
obiektu jest pokazana na rys. 1 po prawej; częstotliwości f < 1/dzień (0,323/dzień
i 0,646/dzień) są spowodowane najprawdopodobniej modulacją rotacji;
• KIC 3749404 (układ gwiazd o silnie eliptycznej orbicie e=0,635 nachylonej pod kątem i~62°
wykazującej precesję aż ὡ~1,2°/rok, o okresie orbitalnym ~20 dni) – obiekt nieco gorzej
spełnia oczekiwania modelu teoretycznego przyjętego w [11]; fazy oscylacji TEO będących
harmonikami orbitalnymi N=19, 20, 21, 22, 26, 27 zgadzają się z interpretacją teoretyczną
modów |m|=2, harmoniki TEO N=17, 23 – to najprawdopodobniej mody m=0, a N=24 –
wykazuje znaczne odchyłki od oczekiwanego modelu teoretycznego;
• KOI-54 (układ gwiazd typu widmowego A widziany „prawie z góry” (i=5,5°) o masach
M1/M2=2,33/2,39M⊙ i promieniach R1/R2=2,30/2,33R⊙, o silnie eliptycznej orbicie e=0,83
i okresie orbitalnym ~41,8 dnia) - fazy dominujących oscylacji TEO będących harmonikami
orbitalnymi N=90 i N=91 zgadzają się z interpretacją teoretyczną modów m=0; oczekuje się,
że harmoniki orbitalne N < ~50 (=f/Ωorb) mogą mieć arbitralne fazy (oczekuje się, że oscylacje
TEO nie będą falami stacjonarnymi);
• KIC 3230227 (układ zaćmieniowy gwiazd typu widmowego A o masach M1/M2=1,84/1,73M⊙
i promieniach R1/R2=2,01/1,68R⊙, o silnie eliptycznej orbicie e=0,6 i okresie orbitalnym ~7dni)
- fazy ponad 10 oscylacji TEO będących harmonikami orbitalnymi są zgodne z interpretacją
teoretyczną modów ℓ = 2, m = -2 (mody zgodne z kierunkiem ruchu orbitalnego);
• Iota Orionis (ι Ori) (układ masywnych gwiazd typu widmowego O/B o masach
M1/M2=23/13M⊙ i promieniach R1/R2=9,1/5R⊙, o silnie eliptycznej orbicie e=0,764 nachylonej
pod kątem i~63°, o okresie orbitalnym ~29,34 dnia) – w [20] sugeruje się, że fazy cztery
modów oscylacji TEO (N=23, 25, 27, 33) są zgodne z interpretacją teoretyczną modów ℓ=2,
m=-2 (mody zgodne z kierunkiem ruchu orbitalnego); omówienie publikacji [20] – patrz
następny paragraf niniejszego artykułu;
natomiast na rys. 20 fazy oscylacji TEO dla ι Ori są wzięte z analizy obserwacji dwóch satelitów
BRITE (Orion I i Orion II) w filtrach czerwonych i niebieskich, i oznaczone odpowiednio
kolorami na rys. 20; wymienione cztery mody oscylacji TEO z sesji obserwacyjnej satelity
Orion I został pominięte przy identyfikacji modów ze względu na znaczne błędy; natomiast
obserwacje w filtrze czerwonym i niebieskim wskazują na to, że fazy oscylacji N=25 są zgodne
z interpretacją teoretyczną modów ℓ=2, m=-2, zaś fazy N=23 i N=33 są niespójne,
gdy porównuje się obserwacje z obu satelitów Orion I i Orion II.
Mechanizm, który tłumaczy TEO nazywa się synchronizacją rezonansową (ang.
resonant locking) i „działa” w następujący sposób: w gwiazdowym układzie podwójnym ewolucja
orbity eliptycznej następuje poprzez transfer energii i momentu pędu – czego skutkiem jest
zmniejszanie się wielkości orbity, a tym samym okresu orbitalnego oraz szybsza rotacja gwiazd.
Jednocześnie wzrost prędkości rotacji gwiazd sprawia, że częstotliwości drgań własnych gwiazd się
zmieniają. W mechanizmie synchronizacji rezonansowej zakłada się, że dwa zjawiska:
zmiana okresu orbitalnego i zmiana częstotliwości drgań własnych gwiazd następują
w
identycznej
skali
czasowej.
Czyli
częstotliwości
drgań
własnych
gwiazd
są zsynchronizowane ze zmianami okresu orbitalnego. Dzięki temu TEO są synchronizowane
w rezonansie z ruchem orbitalnym, dając możliwość obserwacji modów oscylacji wzbudzonych
rezonansowo.
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Dla KOI-54 zaproponowano ten mechanizm dla najsilniejszych harmonicznych będących 90 i 91
krotnością okresu orbitalnego, które najprawdopodobniej są modami ℓ=2 i m=0. Nadal trwa dyskusja,
czy dla KOI-54 występuje wyżej opisana synchronizacja rezonansowa. Natomiast jest
prawdopodobne, że ten mechanizm odpowiada za TEO w układzie KIC 8164262, w którym obserwuje
się oscylacje tylko jednego dominującego modu. KIC 8164262 jest układem podwójnym o jasności
około 13 mag i silnie eliptycznej orbicie (e~0,88) o okresie ~87 dni, w którym obserwuje się oscylacje
TEO o dużej amplitudzie (~900 ppm / milionowe części strumienia) i tylko jednej częstotliwości
odpowiadającej 229 krotności okresu orbitalnego (patrz rys. 21). Główny składnik układu KIC
8164262 jest gwiazdą typu widmowego „późne A/wczesne F”, a towarzysz – typu widmowego M.
W krzywej blasku KIC 8164262 występuje wiele modów oscylacji typu grawitacyjnego („g”)
wzbudzanych pływami w zakresie od 120 do 320 cykli na okres orbitalny (częstotliwości ~1-4/dzień).
Jednak najsilniejszy mod posiada amplitudę ponad 20 razy większą niż wszystkie pozostałe mody
(900 ppm w porównaniu z kolejnym modem pod względem wartości amplitudy 45ppm). Oczekiwana
częstotliwość i amplituda oscylacji teoretycznego modelu gwiazdy o typie widmowym „późne
A/wczesne F” (masa 1,9M⊙; promień 2,5R⊙; temperatura efektywna 7000K) bardzo dobrze zgadzają
się z częstotliwością i amplitudą modu odpowiadającego synchronizacji rezonansowej 229
harmonicznej okresu orbitalnego. Tak wysoka dominująca harmoniczna N=229 nie jest niczym
nadzwyczajnym w świecie gwiazd pulsujących w rytmie serca ze względu na długi okres orbitalny
układu podwójnego KIC 8164262.
To, że oscylacje TEO dla KIC 8164262 są prawdopodobnie w (silnej) synchronizacji rezonansowej
pokazał Fuller ze współpracownikami w [27]. Oznacza to, że ewolucja częstotliwości oscylacji TEO jest
w „harmonicznej” zgodności z ewolucją orbity tego układu podwójnego i rotacji gwiazd - w ten
sposób, że mody oscylacji są zawsze w rezonansie z pływową częstotliwością wzbudzającą. W takim
przypadku fazy oscylacji TEO mogą być przypadkowe. Zgodnie z modelowaniem układu KIC 8164262
z publikacji [27] dominujące TEO odpowiadające 229 harmonicznej okresu orbitalnego jest najpewniej
modem ℓ=2 i m=1 powiązanym rezonansowo.
Fazy TEO dla KIC 8164262 nie zgadzają się z modelem teoretycznym [11] (patrz rys. 21 po
lewej) ze względu na prawdopodobną niezgodność nachylenia osi obrotu składnika głównego (i~35°)
i płaszczyzny orbity tego układu (~65°). Wartość i ~35° została oszacowana w [20] na podstawie
założenia, że modulacja rotacyjna krzywej blasku jest spowodowana przez składnik główny. Dla tego
układu obserwuje się również mody |m|=1.

Rysunek 21. Po lewej: mody oscylacji TEO dla KIC 8164262 w zależności od fazy liczonej od zera
w momencie przejścia przez peryastron. Średnica niebieskich kół jest proporcjonalna do
obserwowanej amplitudy danego modu oscylacji TEO. Największą amplitudę posiada harmoniczna
N=229. Fazy TEO nie zgadzają się z modelem teoretycznym [11]. Po prawej: krzywa blasku KIC
8164262 w zależności od fazy (czarne punkty). Modelowa krzywa blasku z [26] z jednym modem
pulsacji TEO o największej amplitudzie, czyli N=229 jest oznaczona czerwoną ciągłą linią. Niebieska
przerywana linia oznacza moment przejścia przez peryastron i jest nieco przesunięta względem
minimum jasności. Materiał źródłowy: [11], [26].
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4.3. Masywne układy pulsujące w rytmie serca
Większość gwiazd pulsujących w rytmie serca odkrytych do tej pory są układami podwójnymi
składającymi się z gwiazd typów widmowych A-F. Jednak zjawisko pulsacji w rytmie serca obserwuje
się również wśród bardziej masywnych gwiazd typów widmowych O, B.
W szczególności iota Orionis (ι Ori) jest znanym masywnym układem podwójnym, w którym
składnik główny jest typu widmowego O9 III, a towarzysz - B1 III-IV. Nie jest to układ zaćmieniowy,
ponieważ nachylenie płaszczyzny orbity układu względem obserwatora wynosi i~63°. Jako układ
podwójny o silnie eliptycznej orbicie (e =0,764, a=132R⊙) i krótkim okresie orbitalnym (29,34 dnia)
został uznany jako kandydat do zaobserwowania efektów zniekształceń pływowych kształtu
(elipsoidalność) oraz charakterystycznego pulsu podczas mijania peryastronu za pomocą satelitów
fotometrycznych BRITE. Połączona analiza obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych w PHOEBE
pozwoliła stworzyć model układu (patrz najlepsze dopasowanie: rys. 22a czarne ciągłe linie + rys. 22b
czerwone ciągłe linie) i wyznaczyć temperatury efektywne, masy, promienie obu składników
(odpowiednio składnik główny / wtórny: Teff ~31000K/18000K; masa 23M⊙/13M⊙; promień
9,1R⊙/5R⊙). Okazało się, że układ podwójny ι Ori jest najbardziej masywnym układem pulsującym
w rytmie serca z dotychczas poznanych.
W układzie ι Orionis odkryto prawdopodobne cztery mody oscylacji TEO gwiazdy typu
widmowego O, porównując okresowości znalezione w krzywej blasku z modelem teoretycznym
oscylacji TEO. Mianowicie analiza fourierowska krzywej blasku ι Ori wykazała istnienie pięciu
następujących częstotliwości powyżej poziomu istotności (t.j. przerywana linia na rys. 22c):
• f1=0,20 dzień-1 (6 x okres orbitalny), amplituda 1,07 ppt (ppt = 1/1000);
• f4=0,79 dzień-1 (23 x okres orbitalny), amplituda 0,92 ppt;
• f3=0,86 dzień-1 (25 x okres orbitalny), amplituda 0,44 ppt;
• f6=0,93 dzień-1 (27 x okres orbitalny), amplituda 0,66 ppt;
• f2=1,13 dzień-1 (33 x okres orbitalny), amplituda 0,58 ppt.
Aby zrozumieć TEO w ι Ori autorzy publikacji [20] modelowali ewolucję układu korzystając
z oprogramowania MESA, a same oscylacje gwiazd – z software GYRE uwzględniającego pulsacje
nieadiabatyczne i rotację gwiazd. Zostały policzone teoretyczne zmiany jasności wywołane
potencjałem pływowym towarzysza, ale tylko dla modów ℓ=2. Okazało się, że mody ℓ > 2 są znacznie
trudniej wzbudzane przez potencjał pływowy towarzysza, który skaluje się jak (R/a)(ℓ+1),
gdzie R – promień gwiazdy, a- półoś orbity. Podczas modelowania przyjęto założenie, że w tym
układzie nastąpiła już pseudosynchronizacja rotacji gwiazd z ruchem orbitalnym, ponieważ odbywa się
w skali czasowej rzędu 104 lat (patrz np. wzór 9 / wzór Hut’a). Natomiast skala czasowa
cyrkularyzacji orbit tego układu jest znacznie większa, bo aż 107 lat. Przybliżony okres
pseudosynchronizacji dla tego układu oszacowano na 3,4 dnia. Aczkolwiek do modelowania autorzy
w [20] użyli dłuższego okresu rotacji wynoszącego 4,5 dnia, który generował częstotliwości TEO
zgodne z zaobserwowanymi.
Ogólnie mówiąc szybsza/wolniejsza rotacja przesuwa modelowane częstotliwości TEO w stronę
wyższych/niższych częstotliwości niż obserwowane. Mimo, że w układzie inercjalnym zmiana tempa
rotacji gwiazdy nie zmienia pływowych częstotliwości wymuszających oscylacje, to jednak powoduje
to zmianę modów w gwieździe, które są wzbudzane. Szybsza rotacja zgodna z ruchem orbitalnym
przesuwa mody grawitacyjne oscylacji w stronę wyższych częstotliwości w inercjalnym układzie
odniesienia, powodując wzbudzenie wyższych harmonicznych okresu orbitalnego w gwieździe przez
siły pływowe. Wolniejsza rotacja lub rotacja niezgodna z ruchem orbitalnym wywołuje odwrotny efekt.
Dla rotacji zgodnej z ruchem orbitalnym nie wzbudzają się mody ℓ=2, m=±1. Oczekuje się,
że dominującymi modami oscylacji pływowych TEO powinny być ℓ=2, m=±2 i m=0.
Na dodatkowo wstawionej części rys. 22c (wykres: harmoniczne okresu orbitalnego vs względna
amplituda ΔL/L) porównano obserwowane mody oscylacji z modami TEO wynikającymi z modelowania
układu ι Orionis. Pokazano następujące amplitudy modelowanych TEO pochodzące od obu gwiazd:
• składnik główny (O9 III) – niebieskie okręgi/granatowe kółka → harmoniczne modów
odpowiednio ℓ=2, m=0 /ℓ=2, m=±2;
• składnik wtórny (B1 III-IV) – zielone kółka → harmoniczne modu ℓ=2, m=±2.
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Rysunek 22. Układ podwójny ι Orionis : (a) Krzywa blasku z satelitów BRITE w filtrze czerwonym
i niebieskim. (b) Krzywa zmian prędkości radialnych. (c) Dyskretne widmo fourierowskie uzyskane
z analizy krzywej blasku dla jednej z serii obserwacji BRITE (widać najsilniejsze mody TEO).
Przerywana linia oznacza poziom istotności 3,6σ. We wstawce do rys. (c) porównano obserwowane
(czerwone kwadraty) i teoretyczne amplitudy zmian jasności dla oscylacji TEO. Materiał źródłowy[20].
Natomiast pięć kwadratów w kolorze czerwonym o względnych amplitudach około ΔL/L~1/1000
reprezentuje obserwowane mody oscylacji f1, f4, f3, f6, f2 dla harmonicznych okresu orbitalnego
(odpowiednio 6, 23, 25, 27 i 33 harmoniczna). Na rys. 22c (wstawka) widać, że w układzie ι Ori
dominującymi modami oscylacji TEO są mody grawitacyjne ℓ=2, m=±2 pochodzące od
gwiazdy głównej układu (rotacja gwiazdy zgodna z ruchem orbitalnym). Oczekiwane
częstotliwości i amplitudy, które wynikają z modelowania są podobne do obserwowanych
modów ι Ori. Mniejszy wkład do TEO pochodzący od drugiej gwiazdy wynika głównie mniejszej
jasności składnika wtórnego.
Model przyjęty w [20] nie tłumaczy oscylacji f1 odpowiadającej 6 harmonicznej okresu
orbitalnego. Jeżeli f1 pochodzi od modów ℓ=2, m=±2, to musi on być generowany przez mody
grawitacyjne wynikające z rotacji gwiazdy niezgodnej z kierunkiem ruchu orbitalnego. Jednak takie
mody są bardzo słabe w modelu [20]. Może to wynikać np. z pominięcia modów oscylacyjnych
Rossby’ego.
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Mody Rossby’ego zaobserwowano w ostatnich latach dla kilku gwiazd pulsujących typu
γ Doradus. Dlatego jest prawdopodobne, że oscylacje dla częstotliwości równej 6 harmonicznej okresu
orbitalnego mogą być wzbudzanym pływami modem Rossby’ego dla oscylacji gwiazdy głównej układu
ι Ori. Harmoniczną f1 mogą wyjaśnić również nieliniowe oddziaływania pomiędzy modami TEO, które
już zaobserwowano dla kilku gwiazd pulsujących w rytmie serca. Sygnaturą nieliniowych oddziaływań
dla ι Ori jest to, że częstotliwość f1 jest sumą innych częstotliwości, a mianowicie f1+f6≈f2. Jeżeli
to jest prawda, to f1 jest modem wzbudzany nieliniowo przez interakcję pomiędzy modami f2 i f6.
Wreszcie oscylacje f1 można również wytłumaczyć tym, że jej okres drgań ≈ 4,8 dnia jest zbliżony do
okresu rotacji gwiazdy. Reasumując: aby wyjaśnić pochodzenie oscylacji f1 konieczne są dalsze
obserwacje.

Rysunek 23. Po lewej: krzywe blasku MACHO 80.7443.1718 - prawdopodobnego układu pulsującego
w rytmie serca o ekstremalnej amplitudzie aż 40%. Obserwacje zostały wykonane teleskopami ASASSN i TESS. Po prawej: analiza częstotliwości występujących w krzywych blasku ASAS-SN (u góry)
i TESS (na dole) po odjęciu zmian jasności zgodnych z modelem układu zniekształconego wzajemnymi
siłami pływowymi (częstotliwość orbitalna forb=1/32,83 dzień-1). Materiał źródłowy [21].
Innym prawdopodobnym kandydatem na masywny układ pulsujący w rytmie serca jest
MACHO 80.7443.1718 (ASASSN-V J052624.38-684705.6), którego krzywa blasku (patrz rys. 23 –
po lewej) jest podobna do gwiazd pulsujących w rytmie serca. Jest to obiekt o jasności ∼13,5V, który
znajduje się w Wielkim Obłoku Magellana w kompleksie OB LH58. Wykazuje okresowość ∼32,83 dnia.
Obiekt jest niezwykły jak na swoją klasę zmienności, ponieważ wykazuje zmiany jasności aż ∼40%
podczas przejścia przez peryastron i aż ∼10% poza tą fazą (TEO). Na podstawie analizy krzywej
blasku autorzy publikacji [21] stworzyli model MACHO 80.7443.1718 jako jednego z najbardziej
ekstremalnie masywnych układów podwójnych pulsujących w rytmie serca. W tym modelu układ
podwójny składa się przynajmniej z jednej masywnej gwiazdy wczesnego typu widmowego B krążącej
po orbicie eliptycznej o parametrach ω=53,5°; i=45,7°; e=0,58.
W widmie częstotliwości uzyskanym z krzywych blasku ASAS-SN i TESS (rys. 23 – po prawej)
autorzy publikacji [21] odkryli następujące harmoniki „N” częstotliwości orbitalnej o stosunku sygnału
do szumu SNR>2:
• N=7; 0,213 dzień-1; amplituda 9 ppt; SNR~2,1; tylko obserwacje TESS;
• N=8; 0,244 dzień-1; amplituda 3 ppt; SNR~4,0; tylko obserwacje ASAS-SN;
• N=10; 0,305 dzień-1; amplituda 6-8 ppt; SNR~2,5-2,0; obserwacje ASAS-SN + TESS;
• N=17; 0,518 dzień-1; amplituda 9 ppt; SNR~2,9; tylko obserwacje ASAS-SN;
• N=25; 0,762 dzień-1; amplituda 14-15 ppt; SNR~4,1-5,1; obserwacje ASAS-SN + TESS.
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Wydaje się, że harmoniki N = 7/8, 10, 17 i 25 są oscylacjami TEO. Amplituda oscylacji TEO jest
o rząd wielkości większa w porównaniu do mniej masywnych gwiazd pulsujących w rytmie serca lub
nawet ι Orionis (~3-15 ppt vs ~1 ppt). Konieczne są dalsze obserwacje fotometryczne i przed
wszystkim spektroskopowe by wyjaśnić naturę MACHO 80.7443.1718.
4.4. Statystyka gwiazd pulsujących w rytmie serca
Aktualną listę gwiazd pulsujących w rytmie serca można znaleźć pod odnośnikiem [12] i liczy ona 182
pozycje (patrz tabela 3). Praktycznie wszystkie zostały odkryte w polu obserwacyjnym satelity Kepler
Większość z tej listy znajduje się również w bazie VSX AAVSO. Tabela 3 jest kompilacją listy tych
gwiazd zmiennych z [12] oraz bazy VSX. Dopisek „...+TEO” w kolumnie „Okres [dni]” oznacza układy
pulsujące w rytmie serca, w których zaobserwowano oscylacje TEO. Jest to lista 24 takich obiektów
z katalogu Kirk’a ze współpracownikami z 2016 r. (http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?source=J/AJ/151/68). W kolumnie „Magnitudo” oprócz przybliżonej jasności obiektu podano również
amplitudę „pulsu jasności” (zwykle na poziomie 1/1000 mag lub co najwyżej kilku tysięcznych mag),
„Konst.” - nazwę gwiazdozbioru, „Teff” - temperaturę efektywną gwiazdy. Współrzędne obiektów
RA/DEC na epokę 2000 są podane w wygodnym formacie, ponieważ wystarczy wkleić ten łańcuch
znaków do filtrów w katalogach gwiazdowych dostępnych w Internecie, by znaleźć obiekt po
współrzędnych.
Tabela 3. Lista gwiazd pulsujących w rytmie serca z bazy VSX i [12] (sortowanie w-g nazwy).
Lp

Nazwa

AUID/KOI

Współrzędne
(2000)

Konst.

Teff

Okres [dni]

Magnitudo

1.

ASAS J171318-4017.3 000-BNB-867 17 13 17.97 -40 17 17.2

Sco

427

9.88 - 10.07 V

2.

BOKS-42195

19 39 39.77 +46 29 07.1

Cyg

67.995354

14.21 (0.001) Kp

3.

EPIC 202060800

06 10 21.85 +23 47 38.9

Gem

3.26237

11.50 (0.090) Kp

4.

iot Ori

05 35 25.98 -05 54 35.6

Ori

29.13376

2.76 - 2.79 V

5.

KIC 10004546

19 14 59.28 +46 55 50.6

Cyg

5936

19.356914

13.06 (0.001)Kp V

6.

KIC 10092506

19 51 22.98 +47 04 20.4

Cyg

6526

31.041675

11.11 (0.001)Kp V

7.

KIC 10096019

19 55 24.78 +47 04 58.1

Cyg

6707

6.8674693

13.35

8.

KIC 10159014

19 51 10.71 +47 09 23.3

Cyg

6526

8.777397

13.74 (0.001)Kp V

9.

KIC 10162999

19 55 30.16 +47 08 36.9

Cyg

6068

3.429215

12.95 (0.007)Kp V

10.

KIC 10221886

19 47 35.66 +47 16 53.8

Cyg

6148

8.316718

12.48 (0.002)Kp V

11.

KIC 10334122

19 18 39.45 +47 24 01.3

Cyg

6116

37.952857

12.88 (0.001)Kp V

12.

KIC 10611450

19 44 29.85 +47 49 50.4

Cyg

6257

11.652748

14.40 (0.001) Kp

13.

KIC 10614012

1807

19 47 42.91 +47 52 58.9

Cyg

4859

132.1673120

9.72

14.

KIC 10664416

2599

19 25 36.19 +47 55 28.6

Cyg

4996

25.322174

15.08 (0.001)Kp V

15.

KIC 10679505

19 47 44.21 +47 58 52.2

Cyg

6408

5.675186

13.89 (0.002)Kp V

16.

KIC 10873904

19 46 24.04 +48 17 45.5

Cyg

6568

9.885633

13.00 (0.001)Kp V

17.

KIC 11044668

19 51 46.79 +48 33 27.0

Cyg

4959

139.4500000

12.35

18.

KIC 11071278

18 57 51.88 +48 39 19.0

Dra

55.885225

11.86 (0.004)Kp V

19.

KIC 11122789

18 52 29.89 +48 44 05.7

Dra

3.238154+TEO

9.64 (0.001) Kp

20.

KIC 11133313

19 18 39.99 +48 43 46.7

Cyg

5993

27.400893

12.36 (0.001)Kp V

21.

KIC 11240948

19 20 25.64 +48 54 12.2

Cyg

6822

3.401937

12.48 (0.005)Kp V

22.

KIC 11288684

19 08 38.18 +49 04 48.1

Cyg

22.210063

13.68 (0.001)Kp V

23.

KIC 11403032

19 27 42.71 +49 17 49.1

Cyg

7.631634+TEO

11.45 (0.002)Kp V

24.

KIC 11409673

19 40 32.72 +49 16 23.8

Cyg

12.317869+TEO

12.83 (0.005)Kp V
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25.

KIC 11568428

19 44 44.47 +49 33 24.5

Cyg

6828

1.710629

13.19 (0.001)Kp V

26.

KIC 11568657

19 45 07.16 +49 31 04.1

Cyg

6347

13.476046

13.34 (0.002)Kp V

27.

KIC 11572363

19 50 51.62 +49 34 25.6

Cyg

6069

19.027753

12.53 (0.001)Kp V

28.

KIC 11649962

18 58 16.33 +49 46 46.2

Dra

6487

10.562737

11.44 (0.001)Kp V

29.

KIC 11700133

18 56 56.15 +49 51 11.6

Dra

6.754017

13.06 (0.001)Kp V

30.

KIC 11769801

19 40 34.31 +49 59 35.1

Cyg

29.70822

11.58 (0.001)Kp V

31.

KIC 11774013

19 47 35.92 +49 54 58.6

Cyg

3.7562477

13.86

32.

KIC 11859811

19 17 31.52 +50 11 21.8

Cyg

22.314148

10.95 (0.001)Kp V

33.

KIC 11923629

19 45 32.63 +50 12 17.8

Cyg

5975

17.973284

12.28 (0.001)Kp V

34.

KIC 11970288

19 40 51.01 +50 19 00.8

Cyg

6690

20.702319

11.23 (0.001)Kp V

35.

KIC 12255108

19 18 23.79 +50 56 18.9

Cyg

7378

9.131526

11.54 (0.002)Kp V

36.

KIC 1573836

19 26 00.58 +37 10 39.0

Lyr

6283

3.557093

13.14 (0.001)Kp V

37.

KIC 2444348

19 26 40.48 +37 42 14.7

Lyr

4546

103.206989

10.67 (0.002)Kp V

38.

KIC 2697935

19 09 52.29 +37 57 59.9

Lyr

4883

21.5133595

10.63

39.

KIC 2720096

19 31 54.97 +37 54 39.3

Cyg

4832

26.67468

13.35 (0.001)Kp V

40.

KIC 3230227

19 20 27.02 +38 23 59.4

Lyr

7972

7.0471062+TEO

9.002

41.

KIC 3240976

19 31 42.97 +38 19 40.7

Cyg

6124

15.238869

14.70 (0.001)Kp V

42.

KIC 3547874

19 29 07.89 +38 39 56.5

Cyg

6371

19.692172+TEO

10.93 (0.003)Kp V

43.

KIC 3729724

19 02 37.33 +38 51 01.8

Lyr

16.418755

12.09 (0.002) Kp

44.

KIC 3734660

19 10 29.71 +38 51 19.4

Lyr

6030

19.942137

12.94 (0.001) Kp

45.

KIC 3749404

19 28 19.08 +38 50 13.5

Lyr

7144

20.316+TEO

10.58 (0.003) Kp

46.

KIC 3764714

3963

19 42 57.59 +38 51 44.2

Cyg

6251

6.633276

12.89 (0.001)Kp V

47.

KIC 3766353

6359

19 44 12.91 +38 53 39.3

Cyg

6362

2.6669648+TEO

13.97

48.

KIC 3850086

19 25 35.40 +38 57 53.0

Lyr

6230

19.114247

11.35 (0.001)Kp V

49.

KIC 3862171

19 37 59.28 +38 58 48.2

Cyg

5922

6.996461

13.88 (0.001)Kp V

50.

KIC 3869825

19 44 32.14 +38 59 56.4

Cyg

6476

4.8006556+TEO

13.32

51.

KIC 3965556

19 37 33.81 +39 04 36.1

Cyg

6252

6.55677

12.67 (0.001)Kp V

52.

KIC 4150136

19 18 28.63 +39 17 37.9

Lyr

6195

9.478402

13.73 (0.001) Kp

53.

KIC 4247092

19 07 31.12 +39 22 42.2

Lyr

5565

21.056416

14.19 (0.001)Kp V

54.

KIC 4248941

19 10 24.76 +39 23 51.5

Lyr

6089

8.645+TEO

12.20 (0.002)Kp V

55.

KIC 4253860

19 16 56.08 +39 23 11.5

Lyr

6636

155.0611116

12.65

56.

KIC 4359851

19 20 19.90 +39 24 03.0

Lyr

5951

13.542328

12.84 (0.001)Kp V

57.

KIC 4377638

19 38 58.52 +39 29 57.9

Cyg

9093

2.821875

11.24 (0.006)Kp V

58.

KIC 4459068

19 20 05.84 +39 33 48.2

Lyr

8908

24.9559946

11.46

59.

KIC 4470124

19 32 47.18 +39 30 25.9

Cyg

6260

11.438984

15.08 (0.002)Kp V

60.

KIC 4545729

19 05 36.20 +39 41 54.1

Lyr

6096

18.38352

13.16 (0.001)Kp V

61.

KIC 4649305

19 20 24.80 +39 46 53.8

Lyr

6742

22.6511384

13.68

62.

KIC 4659476

19 32 26.44 +39 45 22.8

Cyg

6129

58.996374

13.33 (0.001)Kp V

63.

KIC 4669402

4128

19 42 08.14 +39 45 44.0

Cyg

5756

8.496468

14.24 (0.002)Kp V

64.

KIC 4761060

2249

19 42 11.31 +39 51 42.3

Cyg

6512

3.361391

12.36 (0.001)Kp V

65.

KIC 4847343

19 39 48.39 +39 55 46.0

Cyg

6272

11.416917

12.82 (0.001)Kp V
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66.

KIC 4847369

67.

KIC 4936180

68.

19 39 50.02 +39 54 16.5

Cyg

6141

12.350014

13.83 (0.001)Kp V

19 40 27.29 +40 04 16.2

Cyg

6287

4.6409218

15.27

KIC 4949187

19 51 42.01 +40 05 18.3

Cyg

6307

11.977392

13.95 (0.001)Kp V

69.

KIC 4949194

19 51 42.70 +40 03 17.6

Cyg

8444

41.263202+TEO

8.94 (0.002) Kp

70.

KIC 5005618

3186

19 20 30.49 +40 09 34.1

Lyr

5844

340.9672110

11.30

71.

KIC 5006817

5112

19 21 49.43 +40 08 44.6

Lyr

4935

94.811969

11.05 (0.003)Kp V

72.

KIC 5017127

19 34 11.66 +40 06 42.1

Cyg

6195

20.006404

12.59 (0.001)Kp V

73.

KIC 5039392

19 53 36.22 +40 10 19.9

Cyg

4152

236.727941

11.65 (0.023) Kp

74.

KIC 5090937

19 17 03.78 +40 15 19.7

Lyr

7865

8.800693+TEO

10.96 (0.002)Kp V

75.

KIC 5129777

19 56 11.47 +40 13 08.1

Cyg

8124

26.15853

12.88 (0.001) Kp

76.

KIC 5175668

19 13 16.10 +40 19 40.9

Lyr

6234

21.882115

13.45 (0.001)Kp V

77.

KIC 5213466

19 52 31.18 +40 23 59.5

Cyg

8312

2.8193115

13.075

78.

KIC 5284262

19 37 39.91 +40 28 48.9

Cyg

6349

17.963312

13.20 (0.001)Kp V

79.

KIC 5286221

19 39 45.69 +40 29 47.8

Cyg

8001

15.295983

11.90 (0.001)Kp V

80.

KIC 5398002

20 00 03.60 +40 31 37.3

Cyg

8527

14.153175

11.98 (0.001) Kp

81.

KIC 5511076

18 51 53.32 +40 43 37.2

Lyr

5931

6.513199

11.88 (0.002)Kp V

82.

KIC 5596440

18 50 52.97 +40 53 57.0

Lyr

6256

10.4748568

13.22

83.

KIC 5707897

19 30 14.47 +40 59 48.7

Cyg

6066

8.416091

12.91 (0.001)Kp V

84.

KIC 5733154

19 54 26.82 +40 56 56.6

Cyg

6839

62.519903

12.78 (0.002)Kp V

85.

KIC 5771961

18 59 02.36 +41 02 36.3

Lyr

6977

26.066437

10.57 (0.001)Kp V

86.

KIC 5790807

19 27 05.24 +41 05 53.0

Lyr

6349

79.9962462

9.95

87.

KIC 5818706

19 54 47.01 +41 02 30.3

Cyg

6123

14.959941

11.67 (0.001)Kp V

88.

KIC 5877364

19 28 38.36 +41 11 53.6

Cyg

89.648538

8.88 (0.002) Kp

89.

KIC 5944240

19 03 39.35 +41 17 29.5

Lyr

7474

2.553222

14.69 (0.019)Kp V

90.

KIC 5960989

19 28 12.48 +41 15 58.0

Cyg

6074

50.721534

12.57 (0.005)Kp V

91.

KIC 6042191

19 26 58.41 +41 18 36.0

Lyr

4986

43.390923

13.39 (0.001)Kp V

92.

KIC 6105491

18 59 57.97 +41 26 00.1

Lyr

6986

13.299638

11.92 (0.001)Kp V

93.

KIC 6117415

19 19 26.65 +41 24 29.5

Lyr

6282

19.7416252

10.54

94.

KIC 6137885

19 43 31.91 +41 28 29.0

Cyg

6088

12.790099

12.89 (0.002)Kp V

95.

KIC 6141791

19 47 01.19 +41 29 04.5

Cyg

5859

13.659035

13.12 (0.001)Kp V

96.

KIC 6290740

19 34 30.05 +41 39 41.6

Cyg

6342

15.151827

12.31 (0.001)Kp V

97.

KIC 6292398

19 36 21.86 +41 38 28.4

Cyg

9.2398747

9.98

98.

KIC 6292925

19 36 57.90 +41 37 11.3

Cyg

13.61222

9.72 (0.001) Kp

99.

KIC 6370558

19 35 27.46 +41 43 00.9

Cyg

60.316584

12.26 (0.001)Kp V

100. KIC 6693555

19 29 49.43 +42 08 13.7

Cyg

6605

10.875075

13.91 (0.001)Kp V

101. KIC 6775034

19 24 19.69 +42 16 07.0

Lyr

6886

10.028547

14.05 (0.001)Kp V

820

3182

3213

648

259

6019

8159

102. KIC 6806632

6772

19 55 33.78 +42 12 35.5

Cyg

9224

9.4691573

13.29

103. KIC 6850665

3244

19 11 03.90 +42 19 21.8

Lyr

4828

214.7160563

12.39

104. KIC 6881709

19 46 38.12 +42 22 11.1

Cyg

5748

6.741116

14.45 (0.001)Kp V

105. KIC 6963171

19 43 14.38 +42 27 33.3

Cyg

5931

23.308219

14.11 (0.001) Kp

106. KIC 7039026

19 33 47.67 +42 35 11.5

Cyg

6914

9.943929

10.81 (0.001)Kp V
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107. KIC 7041856

19 36 55.60 +42 35 24.5

Cyg

4.000669

11.98 (0.002)Kp V

19 45 01.22 +42 31 48.8

Cyg

22.044

14.03 (0.001)Kp V

109. KIC 7259722

18 52 37.80 +42 53 25.4

Lyr

6026

9.633226

13.46 (0.001)Kp V

110. KIC 7293054

19 40 09.55 +42 52 46.0

Cyg

4588

671.8000000

11.048

111. KIC 7350038

19 10 03.58 +42 54 42.5

Lyr

13.829942

12.15 (0.001)Kp V

112. KIC 7373255

19 39 25.41 +42 56 14.1

Cyg

6284

13.661106

11.55 (0.002)Kp V

19 09 30.39 +43 00 34.0

Lyr

4729

281.4000000

10.97

114. KIC 7511416

19 04 14.40 +43 09 58.4

Lyr

6496

5.590855

12.98 (0.001)Kp V

115. KIC 7591456

19 02 26.36 +43 12 19.9

Lyr

5.835751

10.68 (0.001)Kp V

19 43 40.79 +43 16 54.2

Cyg

10.403262

13.27 (0.002) Kp

117. KIC 7660607

18 47 31.80 +43 18 00.8

Lyr

2.7634013

10.96

118. KIC 7672068

19 11 27.30 +43 18 15.0

Lyr

5942

16.836177

12.52 (0.001)Kp V

119. KIC 7799540

18 44 46.03 +43 31 29.9

Lyr

5177

71.8

12.66 (0.001)Kp V

120. KIC 7833144

19 41 17.91 +43 30 19.3

Cyg

7724

2.2477336

12.56

121. KIC 7881722

19 13 05.61 +43 41 51.7

Lyr

7762

0.9532893

13.59

122. KIC 7887124

19 21 55.99 +43 37 20.5

Lyr

6388

32.486427

12.47 (0.001)Kp V

123. KIC 7897952

19 36 48.45 +43 39 19.0

Cyg

66.991639

11.64 (0.001)Kp V

124. KIC 7907688

19 48 12.73 +43 38 37.7

Cyg

6121

4.3448368

14.75

6952

8.7529074

11.96

63.929799

12.63 (0.001)Kp V

9.479933

14.62 (0.002)Kp V

24.274432

11.34 (0.001)Kp V

23.00735+TEO

13.97 (0.012)Kp V

41.808235+TEO

8.38 (0.007) V

108. KIC 7050060

113. KIC 7431665

116. KIC 7622059

2215

6877

6161

125. KIC 7914906

6047

19 55 15.95 +43 40 24.0

Cyg

126. KIC 7918217

1770

19 58 24.49 +43 41 45.6

Cyg

127. KIC 7973970

19 45 31.68 +43 44 56.1

Cyg

128. KIC 8027591

19 25 27.71 +43 52 04.9

Cyg

129. KIC 8095275

19 23 52.99 +43 58 14.9

Cyg

6672

6204

5902

4683

130. KIC 8112039

54

19 46 15.53 +43 56 51.3

Cyg

131. KIC 8123430

000-BMD-291 19 57 21.46 +43 59 58.7

Cyg

5775

11.16999

13.73 (0.002)Kp V

132. KIC 8144355

18 47 30.47 +44 01 47.7

Lyr

4880

80.514104

13.81 (0.003)Kp V

133. KIC 8151107

19 02 21.27 +44 02 51.8

Lyr

6524

18.001308

12.59 (0.001)Kp V

134. KIC 8197368

20 03 44.35 +44 05 39.2

Cyg

6412

9.087917

12.89 (0.001)Kp V

135. KIC 8210370

18 43 05.30 +44 11 19.5

Lyr

4793

153.7000000

11.17

136. KIC 8264510

20 03 52.44 +44 11 31.2

Cyg

7478

5.686759+TEO

10.05 (0.008)Kp V

137. KIC 8322564

19 55 02.47 +44 15 58.2

Cyg

5355

22.258846

12.66 (0.001)Kp V

138. KIC 8328376

20 01 31.74 +44 16 48.2

Cyg

6369

4.345967

12.01 (0.001)Kp V

139. KIC 8386982

19 53 49.22 +44 18 48.3

Cyg

7999

72.25959

9.77 (0.001) Kp

140. KIC 8456774

19 58 54.37 +44 24 32.7

Cyg

6757

2.88634+TEO

13.29 (0.015)Kp V

141. KIC 8456998

19 59 06.83 +44 27 40.0

Cyg

7.5315115

13.27

20 01 37.61 +44 24 51.1

Cyg

7433

53.557318

11.13 (0.016)Kp V

143. KIC 8508485

19 45 47.38 +44 33 30.7

Cyg

6516

12.595796

13.28 (0.001)Kp V

144. KIC 8688110

19 25 34.20 +44 53 42.5

Cyg

4892

374.546

15.82 (0.009) Kp

145. KIC 8696442

19 38 12.85 +44 51 01.1

Cyg

12.360553

12.69 (0.001)Kp V

19.3843829

11.98

14.1709800+TEO

11.054

142. KIC 8459354

3863

146. KIC 8702921

6187

19 46 39.61 +44 51 11.1

Cyg

147. KIC 8703887

287

19 47 44.40 +44 51 01.1

Cyg
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148. KIC 8707639

19 51 33.01 +44 52 05.0

Cyg

7.785196

12.71 (0.002)Kp V

10.2326979+TEO

11.61

149. KIC 8719324

3716

20 04 27.43 +44 49 32.8

Cyg

150. KIC 8803882

2659

18 59 11.26 +45 05 56.7

Lyr

5018

89.630216

13.26 (0.001)Kp V

151. KIC 8838070

19 52 45.87 +45 05 36.9

Cyg

6226

43.362724

13.98 (0.001)Kp V

152. KIC 8912308

20 00 16.38 +45 06 05.8

Cyg

4872

20.174443

11.70 (0.001)Kp V

153. KIC 9016693

19 19 32.15 +45 18 14.6

Cyg

7020

26.368027+TEO

11.45 (0.001)Kp V

154. KIC 9151763

19 22 44.42 +45 34 06.0

Cyg

4307

438.051939

12.07 (0.014)Kp V

155. KIC 9163796

19 41 20.99 +45 30 17.2

Cyg

5135

121.006844

9.60 (0.001) Kp

156. KIC 9408183

19 33 58.38 +45 59 15.4

Cyg

4896

49.683544

13.43 (0.002)Kp V

157. KIC 9540226

19 48 08.16 +46 11 54.6

Cyg

4584

175.4588273

11.67

158. KIC 9596037

19 39 46.17 +46 15 00.4

Cyg

6341

33.355613

13.82 (0.001)Kp V

159. KIC 9701423

19 10 24.94 +46 24 46.1

Lyr

6529

8.607397

10.92 (0.001)Kp V

160. KIC 9711769

19 29 51.56 +46 29 30.5

Cyg

6494

12.935909

13.48 (0.001)Kp V

19 39 39.77 +46 29 07.1

Cyg

6083

67.9953543

14.21

162. KIC 9790355

19 54 58.07 +46 34 38.2

Cyg

5668

14.565548

14.18 (0.004)Kp V

163. KIC 9899216

19 40 38.80 +46 45 02.3

Cyg

10.9158489+TEO

10.87

164. KIC 9972385

19 57 07.75 +46 53 55.7

Cyg

58.422113

11.58 (0.002)Kp V

19 22 01.35 +37 27 32.4

Lyr

6122

18.632296

11.43 (0.001)Kp V

166. KID 04142768

19 09 03.09 +39 15 36.1

Lyr

5401

27.991603+TEO

12.12 (0.04) Kp

167. KID 04372379

19 34 04.87 +39 26 52.0

Cyg

6531

4.535171

13.83 (0.001)Kp V

168. KID 04450976

19 09 29.60 +39 31 34.1

Lyr

5836

12.044869

12.10 (0.002)Kp V

19 49 36.09 +40 08 58.2

Cyg

8444

6.93228+TEO

11.49 (0.010)Kp V

19 57 09.08 +40 54 46.5

Cyg

7395

1.761529

13.69 (0.012)Kp V

161. KIC 9717958

165. KID 02010607

169. KID 05034333

4313

4929

6124

170. KID 05736537
171. KID 08164262

1810

19 24 59.23 +44 00 01.5

Cyg

7487

87.45717+TEO

13.35 (0.003)Kp V

172. KID 08242350

5493

19 39 44.29 +44 07 47.3

Cyg

6334

6.993556

12.70 (0.004)Kp V

173. KID 08908102

699

19 55 20.65 +45 06 59.5

Cyg

5757

5.414582

13.73 (0.005)Kp V

174. KID 09535080

1509

19 41 03.23 +46 08 52.8

Cyg

6021

49.645296

12.48 (0.001)Kp V

175. KID 09835416

19 34 47.17 +46 37 13.9

Cyg

6994

4.036605+TEO

13.33 (0.004)Kp V

176. KID 09965691

19 49 18.43 +46 50 42.7

Cyg

6221

15.683195

13.19 (0.001)Kp V

177. KID 10863286

19 30 49.97 +48 12 25.1

Cyg

7071

3.723867

13.03 (0.014)Kp V

178. KID 11494130

978

18 56 06.43 +49 24 55.5

Dra

6330

18.973+TEO

11.00 (0.001)Kp V

179. KID 11506938

5906

19 26 35.16 +49 29 36.2

Cyg

6373

22.57478

11.60 (0.002)Kp V

180. NSV 12298

000-BCH-519 19 40 38.80 +46 45 02.3

Cyg

11.987

10.81 (0.02)Kp V

181. V0914 Car

000-BNB-866 10 51 34.35 -60 47 57.4

Car

51.183

9.47 - 9.61 V

Cyg

7.531511

13.30 (0.005)Kp V

182. V2698 Cyg

19 59 06.82 +44 27 40.0

Na rys. 24 pokazano rozkład ilościowy okresów orbitalnych (górny panel) i temperatur
efektywnych Teff (dolny panel) gwiazd pulsujących w rytmie serca z katalogu gwiazd zaćmieniowych
odkrytych na podstawie obserwacji satelity Kepler, który jest dostępny w Internecie pod odnośnikiem
[12]. Listę gwiazd pulsujących w rytmie serca można uzyskać wybierając na zakładce „Search” flagę
= „HB” oznaczającą "Heartbeat" Star. Z tego rozkładu statystycznego wynika, że większość gwiazd
pulsujących w rytmie serca posiada okresy orbitalne mniejsze od 30 dni. Rozkład temperatur
efektywnych (~ 5000-7500 K) wskazuje na typy widmowe wcześniejsze niż G (głównie G, F i A).
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W analizowanej statystyce większość gwiazd ciągu głównego posiada typ widmowy F, a wszystkie
gwiazdy z niskimi temperaturami efektywnymi są czerwonymi olbrzymami (patrz rys. 24 - panel po
prawej). Tutaj gwiazdy ciągu głównego rozróżnia się od olbrzymów na podstawie wartości parametru
przyspieszenia grawitacyjnego w atmosferze gwiazdy, który standardowo oznacza się literką „g”.
Dla gwiazd ciągu głównego przyjęto log(g)>3,7 (czarne słupki), a dla czerwonych olbrzymów log(g)≤3,7 (szare słupki).

Rysunek 24. Histogram gwiazd pulsujących w rytmie serca z katalogu układów zaćmieniowych
odkrytych w oparciu o obserwacje satelity Kepler w funkcji okresu orbitalnego (lewy górny panel)
i temperatury (lewy dolny panel + prawy panel). W panelu po prawej stronie występuje rozróżnienie
na gwiazdy ciągu głównego (czarne słupki) i czerwone olbrzymy (szare słupki). Materiał źródłowy:
panele po lewej [10], panel po prawej: [5].
5. Podsumowanie
Gwiazdy pulsujące w rytmie serca są względnie nową klasą gwiazd zmiennych odkrytych przez
satelitę Kepler około 10 lat temu. Są to układy podwójne elipsoidalnie zmienne o silnie
ekscentrycznych orbitach, które wykazują unikalne zmiany jasności w okolicach peryastronu w postaci
„pulsu” spowodowanego wzajemnym oddziaływaniem sił pływowych. Ten „puls jasności” podobny
kształtem

do

EKG

człowieka

wynika

z

połączenia

dwóch

zjawisk.

Po

pierwsze,

wzajemne

oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy składnikami w peryastronie, które powoduje deformację
kształtu gwiazd. Po drugie, wzajemne oświetlanie towarzysza i jednocześnie odbijanie od niego
światła – efekt szczególnie silny w okolicach peryastronu. Kształt zmian jasności, gdy gwiazdy mijają
peryastron zależy od (patrz rys. 15) nachylenia płaszczyzny orbity układu pulsującego w rytmie serca
względem obserwatora (i), mimośrodu orbity (e) oraz długość peryastronu (ω).
Jedną z najbardziej interesujących właściwości tych układów podwójnych jest występowanie
pulsacji wzbudzonych pływami (TEO) dla około 20% spośród znanych obiektów tej klasy (patrz tabela
3). Częstotliwości drgań TEO są wymuszane przez częstotliwość ruchu orbitalnego. Natomiast ich
amplitudy są funkcją momentu przejścia przez peryastron i wewnętrznej struktury gwiazd. Fazy
pulsacji mogą nieść również informację o wnętrzu tych obiektów. Teoretycznie te fazy są istotne
podczas oddziaływania gwiazd w pobliżu peryastronu. Natomiast dowody obserwacyjne wskazują na
rozdzielenie tych drgań od fazy. Pojawiły się również sugestie, że pewne drobne odchylenia od
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oczekiwanych faz mogą wynikać z procesów adiabatycznych zachodzących we wnętrzu gwiazd
pulsujących w rytmie serca.
Niepodważalną właściwością drgań wzbudzanych pływami jest to, że niektóre z nich są silniej
wzmacniane niż inne. Jak pokazano na przykładzie KIC 8164262 lub KOI-54 występowanie
poszczególnych drgań może być przypisane wzmocnieniu/rezonansowi sił pływowych, który jest
istotnym wskaźnikiem dotyczących częstotliwości drgań własnych gwiazdy.
Jednak aktualnie użyteczność TEO jako narzędzia asterosejsmologicznego wydaje się znacznie
ograniczona. Jednym z powodów jest to, że oscylacje TEO odbywają się z częstotliwościami będącymi
całkowitą wielokrotnością częstotliwości orbitalnej. Największe amplitudy TEO są wynikiem rezonansu
pomiędzy harmonikami orbitalnymi i modami oscylacji gwiazdy. Można wykorzystać tą informację do
przeprowadzenia „asterosejsmologii pływowej”, ale ta metoda jest bardzo trudna – szczegóły np.
w publikacji Burkarta ze współpracownikami [14]. Tym nie mniej oscylacje TEO różnią się od drgań
we wnętrzu gwiazd wzbudzanych spontanicznie (np. gwiazdy zmienne w pasach niestabilności na
diagramie HR) lub stochastycznie (np. gwiazdy podobne do Słońca z obszarami konwekcyjnymi),
ponieważ

ich

amplitudy

i

fazy

można

obliczyć

bezpośrednio

z

teorii

liniowej

i

porównać

z obserwacjami. Poza tym TEO pozwala na obserwację modów oscylacji, które w normalnych
warunkach są poniżej progu detekcji – co otwiera możliwości do dalszego rozwoju teorii pulsacji.
Gwiazdy pulsujące w rytmie serca stwarzają również niezwykle możliwości badania pływowych
oddziaływań pomiędzy gwiazdami. Do tego celu szczególnie użyteczne są układy podwójne, w których
występuje TEO. Amplituda i częstotliwość oscylacji TEO w połączeniu z innymi właściwościami gwiazdy
mogą być użyte do identyfikacji modów drgań własnych odpowiedzialnych za oscylacje i oszacowania
energii zawartej w tych falach. Następnie, po oszacowaniu tempa tłumienia tych oscylacji można
obliczyć tempo pływowej dyssypacji energii w układzie i skalę czasową cyrkularyzacji orbity. W wielu
układach gwiazd pulsujących w rytmie serca występują gwiazdy typów widmowych A-F, które nie
zawierają ani grubych otoczek konwekcyjnych sprzyjających tłumieniu pływów równowagi, ani
wielkich jąder konwekcyjnych sprzyjających wzbudzeniu przez pływy dynamiczne. Dlatego gwiazdy
typów widmowych A-F nie są najlepiej charakteryzowane przez powszechnie stosowane teorie
pływów. Dla tych obiektów najprawdopodobniej pływowa dyssypacja energii odbywa się poprzez
wzbudzanie i tłumienie TEO. Na tym polega wielkie znaczenie gwiazd pulsujących w rytmie serca.
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GK Persei – nowa Perseusza z 1901 roku
W centrum gwiazdozbioru Perseusza, sześć stopni na południe od Mirfaka (α Per), świeci niepozorna
gwiazdka 13-tej wielkości gwiazdowej. W lutym 1901 roku ta gwiazdka stała się ósmą co do jasności
gwiazdą na niebie. Wybuchła bowiem jako nowa, osiągając w maksimum 0,2 mag.
Tomasz Krzyt
Po osiągnięciu maksimum jasności nowa szybko słabła i po dwóch miesiącach była już na granicy
widoczności gołym okiem. Takie tempo spadku jasności oznacza, że nową można było sklasyfikować
jako tzw. szybką nową (typ Na). Po upływie kilkunastu lat, nowa wróciła mniej więcej do jasności
sprzed wybuchu, tj. około 13-tej wielkości gwiazdowej. Niespodziewanie w latach 60-tych ubiegłego
stulecia zaobserwowano u niej pojaśnienia sięgające 10-tej wielkości gwiazdowej, bardzo podobne do
obserwowanych u gwiazd typu U Geminorum. Jednak w odróżnieniu od nich, interwały czasowe
między obserwowanymi pojaśnieniami u GK Persei mocno różnią się od siebie, podczas gdy
u zmiennych U Geminorum różnice są niewielkie (rys.1).

Rys. 1. Krzywa jasności GK Per z obserwacji AAVSO od 1901 r.
Zapewne dużą rolę w tych nieregularnościach odgrywa fakt, że układ GK Persei należy do
układów podwójnych, w których biały karzeł posiada wyjątkowo silne pole magnetyczne, tzw. polarów
pośrednich. Podobnie jak w układach typu U Geminorum, materia wypływająca z gwiazdy
wypełniającej swoją powierzchnię Roche’a spływa w kierunku białego karła, tworząc dysk akrecyjny.
Jednakże z powodu silnego pola magnetycznego białego karła o natężeniu prawie miliona gaussów
(Ziemia ma pole o natężeniu około 1 gaussa), dysk nie dosięga dolnym brzegiem do powierzchni
białego karła, lecz tylko do granic jego magnetosfery, do tzw. powierzchni Alvfena. W przypadku
GK Persei odległość ta wynosi dwa do trzech promieni białego karła. W tej sytuacji jedyną drogą,
którą materia może spłynąć na białego karła są obszary jego biegunów magnetycznych. Spływając
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wzdłuż linii sił pola magnetycznego, blisko powierzchni białego karła, gaz tworzy tzw. kolumnę
akrecyjną. Spadający gaz osiągając powierzchnię białego karła zostaje gwałtownie wyhamowany,
a jego energia kinetyczna jest zużywana na podgrzanie gazu. Z tego powodu na powierzchni białego
karła tworzy się tzw. gorąca plama o średnicy kilkuset kilometrów. Gaz w obszarze gorącej plamy jest
na tyle gorący, że promieniuje w zakresie fal rentgenowskich. Rzeczywiście obserwujemy takie ruchy
materii u GK Persei, co objawia się fluktuacjami obserwowanego strumienia promieniowania
rentgenowskiego.
Fizycznie układ GK Persei tworzy podolbrzym K2IV o masie około 0,6 masy Słońca i biały karzeł
o masie 0,87 masy Słońca, a okres orbitalny układu wynosi prawie równo 2 dni. Krzywa zmian
jasności za ostatnie 15 lat pokazuje szereg pojaśnień o różnej amplitudzie, których źródłem jest dysk
akrecyjny. Wydaje się, że w porównaniu do poprzednich dekad częstotliwość pojawiania się pojaśnień
spadła, ale czy ten trend będzie kontynuowany to pokaże przyszłość (rys. 2).

Rys. 2. Krzywa jasności GK Per z obserwacji AAVSO od 2004 r.
GK Persei należy do nielicznych nowych, u których obserwujemy mgławicę gazową wyrzuconą
wybuchem. Prędkość ekspansji mgławicy zmierzona rok po wybuchu wynosiła 1200 km/s, obecnie
spadła już poniżej 300 km/s. Masa wyrzuconej otoczki jest szacowana na 0,0001 masy Słońca, czyli
jedną dziesiątą masy Jowisza. Obecnie mgławica ma na niebie średnicę około dwóch minut kątowych.
Animację ekspandującej mgławicy na podstawie fotografii wykonanych w ostatnich dekadach można
obejrzeć w Internecie.
Zmienna leży w odległości około 440 parseków od Słońca i 76 parseków poniżej płaszczyzny
Galaktyki. Oddala się od nas z prędkością 5,7 km/s.
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc lipiec 2019
Średnie miesięczne: R= 1,87, F= 0,42, CV= 0,26
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 2,0 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc sierpień 2019
Średnie miesięczne: R= 0,74, F= 0,16, CV= 0,10
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 0,86 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc wrzesień 2019
Średnie miesięczne: R= 1,23, F= 0,11, CV= 0,20
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 0,51 [p.p.s - MH.].
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R - liczba Wolfa F -liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV - wartość klasyfikacyjna
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc październik 2019
Średnie miesięczne: R= 0,71, F= 0,14, CV= 0,06
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 0,64 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc listopad 2019
Średnie miesięczne: R= 1,57, F= 0,06, CV= 0,20
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 3,13 [p.p.s - MH.].
Dzień

R

F

CV

Dzień

R

F

CV

Dzień

R

F

CV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
11
13
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

2
1
2
0
0
0
0
0
0
0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0
11
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
-

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc grudzień 2019
Średnie miesięczne: R= 1,87, F= 0,06, CV= 0,32
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 4,62 [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

15
16
17
18
19
20

-20
-27
3
-5
6
15

340
310
86
214
200
203

1 – 1 VII
7 – 8 VII
22 – 23 VII
6 – 6 VIII
7 – 7 VIII
1 – 3 IX

1
2
2
2
1
3

21
22
23
24
25
26

-9
-23
4
-22
-28
25

130
120
155
65
121
190

1–2X
1 – 2 XI
3 – 3 XI
13 – 13 XI
24 – 26 XII
24 – 25 XII

1
2
3
1
3
2

Nr - roczny numer grupy B - średnia szerokość heliograficzna L - średnia długość heliograficzna
P - okres widoczności grupy ? - brak całego okresu widoczności grupy
S - maksymalna liczba zaobserwowanych plam w danej grupie
Dane obserwacyjne i Komunikaty nr 7-12/2019 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. Ossowski, M. Suzuki
(Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski .
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Podsumowanie III i IV kwartału 2019 roku pod względem
aktywności słonecznej
Adam Derdzikowski
Trzeci kwartał 2019 roku przyniósł nam niezwykle słabą aktywność plamotwórczą Słońca i okazał się
całkowitym przeciwieństwem poprzedniego kwartału, który tak pozytywnie zaskoczył nas ilością plam.
Ostatnie trzy miesiące były zatem wyjątkowo nudne, zwłaszcza dla miłośników słonecznej
astrofotografii. Przez ten czas aktywność Słońca nie podlegała większym wahaniom w zakresie
wszystkich indeksów. W zakresie Liczby Wolfa (R) wyglądało to następująco: lipiec - 1,87, sierpień 0,74, wrzesień - 1,23. Należy przypomnieć w tym miejscu, że także w czerwcu mieliśmy bardzo
spokojne Słońce (R= 2,67), a większą ilość plam można było dostrzec na jego tarczy w maju
(R=9,35). W rzeczywistości okres wyjątkowo stabilnej i niskiej aktywności trwa już zatem na Słońcu
aż cztery miesiące. Podobny okres mieliśmy między lipcem a październikiem 2008 roku, a więc tuż
przed centralnym momentem poprzedniego minimum.
Zgodnie z komunikatami TOS w lipcu zanotowaliśmy pięć dni z plamami, w sierpniu dwa dni,
a we wrześniu trzy. Były to przy tym niewielkie grupy plam i trudne do zauważenia. Statystyka
pochodni również przedstawia się niezbyt imponująco: dni z pochodniami na tarczy Słońca było
w kolejnych miesiącach odpowiednio jedenaście, pięć i trzy.
Czwarty kwartał 2019 roku pod względem aktywności słonecznej był łudząco podobny do
trzeciego kwartału.
Nie było tym razem żadnej niespodzianki w postaci nieco większych i liczniejszych plam,
jak podczas drugiego kwartału. Współczynniki aktywności były niemal identyczne, jak w okresie lipiec
- wrzesień. Możemy więc mówić o wyhamowaniu tendencji spadkowej, którą mogliśmy obserwować
przez cały rok. Minimum słoneczne osiągnęło najpewniej swoje dno, a aktywność Słońca powinna
teraz podlegać raczej niewielkim fluktuacjom i utrzymywać się na zbliżonym poziomie, być może
przez kwartał lub dwa.
Centralny

moment

minimum

nie

będzie

łatwy

do

precyzyjnego

wyznaczenia,

jednakże

w przyszłości będziemy mogli użyć w tym celu indeksu konsekutywnej, czyli uśrednionej Liczby Wolfa.
Stworzony z tych wartości, znacznie „gładszy”, wykres aktywności, jest dużo dokładniejszym
narzędziem,

pozwalającym

ustalić

momenty

minimów

i

maksimów

słonecznej

aktywności

na konkretny miesiąc roku.
Na koniec odrobina słonecznej statystyki z ostatnich trzech miesięcy 2019 roku. Średnia
miesięczna liczba Wolfa prezentowała się następująco: październik – 0,71, listopad – 1,57, grudzień –
1,87. Zgodnie z komunikatami TOS ilość dni z plamami w poszczególnych miesiącach: październik - 2,
listopad - 4, grudzień - 3.
Na koniec tego podsumowania zaryzykuję stwierdzenie, iż jesteśmy obecnie w centralnym
momencie minimum między XXIV a XXV cyklem i ten okres najniższej aktywności Słońca potrwa
jeszcze kilka miesięcy, a następnie będziemy mogli zaobserwować powolny wzrost aktywności,
być może już pod koniec obecnego roku.
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Historia amatorskich obserwacji Słońca w Polsce po 1945 roku
Po zakończeniu wojny w 1945 roku polscy astronomowie stanęli przed trudnym zadaniem wznowienia
badań naukowych. Było to wielkie wyzwanie przede wszystkim z powodu dojmującego braku
pieniędzy, sprzętu obserwacyjnego oraz zniszczonej przedwojennej infrastruktury. Podobnie jak po
1918 roku, szukano więc prostych i tanich metod pozyskiwania wartościowych danych naukowych.
Adam Derdzikowski
Mimo trudnej sytuacji w kraju liczono również na pomoc amatorów, zarówno w obserwacjach
astronomicznych, jak i w dziele popularyzacji nauki. Jedną z najciekawszych dziedzin, w których
miłośnicy astronomii mogli wówczas wnieść znaczący wkład, były obserwacje aktywności
plamotwórczej Słońca.
Już w 1946 roku na łamach wskrzeszonej po wojnie „Uranii” pojawił się pierwszy skromny artykuł
dotyczący badania aktywności słonecznej. Była to krótka relacja ze starannie wykonanych,
ale zaledwie tygodniowych, obserwacji plam słonecznych. Jej autorem był Maciej Mazur, członek
krakowskiego oddziału PTMA, który obserwował Słońce gołym okiem, a także z użyciem lornetki
10x80. Przez kilka następnych lat „Urania” nie zawierała ani artykułów propagujących słoneczne
obserwacje, ani żadnych relacji z ich prowadzenia przez astronomów amatorów.
W 1951 roku niezwykle zasłużony dla polskiej astronomii prof. Jan Mergentaler postanowił
zachęcić miłośników astronomii do systematycznego i zorganizowanego monitorowania aktywności
słonecznej. W numerze 7-8 (lipiec-sierpień) „Uranii” ukazał się jego artykuł zatytułowany
„Obserwujemy Słońce”. Artykuł ten zawierał szczegółowe informacje dotyczące metod prowadzenia
prostych obserwacji plam słonecznych w zakresie Liczby Wolfa oraz klasyfikowania grup plam
słonecznych według systemu Waldemeiera. Artykuł prof. Mergentalera zawierał także szereg
informacji na temat wyboru najbardziej nadających się do tego celu instrumentów optycznych.
Na końcu tekstu znajdował się wzorcowy formularz sprawozdania z obserwacji Słońca oraz prośba
o przesyłanie wyników do Obserwatorium Astronomicznego we Wrocławiu.
Co ciekawe, zaraz pod wspomnianym artykułem
J. Mergentalera znajdował się drugi artykuł poświęcony
słonecznym obserwacjom, którego lektura mogła również
znacząco przyczynić się do popularyzacji tego tematu. Był
to artykuł Andrzeja Wróblewskiego: „Obserwacje plam
słonecznych w okresie 1. I. 1949 – 8. V. 1950”, opisujący
serię 249 obserwacji autora lunetą o średnicy 42 mm,
uzupełnionych przez 27 obserwacji B. Szczepkowskiego.
Ten
dość
krótki
artykuł
zawierał
opis
metody
obserwacyjnej używanej przez autora, wykresy aktywności
słonecznej w zakresie Liczby Wolfa za wymieniony w tytule
okres, a także podawał średnie miesięczne. Należy
zaznaczyć, że artykuł ten był dziełem członka sekcji
obserwacyjnej PTMA z Warszawy. Prawdopodobnie praca
A. Wróblewskiego była pierwszą tak pokaźną i wartościową
serią obserwacji słonecznych, wykonanych w Polsce po
1945 roku. Stanowiła także dowód, jak dużo danych może
dostarczyć pojedynczy, ale systematycznie obserwujący
miłośnik astronomii, dysponujący nawet bardzo skromnym
sprzętem.

Fot. 1. Jan Mergentaler, źródło:
https://www.facebook.com/astrono
mia.uwr/

W kwietniu 1952 roku ukazał się kolejny artykuł J. Mergentalera: „Działalność Słońca w 1951
roku”, w którym podsumował pracę obserwatorów, którzy zareagowali na jego ubiegłoroczny apel.
W pracach tej nieformalnej jeszcze grupy wzięli udział: W. Lisiak (Poznań), J. Mergentaler (Wrocław),
M. Orlicz (Kasprowy Wierch), K. Sałasiński (Wrocław), S. Szeligowski (Białków), R. Szymański
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(Bydgoszcz), W. Szymański (Żarki i Dąbrowa Górnicza). Już pierwsza partia przesłanego przez
obserwatorów materiału okazała się na tyle wartościowa, że pozwoliła na opracowanie i podanie
średnich dziennych ilości plam dla całego roku. Szczególnie wyróżniony został przez J. Mergentalera
Wacław Szymański, który przesłał największą ilość obserwacji, a także wyznaczał powierzchnię plam
na podstawie wykonanych przez siebie szkiców. W ten oto sposób zainicjowane zostały systematyczne
obserwacje Słońca w Polsce prowadzone przez amatorów.
W kolejnych latach miłośnicze obserwacje Słońca szybko się rozwijały.

W 1952 roku

obserwatorów wysyłających dane do Wrocławia było już jedenastu – do ich grona dołączyli:
A.

Barbacki,

J.

Paciorkówna,

A.

Wróblewski.

W

„Uranii”

pojawiły

się

kolejne

publikacje

prof. J. Mergentalera na temat amatorskich obserwacji Słońca. W dziele popularyzacji wrocławski
astronom nie był jednak już tak osamotniony. Pierwsze swoje artykuły o aktywności Słońca
opublikował w 1953 roku Wacław Szymański. W 1956 roku opublikował aż trzy artykuły: „Aktywność
plamotwórcza Słońca, a cyfry Wolfa”, „Szerokości heliograficzne grup plam słonecznych w 19 cyklu”,
„Obserwacje

pochodni

słonecznych”.

Będzie

to

ważny

aspekt

pracy

tego,

jak

się

okaże,

najważniejszego z obserwatorów Słońca w Polsce.
W celu większego zintegrowania obserwatorów oraz uatrakcyjnienia ich pracy, zorganizowano
w 1956 roku I Ogólnopolski Zlot Obserwatorów Słońca, który odbył się 7 kwietnia we Wrocławiu.
W spotkaniu wzięli udział nie tylko amatorzy astronomii, ale również współpracujący z nimi
profesjonaliści. Uczestników zlotu było dwudziestu, m.in. L. Wohlfeil (Gdańsk), A. Barbacki
(Nowy Sącz), W. Szymański (Dąbrowa Górnicza), A. Wróblewski, B. Szczepkowski, W. Jodłowski,
A. Marks (wszyscy z Warszawy), W. Lisiak (Poznań), K. Sułasiński (Łódź), T. Kalinowski (Myślenice),
a także ówczesny prezes PTMA, mgr inż. W. Kucharski. Pierwszy historyczny zlot rozpoczął
prof. E. Rybka witając wszystkich i podkreślając, że podział astronomów na zawodowych oraz
miłośników jest sztuczny, gdyż wszyscy oni z zamiłowania uprawiają tą dyscyplinę. Obszerny i długi
referat na temat wielu aspektów obserwacji słonecznych wygłosił prof. Mergentaler. Dr J. Pagaczewski
zaproponował prowadzenie statystyki dotyczącej plam słonecznych widocznych gołym okiem, a także
przekonywał uczestników zlotu do obserwacji Słońca za pomocą reflektorów z niesrebrzonymi
lustrami. Andrzej Marks z Warszawy zaproponował także wprowadzenie do „Uranii” działu „Poradnik
obserwatora”, gdzie popularyzowano by metody obserwacji

Słońca, gwiazd zmiennych oraz

meteorów.
Kolejny zlot odbył się w dniach 26-27.06.1960 roku. Konferencję zorganizowało PTMA i wzięło
w niej udział 10 osób. Obradom przewodniczył prof. Jan Mergentaler. Sprawozdania z własnych
obserwacji

prowadzili

A.

Barbacki,

S.

Brzostkiewicz,

W.

Jodłowski,

B.

Krygier,

A.

Słowik

oraz W. Szymański. Po nich zabrali głos astronomowie zawodowi: mgr J. Jakimiec („Metody
fotograficzne i wizualne obserwacji fotosfery”), mgr B. Rompolt („Niektóre nowsze instrumenty
do obserwacji Słońca”); mgr A. Stankiewicz opisał metody obserwacji chromosfery, a na koniec
prof. J. Mergentaler podsumował najnowsze wyniki obserwacji Słońca, prosząc jednocześnie
o prowadzenie systematycznych obserwacji pól pochodni słonecznych w poszczególnych ćwiartkach
tarczy słonecznej, metodą stosowaną przez L. Wolfheila. Tego typu zloty miały się odbywać
w przyszłości wielokrotnie, choć nie zawsze regularnie.
Tak skutecznie zainicjowana przez prof. J. Mergentalera akcja obserwacji Słońca rozwija się
bardzo prężnie aż do połowy lat 60-tych, gdy daje się zauważyć coraz mniejsze zainteresowanie
obserwacjami plam słonecznych. W tym okresie drugim centrum spotkań obserwatorów Słońca
zostaje, oprócz Wrocławia, także Dąbrowa Górnicza (a precyzyjnie rzecz ujmując: Pałac Kultury
Zagłębia), gdzie coraz częściej odbywają się zloty, spotkania i wykłady. Już w tamtym czasie wśród
„słoneczników” pojawiają się opinie, iż rozwój i popularyzacja amatorskich badań Słońca może być
jeszcze sprawniej realizowana tylko poprzez powołanie dedykowanego im towarzystwa.
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Fot. 2. Sympozjum obserwatorów Słońca na Uniwersytecie Wrocławskim w 1961 r.
Pod koniec lat 60-tych w Żarkach Letnisku Wacław Szymański, który dochodził z trudem do
zdrowia po poważnym wypadku, buduje własnoręcznie i z wielkim mozołem obserwatorium
wyposażone w metalową kopułę. Będzie to prawdziwe centrum obserwacji słonecznych w południowej
Polsce, wokół którego to miejsca będą się skupiać przez dziesiątki lat liczne rzesze amatorów
astronomii.
Wiosną 1974 roku dochodzi do kolejnego przełomowego wydarzenia – zostaje założone
„Korespondencyjne Stowarzyszenie Obserwatorów Słońca”, przemianowane po trzech miesiącach
funkcjonowania (od lipca 1974 r.) na Centralną Sekcję Obserwatorów Słońca PTMA. Przewodniczącym
Sekcji został Wacław Szymański. Sekcja liczyła wówczas 14 obserwatorów. W 1975 roku ich liczba
zwiększyła się do 22 osób.
W związku z powstaniem nowej organizacji oraz jej współpracą z ośrodkiem badawczym
we Wrocławiu, doszło do zmian w prowadzeniu i opracowywaniu obserwacji. Ośrodek we Wrocławiu
przeliczał uzyskane wyniki zgodnie ze skalą zurychską. Uzyskane przez CSOS wyniki zależne były tym
samym od liczb zurychskich i ulegały wahaniom wraz z tymi liczbami. Zmianom ulegały również
współczynniki poszczególnych obserwatorów, dodatkowo komplikując opracowywanie obserwacji.
Ponieważ w CSOS uznano to wszystko za zbyt skomplikowane, postanowiono z biegiem czasu
wprowadzić własną metodę obserwacyjną, pomysłu Wacława Szymańskiego, polegającą na rezygnacji
ze współczynnika przeliczeniowego i ujednoliceniu lunet stosowanych do obserwacji. Wprowadzono
również obowiązek dołączania do raportów z obserwacji szkiców tarczy słonecznej. W ten sposób
powstały „Polskie Liczby Plamowe”, niezależne i odmienne od tych liczonych w Zurychu. Ich przyjęcie

94

Proxima • grudzień 2019

AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA
nie było początkowo zbyt ciepłe, jednakże
z czasem zostały uznane i pojawiały się w
licznych publikacjach polskich i zagranicznych.
Kolejną innowacją CSOS PTMA było
wydawanie
(od
kwietnia
1974
r.)
miesięcznego
Komunikatu
o
aktywności
słonecznej, który od 1977 roku był drukowany
w Pałacu Kultury Zagłębia. Komunikat był
wysyłany do obserwatorów sekcji, a także
innych zainteresowanych osób i instytucji.
Komunikaty zawierały następujące dane:
uśrednione liczby plamowe dzienne oraz
miesięczne, średnie miesięczne powierzchnie
plam, średnie miesięczne liczby nasilenia
aktywności
pochodni
fotosferycznych.
Fot. 3. Wacław Szymański
Podawany był również wskaźnik zmienności
plamowej cyklu. Do komunikatów zaczęto także dołączać dane o nasileniu promieniowania Słońca
w zakresie fal radiowych, które otrzymywano z Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie,
a także z Katedry Radioastronomii UMK w Toruniu. Dane dotyczyły badań w zakresie częstotliwości
810, 430 i 127 MHz.
W dniach 11-12 września 1976
odbył się VII Ogólnopolski Zjazd
Obserwatorów CSOS PTMA, w którym
uczestniczyło około 80 osób, w tym 21
czynnych obserwatorów Słońca. Podczas
pierwszego dnia (w Dąbrowej Górniczej,
w
PKZ)
wygłoszono
5
referatów
o tematyce astronomicznej, a także
wręczono najpilniejszym obserwatorom
dyplomy. Drugi dzień zjazdu odbył się
w Żarkach Letnisku, gdzie główną
atrakcją było słynne już obserwatorium
W.
Szymańskiego,
obserwacje
słoneczne, odczyty naukowców oraz
słynna „słoneczna kawa” parzona wodą
z pieca słonecznego zbudowanego przez
gospodarza.
Pod koniec lat 70-tych CSOS
osiągnęła największą liczebnie siłę
obserwacyjną, skupiając chwilami ponad
30 obserwatorów z Polski. W tym
okresie zaczynają przysyłać swoje
obserwacje
do
CSOS
także
obserwatorzy
zagraniczni.
Kolejny,
IX zjazd CSOS odbył się 9-10 września
1978 roku.
Rosnące

znaczenie

licznej

grupy

obserwatorów Słońca oraz coraz większy
Fot. 4. Obserwatorium W. Szymańskiego w Żarkach
Letnisku stan w 2017. Fot. Adam Derdzikowski
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dokonać kolejnego kroku – usamodzielnić się organizacyjnie, porzucając dość udaną dotąd współpracę
z PTMA. Decydujące zebranie odbyło się 30 sierpnia 1981 roku. Tego dnia podjęto decyzję
o powołaniu Towarzystwa Obserwatorów Słońca, które zarejestrowane zostało w październiku 1981
roku. Przewodniczącym TOS został Wacław Szymański. Towarzystwo, począwszy od 1981 roku,
zaczęło wydawać jednoarkuszowy informator „Współpracę Obserwatorów Słońca”, który ukazuje się
do dzisiaj. Co ważne, mimo porzucenia organizacyjnych więzów z PTMA, TOS nadal ściśle
współpracował z licznymi naukowcami zajmującymi się Słońcem. W 1982 roku liczba obserwatorów
Słońca związanych z TOS wyniosła 45 osób.
W latach 80-tych TOS przeżywa rozkwit. W jego
działalność angażuje się liczna rzesza obserwatorów, a na
zjazdach można posłuchać wykładów wybitnych postaci
polskiej astronomii. Pojawia się kolejne wydawnictwo –
„Aktywność słoneczna”, które zawiera materiały naukowe
z wykładów odbywających się w czasie zjazdów TOS.
Wydawnictwo

to

drukowane

było

w

nakładzie

150

egzemplarzy i wysyłane obserwatorom TOS, a także
licznym

instytucjom

obserwatorów

w

Słońca

kraju

coraz

i

za

większą

granicą.
grupę

Wśród

stanowią

obserwatorzy zagraniczni, co z pewnością wiązało się
z dużym znaczeniem TOS w świecie słonecznej astronomii
amatorskiej.
W

1991

roku

TOS

ponosi

wielką

stratę,

gdyż

19 września, w wieku 87 lat, umiera Wacław Szymański.
Urodzony w 1905 roku w Warszawie, aż do 1945 roku
mieszka w Tallinie. W Estonii Wacław Szymański był
aktywnym

działaczem

Związku

Narodowego

Polaków.

Po 1945 roku wraca do Polski i wkrótce swoją niespożytą
energię

poświęca

astronomii.

Po

jego

śmierci

przewodniczącą TOS, zostaje jego żona, Łucja Szymańska,
a jej zastępcą Piotr Urbański z Żychlina. W lipcu 1993 r.
podczas

XXII

Ogólnopolskiego

Zjazdu

Obserwatorów

Słońca przewodniczącym TOS zostaje Piotr Urbański, który

Fot. 5. Piotr Urbański.
Fot. Grzegorz Dałek

z małą przerwą na czas przewodniczenia Krzysztofa Szatkowskiego (lipiec 2005 – sierpień 2006), jest
nim aż do dzisiaj.
Wspomniany Krzysztof Szatkowski, oprócz prowadzenia przez wiele lat wartościowych pomiarów,
zapisał się w historii obserwacji słonecznych w Polsce, przygotowaniem jednego z najlepszych, jeśli
nie najlepszego, podręcznika do nauki słonecznej astronomii dla amatorów. Było nim „Vademecum
Obserwatora Słońca”. W tym samym czasie TOS wzbogaca się o oprogramowanie komputerowe
(Arkusz, BLP, Heliokalk) pisane na jego potrzeby przez Arkadiusza Dudkę. Informatyzacja pracy TOS
poprawiła zdecydowanie wydajność pracy obserwatorów.
TOS pod koniec lat 90-tych oraz na początku XXI wieku nadal prowadził ożywioną działalność
obserwacyjną i popularyzatorską, uczestnicząc m.in. w spotkaniach OZMA, organizując zloty
w słynnym ośrodku heliofizycznym w Białkowie (aż czterokrotnie). Do współpracy z TOS dołączył
prof. Longin Gładyszewski z UMCS w Lublinie, publikując w komunikatach TOS dane o aktywności
radiowej Słońca w częstotliwości 220 MHz. Do bazy danych Towarzystwa wpływały nadal również
liczne obserwacje od zagranicznych obserwatorów.
W tym miejscu warto poruszyć zakres współpracy TOS z innymi instytucjami. Komunikaty
i publikacje Towarzystwa trafiały przez wiele lat do następujących organizacji i publikacji: AAVSO
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Solar Section (USA), Arbeitskries „Sonne” des Kulturbundes (Niemcy), Vereniging Voor Sterrenkunde
Werkaroeg Zon (Belgia), BAA Solar Section (Wielka Brytania), The Oriental Astronomical Association
Solar Division (Japonia), Grupement Francias pour l’Observation et l’Etude du Soleil (Francja),
czasopismo Sonne (Niemcy), CV-Helios Network (Norwegia), „Vademecum Miłośnika Astronomii”,
Instytut Radioastronomii UMCS w Lublinie, Centrum Nadawcze 13 Pułku Lotnictwa Transportowego
w Krakowie, Instytut Radioastronomii UMK w Toruniu, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, PTMA
Sekcja Obserwatorów Słońca. Od kilku lat TOS publikuje kwartalne raporty z aktywności słonecznej
w biuletynie obserwatorów gwiazd zmiennych „Proxima”. Obecnie, z powodu powszechnie dostępnych
danych o aktywności Słońca, pochodzących z licznych ośrodków naukowych, zakres tej współpracy
jest znacznie mniejszy.

Fot. 6. Zjazd TOS w Żarkach Letnisku w 2017 r. Fot. Paweł Musialski
W pierwszych latach XXI wieku zainteresowanie obserwacjami Słońca zauważalnie zmalało.
Środowisko amatorskie, które rozwinęło się w niezwykłym stopniu, m.in. dzięki dużej dostępności
sprzętu

astronomicznego,

zatraciło

zainteresowanie

obserwacjami

o

bardziej

analitycznym

charakterze, wymagających systematycznych, wieloletnich pomiarów. Dominuje astrofotografia
o głównie estetycznym znaczeniu. Liczba obserwatorów Słońca znacząco spadła, co odbiło się na
jakości pracy TOS. Znaczący wkład w komunikaty TOS – jak nigdy dotąd - mają obserwacje
zagranicznych obserwatorów Słońca, co wyraźnie wskazuje na coraz słabsze zainteresowanie polskich
obserwatorów nieba tą dziedziną.
Tymczasem wrócimy do przeszłości, do roku 1981, kiedy to kończy swoją działalność CSOS
PTMA, a zaczyna się okres rozwoju i świetności TOS. Nie wszyscy obserwatorzy Słońca, którzy byli
członkami CSOS, znaleźli się w nowym Towarzystwie prowadzonym przez Wacława Szymańskiego.
Część osób, zniechęcona rosnącymi wymaganiami i pracochłonnością obowiązków, rezygnuje
całkowicie z prowadzenia obserwacji. Część aktywnych obserwatorów jest zawiedziona odejściem
grupy od PTMA i nie zgadza się wstąpić do nowego towarzystwa. Pozbawieni jednak struktur
organizacyjnych, nie są w stanie szybko odtworzyć sekcji słonecznej w ramach PTMA.
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Fot. 7. Stanisław Robert Brzostkiewicz. Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82a
w_Robert_Brzostkiewicz
Przełomowy okazuje się dopiero 1988 rok,
kiedy to na łamach „Uranii” ukazuje się poradnik
S. Brzostkiewicza dotyczący obserwacji Słońca.
Artykuły
a

wzbudzają

czytelnicy,

duże

skłonni

zainteresowanie,

prowadzić

obserwacje

i piszący w tej sprawie do redakcji, stają się
impulsem do reaktywowania sekcji przez PTMA.
Pierwszym

koordynatorem

Sekcji

Obserwacji

Słońca PTMA został ówczesny kierownik Działu
Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Andrzej Pilski.
SOS

PTMA

rozpoczyna

swoją

obserwacyjną

działalność od początku 1989 roku. Komunikat
wydawany przez sekcję zawierał przede wszystkim
dane

dotyczące

uśrednionych

dziennych

i miesięcznych Liczb Wolfa liczonych sposobem
zurychskim. W 1992 roku sekcja słoneczna PTMA
składała

się

już

z

ponad

roku

doszło

20

czynnych

obserwatorów.
W

1992

do

zmiany

przewodniczącego sekcji. Andrzeja Pilskiego zastąpił Janusz W. Kosiński, także związany z ośrodkiem
fromborskim. Zmiany pojawiły się także w zakresie prac wykonywanych przez sekcję: zaczęto
wydawać od maja 1993 r. „Biuletyn SOS PTMA”, a od czerwca wprowadzono do programu
obserwacyjnego indeksy F, SN i BX, co czyniło
komunikaty

sekcji

bardziej

wartościowymi

i wszechstronnymi.
Na następne zmiany nie trzeba było czekać
długo. Sekcja w lipcu 1993 roku przenosi się do
toruńskiego Oddziału PTMA, a jej przewodniczącym
zostaje Bartosz Dąbrowski. Jeszcze tego samego
roku

Zarząd

Główny

PTMA

wydaje

„Poradnik

obserwatora Słońca” autorstwa J. W. Kosińskiego
i B. Dąbrowskiego.
nastąpił

podział

We wrześniu 1994 roku

sekcji

na

dwa

działy:

Dział

Obserwacyjny i Dział Teoretyczny z Dąbrowskim
i Kosińskim jako koordynatorami.
W latach 1996-1999 doszło do krótkiej zapaści
w SOS PTMA, z której wydobył sekcję nowy
przewodniczący – J. W. Kosiński. W efekcie tego
nastąpiło

przeniesienie

sekcji

pod

skrzydła

Fot. 8. Andrzej Pilski.
Źródło:http://gazetaolsztynska.pl/508696,Pojde
-boso-I-pobiegne-tez.html
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warszawskiego Oddziału PTMA. Początki działalności SOS w nowej lokalizacji były bardzo obiecujące,
stworzono stronę internetową, wznowiono wydawanie komunikatów, opracowano zaległe obserwacje
i wydano w ramach kolejnego biuletynu. Od początku 2002 roku sekcja znów zaczęła mieć problemy
wynikające z niewielkiej aktywności obserwatorów, pojawiły się także różnice pomiędzy sekcją
a ZG PTMA. W wyniku tego J. W Kosiński złożył rezygnację z funkcji koordynatora SOS.
W 2003 roku prowadzenie SOS PTMA stało się
obowiązkiem Agnieszki Wilińskiej, a sekcja stała
się jeszcze ściślej związana z Oddziałem PTMA
w Warszawie. Agnieszka Wilińska przewodniczy
SOS do 2007 roku. Pojawia się nowa strona
internetowa sekcji, a także nowi obserwatorzy.
Janusz

Wiland

tworzy

oprogramowanie

wspierające działalność sekcji, nazwane „SOS”,
a później przemianowane na „Solaris”. Sekcja
obejmuje

wówczas

obserwatorów

i

około

20

czynnych

współpracowników.

Niestety,

sekcja ponownie zaczyna podupadać i po 2007
roku przestaje działać.
Na reaktywację SOS PTMA tym razem trzeba
było czekać znacznie dłużej, bo aż do 2012 roku.
Sekcja odrodziła się z inicjatywy ZG PTMA, a na
jej koordynatora zostaje wybrany Tadeusz Figiel.
SOS dość szybko odzyskuje dobrą formę, zarówno
dzięki zaangażowaniu T. Figla (za co otrzymuje
złotą odznakę PTMA), jak i wsparciu PTMA oraz
„Uranii”. Krótka działalność sekcji od momentu
reaktywacji

obfituje

w

ciekawe

spotkania

obserwatorów i sympatyków (w obserwatorium
Białkowie,
w
Fot. 9. Tadeusz Figiel.
Fot. Przemysław Tarasiewicz

w

w

Toruniu,

obserwatorium
Truszczynach).

Od

a

w

2019

w

Piwnicach

2017

roku

SOS

roku
oraz
PTMA

współpracuje również z Uranią, obsługując dział
słoneczny

czasopisma,

gdzie

pojawiają

się

artykuły dotyczące metodologii i historii słonecznych badań; SOS PTMA publikuje także w tym dziale
wyniki swoich obserwacji. Znacznemu unowocześnieniu uległa również forma raportowania. SOS
posiada aktualnie nową stronę internetową na prywatnym serwerze POA, która m.in. umożliwia
bezpośrednie pisanie raportów na stronie sekcji, co jest ciekawym i rzadko stosowanym rozwiązaniem
wśród sekcji słonecznych w Europie.
Ostatnie lata w astronomii amatorskiej upłynęły pod znakiem szybkiego upowszechniania się
wśród obserwatorów nieba zaawansowanego sprzętu optycznego i elektronicznego. Dostępność tych
instrumentów, wspieranych nowoczesnym i często bezpłatnym oprogramowaniem, nie przekłada się
jednakże na popularność pogłębionych i systematycznych obserwacji Słońca. Zarówno Towarzystwo
Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego, jak i Sekcja Obserwacji Słońca PTMA, przeżywały
w ostatnich latach kryzysy, które w przypadku tej drugiej organizacji prowadziły nawet do
krótkotrwałego zaprzestania działalności. Mamy jednak nadzieję, że w szeregach polskich miłośników
astronomii, nie zabraknie chętnych do prowadzenia obserwacji Słońca i tradycje CSOS PTMA, TOS,
SOS PTMA będą nadal żywe. Być może to nadchodzący właśnie XXV cykl aktywności słonecznej
przyniesie kolejny wzrost zainteresowania tą ciekawą dla astronomów amatorów tematyką.
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Fot. 10. Zlot SOS PTMA we wrześniu 2019 w Piwnicach.

Artykuł ten został napisany w oparciu o kronikę Towarzystwa Obserwatorów Słońca
im. Wacława Szymańskiego, artykuły W. Szymańskiego zamieszczane w „Uranii”, a także w oparciu
o materiały otrzymane od Tadeusza Figla, koordynatora SOS PTMA, za które mu serdecznie dziękuję.
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