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Z wielką radością oddajemy do rąk naszych Czytelników dwudziesty numer
biuletynu PROXIMA. Można powiedzieć, że jest to wydanie jubileuszowe,
bo zamyka pięć lat naszej działalności.
Jednocześnie w dużej mierze poświęcone naszej Gwieździe Dziennej. Zakończył się bowiem
pierwszy etap Słonecznego Konkursu TOS i PROXIMY,
przygotowaliśmy więc podsumowanie etapu, natomiast Galerię zdobią wyróżnione prace. Jednocześnie
zachęcamy wszystkich do dalszego uczestnictwa
w konkursie, bo pamiętajmy, że zwycięzcy zostaną wyłonieni i nagrodzeni po czterech etapach. A dla tych
czytelników, którzy dopiero chcieliby zacząć przygodę ze Słońcem, mamy materiał o powstawaniu, budowie i identyfikacji pochodni, plam i cieni na jego
powierzchni.
W numerze tym publikujemy też trzecią i ostatnią
już część opracowania o wpływie utraty masy na ewolucję gwiazd masywnych. Ponadto w naszym cyklu
o zmiennych nieba północnego, tym razem materiał
o gwiazdach Korony Północnej. Przygotowaliśmy też

krótką prezentację Y CVn – jednej z najjaśniejszych
na niebie zmiennych półregularnych, zaliczanych
do tzw. gwiazd węglowych.
Nie zapomnieliśmy też o naszych stałych pozycjach,
czyli kalendarium miryd, newsach ze świata gwiazd
zmiennych oraz przeglądzie najciekawszych nowych
i supernowych minionego kwartału. Tradycyjnie publikujemy również raport z obserwacji członków TOS
i podsumowanie aktywności słonecznej ostatnich
miesięcy.
Nie mogliśmy przemilczeć także tak smutnego wydarzenia, jakim była nagła śmierć Jerzego Speila, jednego z najlepszych polskich obserwatorów gwiazd
zmiennych. Dlatego prezentujemy krótkie wspomnienie o Panu Jerzym i Jego wkładzie w astronomię
amatorską.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
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NEWS

Wieści ze świata gwiazd zmiennych
W I kwartale 2015 roku odnotowano aktywność dwu ciekawych i jednocześnie łatwych do obserwacji amatorskich zmiennych kataklizmicznych. Pojawił się też alert obserwacyjny AAVSO dla jednego
z obiektów typu T Tauri, zachęcający obserwatorów-amatorów do współpracy w monitorowaniu
ciekawej zmiennej.

GK Perseusza

Od początku marca rejestruje się wzrost aktywności nowej karłowej GK Persei. Zazwyczaj obiekt ten
zwiększa wybuchowo swoją jasność co 18–24 miesiące. W minimum jego blask może opaść do 14 mag, choć
z reguły waha się w granicach 13–13,5 mag.
Ze względu na naturę obiektu, nie da przewidzieć
się z zadowalającą precyzją kolejnych wybuchów. GK
Per to układ kataklizmiczny, w którym biały karzeł
ściąga na siebie materię z towarzysza, przepływającą
przez wewnętrzny punkt Lagrange’a. Układ ten dodatkowo charakteryzuje względnie duże pole magnetyczne, przez co zalicza się go do tzw. polarów pośrednich
(ang. intermediate polar) lub inaczej zmiennych typu
DQ Her. Okres orbitalny układu wynosi około 2 doby.
GK Per została odkryta jako nowa ponad sto lat
temu. Odkrycia dokonał szkocki duchowny Thomas
David Anderson w dniu 21 lutego 1901 roku. W maksimum blasku nowa osiągnęła jasność 0,2 mag, stając
się na krótko jedną z najjaśniejszych gwiazd na naszym

niebie (warto zauważyć, że obiekt ten znajduje się
w odległości około 1500 lat świetlnych).
Z reguły podczas kolejnych (mniejszych) wybuchów
jasność zmiennej osiąga 12 mag. Co pewien czas jednak blask gwiazdy rośnie w większym stopniu, przekraczając wyraźnie 10 mag. Być może właśnie z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. Przez cztery tygodnie
jasność zmiennej systematycznie rosła, po czym nastąpiło zatrzymanie tego wzrostu. Wskazane są ciągłe
obserwacje tej ciekawej gwiazdy zmiennej.
Pozycja obiektu:

R.A. = 03h31m12,01s
Dekl. = +43°54’15,4”

BF Cygni

Kolejna ciekawa zmienna, w której skutkiem przepływu
materii między składnikami są okresowe wzrosty jasności. Typ zmienności w tym przypadku to Z Andromedae
– gwiazdy symbiotyczne o okresach orbitalnych rzędu

Rys. 1. Krzywa blasku GK Persei w okresie 6 marca – 18 kwietnia 2015 roku według obserwacji w bazie AAVSO
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Wieści ze świata gwiazd zmiennych  

Rys. 2. Krzywa blasku BF Cyg w okresie 1 kwietnia 2014 – 18 kwietnia 2015 roku według obserwacji w bazie AAVSO

kilku lat i dłuższych, prawdopodobni „przodkowie” bipolarnych mgławic planetarnych.
W ciągu minionego roku blask BF Cygni wahał się
w przedziale od 10 i kilka dziesiątych mag do 11,5 mag.
Gwiazda ta ma jednak w zwyczaju co pewien czas wyraźnie zwiększyć swoją jasność. Obecnie mamy do czynienia z tego typu aktywnością. Mniej więcej z początkiem lutego zarejestrowano zwiększony blask
zmiennej, na poziomie około 9,5 mag. Od tamtej pory
jasność praktycznie się nie zmienia, wykazując niewielkie tylko wahania.
Na podstawie tej informacji od Dr. George’a
Wallersteina (University of Washington), AAVSO wydało swój Special Notice, zachęcający społeczność AAVSO
do monitorowania aktywności BF Cygni. Dr Wallerstein
w ramach swoich badań usiłuje skorelować zmiany
spektrum ze zmianami aktywności zmiennej.
Pozycja obiektu:

R.A. = 19h23m53,51s
Dekl. = +29°40’29,2”

RW Aurigae

RW Aur jest przykładem zmiennych typu T Tauri –
obiektów, w których głównym źródłem energii jest
zapadanie grawitacyjne, a reakcje termojądrowe w jądrze jeszcze nie zostały zainicjowane.

RW Aur jest układem optycznie podwójnym.
Słabszy składnik B, o jasności 13,6 mag, znaleźć można
w odległości kątowej 1,4” od jaśniejszego towarzysza.
Okres orbitalny przekracza 100 lat. Składnik A otoczony jest dyskiem akrecyjnym, czego nie można powiedzieć o słabszym towarzyszu.
Jak stwierdza dr Hans Moritz Guenther (Massachusetts Institute of Technology), jesienią ubiegłego
roku nastąpił znaczący spadek jasności RW Aur A. Nie
ma pewności co do przyczyny tego typu zachowania,
choć na pewno nie nastąpiło zakrycie jaśniejszego
składnika układu przez słabszy, czy też przez nie znany
wcześniej trzeci składnik. Istnieje podejrzenie, że RW
Aur B, przechodząc przez dysk akrecyjny spowodował
pływowe zaburzenia, czego efektem było powstanie
swego rodzaju dżetu lub chmury materii wypływającej
z dysku. Dżet/chmura miał(a) zablokować część światła
gwiazdy, w związku z czym zanotowano spadek jasności RW Aur A.
H.M. Guenther chce wykorzystać sytuację do spektroskopowej analizy materiału dysku (dżetu). Dzięki
tym badaniom, prawdopodobnie, będzie można oszacować stosunek ilości gazu do ilości pyłu w dysku, czy
wielkość ziaren pyłu.
Dr Guenther prosi o współpracę obserwatorów
AAVSO w ciągu kolejnych kilku tygodni. Zależy mu
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Rys. 3 Krzywa blasku RW Aurigae w okresie 1 kwietnia 2014 – 18 kwietnia 2015 roku według obserwacji w bazie AAVSO

na porównaniu optycznej krzywej blasku (we wszystkich dostępnych pasmach) z obserwacjami promieniowania X wykonanych za pomocą teleskopu orbitalnego
Chandra. Porównanie wyników w tych dwu dziedzinach promieniowania ma pomóc w oszacowaniu masy
materii wyrzuconej przez grawitacyjne oddziaływanie
RW Aur B na dysk.
Pozycja obiektu:

R.A. = 05h07m49,57s
Dekl. = +30°24’05,2”

 Marian Legutko (LMT)

6

Proxima • kwiecień 2015



Źródła: GK Perseusza
»»AAVSO-VSX
»»AAVSO Special Notice #399
»»AAVSO Variable Star of the Season
Źródła: BF Cygni
»»AAVSO-VSX
»»AAVSO Special Notice #400
Źródła: RW Aurigae
»»AAVSO-VSX
»»AAVSO Alert Notice #514
»»J.E. Rodriguez i in. – Occultation of the T Tauri
star RW Aurigae A by its Tidally Disrupted Disk;
The Astronomical Journal, 146:112 (10pp), 2013
November


KALENDARIUM

MIRYDY
Jak co kwartał, pragnąc zachęcić miłośników astronomii do obserwacji gwiazd typu Mira Ceti, przedstawiamy kolejną porcję efemeryd gwiazd, których maksima jasności przewidywane są w najbliższych trzech miesiącach. Wg kolejności podajemy: nazwę gwiazdy, współrzędne, datę maksimum,
okres zmienności, średnią amplitudę zmian blasku, czas obserwacji (miesiące, dla których gwiazda
powinna być jaśniejsza od 11 mag).

MAJ
W maju będzie można obserwować 6 jasnych mir przechodzących maksimum jasności. Najjaśniejszą z nich będzie
bardzo popularna mira T UMa, dodatkowo w jej pobliżu także w maksimum będzie dużo słabsza S Boo. Również
wszystkim dobrze znana Mira Ceti będzie również w maksimum, niestety z powodu zbyt bliskiej odległości kątowej od Słońca nie będzie jej można obserwować.
Na pocieszenie można jednak rzucić okiem na będącą już po maksimum T Cep, która powinna być w tym czasie
najjaśniejszą przedstawicielką tych gwiazd na naszym niebie. Wartą polecenia ze względu na niewielką liczbę
ocen (zaledwie 71 w ubiegłym roku w AAVSO) jest też gwiazda Z Peg, którą można będzie próbować odnaleźć
na porannym niebie dość nisko nad wschodnim horyzontem.

LISTOPAD

 Księżyc znajdzie się w pełni 4 maja.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

Z Peg

00h00m06,55s

+25°53’11,2”

5

334,8

8,4-13,2

II-VII

T UMa

12h36m23,46s

+59°29’12,9”

5

256,6

7,7-12,9

III-VII

T Her

18h09m06,20s

+31°01’16,2”

12

164,9

8,0-12,8

IV-VI

X Cam

04h 45m 42,18s

+75°06’03,4”

20

143,5

8,1-12,6

IV-VI

S Boo

14h22m52,91s

+53°48’37,2”

25

270,7

8,4-13,3

IV-VII

U Per

01h59m35,10s

+54°49’19,9”

31

320,3

8,1-11,3

cały rok

CZERWIEC
W czerwcu aż 9 mir znajdzie się w maksimum. Dwie najjaśniejsze z niech to: R Tri, dla której warunki do obserwacji będą jednak dość trudne, chociaż można spróbować odnaleźć ją nad ranem nisko nad północno- wschodnim
horyzontem oraz X Oph, która z kolei jest świetnie widoczna przez całą noc.
W tym miesiącu warto jednak przyjrzeć się bardziej gwiazdozbiorowi Wagi, gdzie 3 mało obserwowane miry znajdą
się w maksimum. RS Lib i S Lib są stosunkowo jasne, a dla obu w ubiegłym roku wykonano zaledwie około 75 ocen.
W tabeli nie ma R Lib, która w średnim maksimum osiąga tylko około 10 mag, a w ubiegłym roku do AAVSO przesłano jedynie 12 jej ocen! Wszystkie 3 miry leżą na niebie stosunkowo blisko siebie, niestety niska wysokość nad
horyzontem może być dość dużym problemem przy ich obserwacji.
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Mirydy - efemerydy  

 Pełnia Księżyca wypadnie 2 czerwca.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

R Ari

02h16m07,10s

+25°03’23,6”

2

186,8

8,2-13,2

IV-VII

Y Per

03h27m 42,38s

+44°10’36,5”

5

248,6

8,4-10,3

cały rok

S Lib

15h21m23,98s

-20°23’18,3”

16

192,9

8,4-12,0

IV-VII

R Tri

02h37m02,33s

+34°15’51,4”

20

266,9

6,2-11,7

III-IX

RS Lib

15h24m19,78s

-22°54’39,8”

22

217,6

7,5-12,0

IV-VIII

R Del

20h14m55,14s

+09°05’21,0”

24

285,1

8,3-13,3

V-VIII

V Cas

23h11m 40,72s

+59°41’58,9”

27

228,8

7,9-12,2

V-IX

X Oph

18h38m21,13s

+08°50’02,7”

27

328,8

6,8-8,8

cały rok

R Vul

21h04m22,50s

+23°49’18,0”

29

136,7

8,1-12,6

V-VII

LIPIEC
W lipcu noc zacznie się wreszcie wydłużać. Poprawią się warunki obserwacyjne dla słabnącej już R Tri, a pod
koniec miesiąca będzie można na porannym niebie wypatrzeć, również słabnącą po majowym maksimum Mirę
Ceti. Dodatkowo w tym miesiącu niebo ozdobi zbliżająca się do maksimum χ Cyg, która w ubiegłym roku miała
jedno z najniższych maksim w historii obserwacji. Mira ta w średnim maksimum osiąga 5,2 mag, a więc w lipcu
powinna być już jedną z jaśniejszych, jeśli nie najjaśniejszych mir na niebie.
Cztery miry znajdą się w maksimum, a najjaśniejszą z nich jest jedna z najpopularniejszych i najbardziej znanych
– R Ser, dla której najlepsze warunki widoczności będą w pierwszej części nocy. Ciekawym obiektem, ze względu
na niewielką liczbę ocen w ubiegłym roku, jest RY Oph, którą odnajdziemy nieco poniżej dobrze znanej i jaśniejszej X Oph.
 W tym miesiącu Księżyc dwukrotnie znajdzie się w pełni: 2 i 31 lipca.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

RY Oph

18h16m36,94s

+03°41’35,3”

12

150,4

8,2-13,2

VI-VIII

R Ser

15h50m 41,73s

+15°08’01,1”

18

356,4

6,9-13,4

V-XI

R Cam

14h17m51,03s

+83°49’53,7”

19

270,2

8,3-13,2

V-IX

RS Her

17h21m 42,35s

+22°55’15,9”

23

219,7

7,9-12,5

V-IX

Wszystkie osoby, które wykonały obserwacje którejkolwiek miry i chciałyby się przyczynić do bliższego poznania tych gwiazd, proszone są o podzielenie się wynikami poprzez:
hh wysłanie ich na adres: sswdob@poczta.onet.pl
hh wprowadzenie na stronie: http://mira.nwz.pl/
hh wprowadzenie na stronie: http://www.aavso.org/webobs
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Krzywe jasności wybranych miryd
Poniżej prezentujemy krzywe jasności kilku wybranych miryd z obserwacji polskich obserwatorów
gwiazd zmiennych, które w poprzednich miesiącach osiągnęły maksimum jasności.
Obserwatorom serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i udostępnienie swoich wyników.

OMI CET

R LEO
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S BOO

T HER

Na podstawie:
»»Programu Astrojawil
»»Programu Cartes du Ciel
»»http://www.aavso.org
»»http://www.sswdob.republika.pl
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Gwiazdy nowe w I kwartale 2015 r.
W pierwszym kwartale 2015 roku odkryto trzy nowe. Ich położenie na niebie nie sprzyja obserwacjom z terenu Polski. Nie poprawia sytuacji fakt, że jedna z tych wybuchających zmiennych w maksimum blasku była obiektem łatwo dostrzegalnym okiem nieuzbrojonym. Tradycję „japońskich odkryć” zaburzył znany australijski obserwator John Seach, dostrzegając w Strzelcu najjaśniejszą, póki
co, tegoroczną nową. Ale po kolei.

PSN J15053007+0138024

11 lutego około 20.05 UT japoński obserwator Tadashi
Kojima zaobserwował jasny, nieobserwowany wcześniej obiekt w gwiazdozbiorze Skorpiona. Wstępnie wyznaczone współrzędne obiektu: RA = 17h03m26,20s;
Dekl. = -35°04’14,0”. Odkrywcze zdjęcie autorstwa
Kojimy można zobaczyć na stronie http://www.oaa.
gr.jp/~oaacs/image/PnovaSco.jpg.
Na niefiltrowanym obrazie (kamera cy frowa
+ obiektyw 150 mm f/2,8) jasność obiektu wynosiła 8,2 mag. Dobę wcześniej, wykorzystując ten sam
zestaw, Kojima nie zarejestrował obecności gwiazdy
w podanym miejscu. Wykonane w ciągu kolejnych dni
obserwacje japońskie, australijskie i włoskie potwierdziły obecność nowego obiektu i pozwoliły prześledzić
zmiany jego jasności oraz widmo.
Najwyższą jasność nowa miała w momencie odkrycia. Od tamtej chwili blask zmiennej cały czas
opadał, aby z końcem marca osiągnąć 14 mag. Dane

spektroskopowe (m.in.: Frederick Walter – Stony Brook
University, M. Srivastava i in. – Physical Research
Laboratory, Indie) wskazują, że obiekt prawdopodobnie należy do typu nowych powrotnych (ang. recurrent
novae). Obserwacje wybuchów tego typu gwiazd powtarzają się w okresie 10–80 lat.

PNV J18142514–2554343 –
NOWA STRZELCA 2015

12 lutego około 21.05 UT Koichi Nishiyama i Fujio
Kabashima zarejestrowali nieobserwowany wcześniej obiekt w Strzelcu. Na niefiltrowanym obrazie
CCD (obiektyw 105-mm f/4 + SBIG STL6303E) miał
on jasność 10,9 mag. 55 minut wcześniej potencjalną nową zarejestrował Hideo Nishimura, niezależnie
od tej dwójki współodkrywców. Według niego, podczas
odkrycia gwiazda miała jasność 11,2 mag (obiektyw
200-mm f/3,2 + kamera cyfrowa). Udostępniony przez

Rys. 1. Krzywa blasku TCP PNV J17032620-3504140 – Nowej Skorpiona 2015 w dniach 11 lutego – 18 kwietnia 2015 wg obserwacji
w bazie AAVSO
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Rys. 2. Krzywa blasku PNV J18142514-2554343 – Nowej Strzelca 2015 w dniach 12 lutego – 18 kwietnia 2015 wg obserwacji
w bazie AAVSO

Nishimurę obraz nowej znaleźć można pod adresem:
http://www.oaa.gr.jp/~oaacs/image/PnovaSgr.jpg.
20 minut po swoich pierwszych obserwacjach,
Nishiyama i Kabashima potwierdzili obecność obiektu za pomocą teleskopu Meade 200R 0,40-m f/9,8
(+SBIG STL1001E). Podane przez nich współrzędne

potencjalnej nowej: RA = 18h14m25,14s; Dekl. =
-25°54’34,3”. Najwyższą jasność – około 9,3 Vmag –
nowa osiągnęła 15 lutego. Obserwacje spektroskopowe wykonane przez Fryderyka Waltera (Stony Brook
University) wykazały, iż mamy do czynienia z klasyczną nową typu Fe-II. Po uzyskaniu maksimum jasność

Rys. 3. Krzywa blasku PNV J18365700-2855420 – Nowej Strzelca 2015 #2 w dniach 15 marca – 18 kwietnia 2015 wg obserwacji
w bazie AAVSO.
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nowej stopniowo opadała i z końcem marca obniżyła
się do około 11,5 mag. Krzywą blasku nowej na bazie
obserwacji zebranych przez AAVSO (wizualne i w paśmie V) przedstawiamy na Rys. 2.

PNV J18365700–2855420NOWA STRZELCA 2015 #2

15 marca około 15.13 UT Australijczyk John Seach
za pomocą zestawu DSLR + obiektyw 50mm f/1,0 zaobserwował obiekt, który na niefiltrowanym obrazie miał
jasność 6,0 mag. Pozycja nowej: R.A. = 18h36m56,84s,
Dekl.= -28°55’39,8”.
W ciągu kolejnych godzin potwierdzono odkrycie. Obserwacje wykazały też wzrost jasności nowej.
W ciągu tygodnia jej blask wzrósł do wartości około
4 mag. W ciągu kolejnych 3–4 dni jasność opadła
do wartości zbliżonej do tej w chwili odkrycia, aby ponownie osiągnąć około 5 mag w następnych dniach
(krzywa blasku na Rys. 3).
Widmo optyczne uzyskane przez S. C. Williamsa
i wspó ł pracowników (Liverpool John Moores
University) wykazują, że obiekt jest klasyczną nową
typu Fe-II.
Wysoka jasność nowej sprzyja jej obserwacjom
przez niewielki sprzęt, a nawet okiem nieuzbrojonym.
Szkoda tylko, że dla obserwatorów na terenie Polski
obiekt znajduje się w bardzo niekorzystnym położeniu.

Gwiazdy nowe w I kwartale 2015 r  

Źródła: PSN J15053007+0138024
»»AAVSO Alert Notice #508
»»CBAT Transient Object Followup Reports
»»AAVSO VSX
»»The Virtual Telescope Project 2.0
»»ATel #7060
»»ATel #7236
Źródła: PNV J18142514-2554343 NOWA STRZELCA 2015
»»AAVSO Alert Notice #509
»»CBAT Transient Object Followup Reports
»»AAVSO VSX
Źródła: PNV J18365700-2855420NOWA STRZELCA 2015 #2
»»AAVSO Alert Notice #512
»»CBAT Transient Object Followup Reports
»»AAVSO VSX
»»ATel #7230
 Marian Legutko (LMT)
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Gwiazdy supernowe w I kwartale 2015 r.
W I kwartale bieżącego roku 7 supernowych osiągnęło jasność 15 mag lub wyższą: 4 z nich rozbłysły na północnym niebie (N), natomiast 3 na południowym (S). Są to: SN 2015B (Vmax: 15,0 mag,
S); ASASSN-15aj (Vmax: 14,0 mag, S); ASASSN-15ak (Max: 14,8 mag, N); PSN J07285387+3349106
(Vmax: 14,9 mag, N); ASASSN-15db (Vmax: 14,2 mag, N); SN 2015F (Vmax: 12,9 mag, S) i PSN
J15053007+0138024 (Vmax: 13,6 mag, N). Nie było wśród nich spektakularnych zjawisk, jednak poniżej opiszę te, które można było zaobserwować z naszego kraju.

SN 2015B

Odkryta 5 stycznia 2015 r. w położonej w gwiazdozbiorze Kruka galaktyce NGC 4782 (R.A. = 12h54m35,53s,
Decl. = -12°34’18,6” ) przez Simone Leonini,
M. Conti, G. Guerrini, P. Rosi oraz L.M. Tinjaca Ramirez
z Obserwatorium Astronomicznego Montarrenti
w Sienie (ISSP). Odkrycia dokonano automatycznym teleskopem Ritchey-Chrétien (D = 0,53 m, f/8,7).
Położenie supernowej: 2” W i 10” S od centrum galaktyki. Sklasyfikowana jako Ia, maksymalną obserwowaną
jasność 15,0 mag osiągnęła w dniu jej odkrycia.
NGC 4782 jest odległą od nas o około 190 milionów
lat świetlnych galaktyką eliptyczną o jasności obserwowanej 11,7 mag, którą 27 marca 1786 r. odkrył William
Herschel. Pewną ciekawostką dodającą smaczku tej
historii jest fakt, że galaktyka ta jest w trakcie kolizji
z sąsiednią NGC 4783.

ASASSN-15ak

Supernowa odkryta 9 stycznia 2015 r. w centrum galaktyki UGC 110 (R.A. = 00h12m01,58s, Decl. = +26°23’37,3”)
w ramach projektu ASAS-SN (All Sky Automated Survey
for SuperNovae). Sklasyfikowana jako Ia-pec, maksymalną jasność 14,8 mag osiągnęła 20 stycznia.

PSN J07285387+3349106

Odkryta 13 lutego 2015 r. w galaktyce NGC 2388 (R.A.
= 07h28m53,87s, Decl. = +33°49’10,6” ) w gwiazdozbiorze Bliźniąt, w ramach projektu LOSS (Lick Observatory
Supernova Search). Położenie supernowej: 5” E i 2” N
od centrum galaktyki. Sklasyfikowana jako Ib, maksymalną jasność 14,9 mag osiągnęła 22 lutego.
NGC 2388 jest galaktyką spiralną o jasności obserwowanej 13,9 mag, odkrytą 4 lutego 1793 r. przez
Williama Herschela.

ASASSN-15db

Fot.1. Zdjęcie odkrywcze SN 2015B, źródło:
http://www.rochesterastronomy.org
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Odkryta 15 lutego 2015 r. w galaktyce NGC 5996 (R.A.
= 15h46m58,69s, Decl. = +17°53’02,5” ) w gwiazdozbiorze Węża, w ramach projektu ASAS-SN. Wybuch
potwierdzono jeszcze tej samej nocy za pomocą
1-metrowego teleskopu LCOGT w Obserwatorium
Siding Springs w Australii. Położenie supernowej:
2,8” W i 0,5” S od centrum galaktyki. Sklasyfikowana
jako Ia, maksymalną jasność 14,2 mag osiągnęła
19 lutego. Supernową później zidentyfikowano także
na obrazach z 8 lutego, była wtedy obiektem o jasności 16,7 mag.
NGC 5996 jest galaktyką spiralną o jasności obserwowanej 12,5 mag i rozmiarach kątowych 1,7’x0,9’,
odkrytą 21 marca 1784 r. przez Williama Herschela.
Znajduje się w odległości 153 milionów lat świetlnych
od nas. Oddziałuje grawitacyjnie z mniejszą galaktyką
NGC 5994, w efekcie czego obie galaktyki przechodzą
proces zderzania. Kolizja ta powoduje, że NGC 5996
jest galaktyką gwiazdotwórczą, co oznacza, że zachodzi w niej wyjątkowo intensywny proces formowania
nowych gwiazd.
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PSN J15053007+0138024

Odkryta 16 marca 2015 r. w galaktyce NGC 5839 (R.A.
= 15h05m30,07s, Decl. = +01°38’02,4” ) w gwiazdozbiorze Panny, przez Catalina Real-Time Transient
Survey jako obiekt „SNhunt281” oraz niezależnie
przez Stan’a Howerton’a. Położenie supernowej: 39” E
i 3” S od centrum galaktyki. Sklasyfikowana jako Ia,

Gwiazdy supernowe w I kwartale 2015 r  

maksymalną jasność 13,6 mag osiągnęła na początku kwietnia.
NGC 5839 to galaktyka soczewkowata, odkryta
24 lutego 1786 r. przez Williama Herschela. Jej jasność
obserwowana wynosi 12,7 mag, a rozmiary kątowe
1,3’ × 1,2’.
 Krzysztof Kida

Fot. 2. Zdjęcie PSN J15053007+0138024, autor: Stan Howerton, źródło: http://www.rochesterastronomy.org
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Gwiazdozbiory nieba północnego - KORONA PÓŁNOCNA
Niewielki gwiazdozbiór nieba północnego, leżący pomiędzy gwiazdozbiorami Wolarza i Herkulesa.
Bardzo łatwy w identyfikacji ze względu na kształt diademu, w jaki układają się najjaśniejsze gwiazdy - przedstawia diadem Ariadny, małżonki Dionizosa. Ariadna związana jest z mitem o Minotaurze
i Tezeuszu. W starożytnej Arabii i Persji gwiazdozbiór przedstawiany był z kolei jako pęknięta misa.
Korona Północna jest widoczna w Polsce praktycznie
przez cały rok. Jedynie w październiku i w listopadzie
warunki do jej obserwacji są utrudnione ze względu
na niskie położenie nad horyzontem. Najlepiej obserwuje się ją w miesiącach wiosennych, gdy wznosi się
wysoko i jest widoczna praktycznie przez całą noc.
W Koronie Północnej brak jest jaśniejszych obiektów typu DS, za to można znaleźć wiele interesujących
gwiazd zmiennych. Spośród kilkudziesięciu obiektów
tego typu poniżej zaprezentuję kilka najciekawszych
i najłatwiejszych w obserwacji.

R CrB

To jedna z najciekawszych i najbardziej popularnych
zmiennych na niebie północnym. Zmienność R CrB
została odkryta w 1795 r. przez angielskiego astronoma Edwarda Pigotta. Gwiazda ta świeci normalnie
z jasnością 5,7 mag, jednak w nieregularnych odstępach czasu, wynoszących od kilku miesięcy do kilku
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lat, obserwowane są nagłe spadki jasności do poziomu
nawet 15 mag. Spadek jasności do minimum następuje bardzo szybko, a powrót do maksimum zajmuje
od kilku miesięcy do roku, a nawet dłużej. Samo minimum może charakteryzować się krótkimi pojaśnieniami i ponownymi spadkami jasności.
R CrB jest prototypem rzadkiego typu gwiazd
zmiennych oznaczanych, jako RCB (do tej pory znamy
około 100 takich gwiazd). Znajdują się one w późnej
fazie ewolucji gwiazdowej, w końcowym etapie błysku helowego. Spadki jasności powodowane są przez
chmury węgla w atmosferze gwiazdowej, które najprawdopodobniej powstają w kolejnych pulsacjach
gwiazdy. Powrót do maksimum blasku następuje, gdy
ciśnienie światła gwiazdy rozproszy otoczkę z chmur
węgla.
Gwiazda znajduje się zbyt daleko od nas, by móc
określić dokładnie jej parametry. Odległość R CrB
jest szacowana na 4500–5000 lat świetlnych od nas.
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Temperatura jej powierzchni wynosi 5000–5500 K,
a promień samej gwiazdy jest około 100 razy większy
od promienia Słońca.
R CrB odnajdziemy wewnątrz diademu Korony
Północnej, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy
α CrB a ι CrB. Do marca bieżącego roku R CrB była
w trakcie wychodzenia z jednego z rekordowych minimów, które trwało od 2007r. Jednakże od połowy
marca niespodziewanie zaczęła ponownie obniżać
swoją jasność. Gwiazdę należy i trzeba obserwować w każdą pogodną noc, ponieważ nie sposób jak
na razie przewidzieć, kiedy wystąpi kolejne minimum
blasku. Na poprzedniej stronie pokazujemy krzywą
blasku R CrB z polskich obserwacji.

T CrB

To druga, bardzo ciekawa zmienna wybuchowa, rzadkiej klasy nowych powrotnych. Do tej pory zaobserwowano dwa jej wybuchy. Pierwszy nastąpił 12 maja 1866
r., gwiazda osiągnęła wtedy 2 mag, był to pierwszy dobrze obserwowany wybuch gwiazdy nowej. Kolejny
wybuch nastąpił 9 lutego 1946 r., podczas którego
gwiazda osiągnęła 3,0 mag. Aktualnie gwiazda świeci z jasnością 10,8 mag wykazując drobne fluktuacje.
T CrB znajduje się w odległości około 2000 lat świetlnych od nas. Odnajdziemy ją około 1 stopień na południowy wschód od gwiazdy ε CrB, świecącej z jasnością
4,1 mag. Należy ją obserwować każdej nocy, gdyż nigdy
nie wiadomo, kiedy nastąpi kolejny wybuch.
Powyżej na rysunku krzywa blasku T CrB z polskich
obserwacji.

Gwiazdozbiory nieba północnego - KORONA PÓŁNOCNA  

S CrB

Jest klasyczną przedstawicielką zmiennych typu Mira
Ceti, z okresem wynoszącym 360,26 dni i maksymalną
amplitudą zmian blasku zawierającą się w przedziale
5,8–14,1 mag. Średnia amplituda jest znacznie mniejsza
i zawiera się w przedziale 7,3–12,9 mag. Cechą charakterystyczną dla tej gwiazdy jest zdecydowanie szybszy
wzrost jasności z minimum do maksimum, w stosunku
do następującego po tym spadku do minimum blasku.
Gwiazda jest bardzo popularna w obserwacjach,
w 2014 r. do AAVSO wpłynęło ponad 500 ocen dla tej
gwiazdy. Również jej odnalezienie na niebie jest bardzo
proste, znajduje się w zachodniej części gwiazdozbioru, leżąc w połowie drogi pomiędzy gwiazdami β CrB
i δ Boo.
S CrB znajduje się w odległości 1800 lat świetlnych
od Ziemi. Jej najbliższe maksimum przewiduje się
na początek września i nie powinno być problemów
z jego obserwacją, gdyż wieczorami Korona Północna
będzie jeszcze wystarczająco wysoko, by móc je obserwować nawet przez niewielką lornetkę 10x50.
Na kolejnej stronie krzywa blasku z obserwacji
przesłanych do AAVSO z ostatnich 3 lat.

V CrB

kolejna przedstawicielka miryd w tym gwiazdozbiorze. Zmienia swoją jasność w przedziale 6,9–12,6 mag,
w ciągu 357,6 dni. Średnia amplituda wynosi od 7,5–
11,0 mag, tak więc większą część roku gwiazda jest
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jaśniejsza od 11 mag. Na krzywej zmian blasku widzimy, że podobnie jak u poprzedniczki, wzrost jasności z minimum do maksimum jest szybszy od spadku
z maksimum do minimum.
V CrB jest gwiazdą węglową typu C, charakteryzującą się intensywną czerwoną barwą (b-v=4,4).
Gwiazda znajduje się aż 8800 lat świetlnych
od Ziemi, a jej jasność absolutna wynosi -4,6 mag!
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Gwiazdozbiory nieba północnego - KORONA PÓŁNOCNA  

Odnajdziemy ją w północnej części gwiazdozbioru, w pobliżu granicy z gwiazdozbiorami Herkulesa
i Wolarza. W ostatnich latach mira ta była mało obserwowana w Polsce. Najbliższe maksimum będzie można
obserwować na początku października.
Poniżej krzywa blasku z ostatnich 3 lat z obserwacji
przesłanych do AAVSO.
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W CrB

To kolejna przedstawicielka miryd w gwiazdozbiorze
Korona Północna. Odnajdziemy ją niemal 2 stopnie
na północny wschód od gwiazdy τ CrB ( jasność 4,7
mag), w północno wschodniej części gwiazdozbioru,
w pobliżu granicy z Herkulesem. Jej zmienność została
odkryta w 1902 r. przez T.D. Andersona. Maksymalna
amplituda zmian jasności W CrB wynosi 7,8–14,3 mag,

Gwiazdozbiory nieba północnego - KORONA PÓŁNOCNA  

natomiast średni zakres zmian blasku zawiera się
w przedziale 8,5–13,5 mag. Gwiazda zmienia swoją jasność w ciągu 238,39 dni, przy czym wzrost jasności
z minimum do maksimum jest nieznacznie szybszy, niż
ponowny spadek jasności do minimum.
W CrB nie cieszy się zbyt dużą popularnością,
w Polsce wykonano ogólnie dla niej niewiele ponad
130 ocen jasności, natomiast do AAVSO w ubiegłym
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roku wpłynęło 148 obserwacji. Najbliższe maksimum
W CrB nastąpi w II dekadzie listopada i będzie trudne do obserwacji ze względu na niekorzystne położenie gwiazdozbioru. Minimum blasku spodziewamy się
na początku sierpnia.
Na poprzedniej stronie krzywa blasku z obserwacji
przesłanych do AAVSO z ostatnich 3 lat.

U CrB

To przedstawicielka zmiennych zaćmieniowych typu
Algola. Zmienia swoją jasność w przedziale 7,66–8,79
mag w ciągu 3,45 dni. Czas trwania zaćmienia wynosi
11,5h i w trakcie jego trwania gwiazdę należy obserwować co 30 minut, a po za zaćmieniami wystarczy
raz na noc. Układ składa się z gwiazdy ciągu głównego
typu B6 i olbrzyma typu G0, odległych od nas o 850 lat
świetlnych. U CrB odnajdziemy niemal w jednym polu
widzenia z gwiazdą S CrB, od której znajduje się nieco
na północny zachód.
Na poprzedniej stronie znajduje się sfazowana
krzywa zmian blasku z polskich obserwacji.

RR CrB

To dość jasna przedstawicielka zmiennych półregularnych typu SRB, zmieniająca swoją jasność w przedziale
7,3–8,2 mag w ciągu 60,8 dni. RR CrB leży w odległości
1228 lat świetlnych od nas i świeci ponad 2000 razy
mocniej od Słońca. Odnajdziemy ją mnie więcej w połowie drogi pomiędzy χ Her i δ Boo.
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Gwiazdozbiory nieba północnego - KORONA PÓŁNOCNA  

Powyżej prezentujemy krzywą blasku z obserwacji
przesłanych do AAVSO z ostatnich 3 lat.

TV CrB

Jest słabą gwiazdą zmienną typu RRAB (podtyp gwiazd
typu RR Lyr). Zmienia swoją jasność regularnie w ciągu
0,5846 dnia w przedziale 11,1–12,3 mag.
Zarówno w polskiej bazie, jak i w AAVSO brak obserwacji dla tej gwiazdy. Odnajdziemy ją około 3 stopnie
na zachód od α CrB.

TW CrB

Jest gwiazdą zaćmieniową typu EB. Zmienia swoją
jasność w przedziale 10,3–11,2 mag w ciągu 0,5888
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Gwiazdozbiory nieba północnego - KORONA PÓŁNOCNA  

dnia. Głębokość minimum głównego wynosi 0,8 mag,
a wtórnego 0,5 mag, a więc obydwa mogą być z powodzeniem obserwowane wizualnie. U gwiazdy obserwuje się stopniowe zmniejszenie się skracanie okresu
i przypuszcza się, że składniki układu są blisko wypełnienia ich granicy Roche’a.
W bazie AAVSO są zaledwie 2 oceny wizualne dla tej
gwiazdy. Gwiazdę odnajdziemy 2 stopnie w kierunku
wschodnim od gwiazdy ε CrB.  Fazowa krzywa blasku
w filtrach V/R/B z 2010 r. na poprzedniej stronie.
 Bogdan Kubiak

Bibliografia:
»»http://sogz-ptma.astronomia.pl/fazgenerator.php
»»program Cartes du Ciel (katalog Tycho 2 i GCVS)
»»http://en.wikipedia.org
»»www.sswdob.republika.pl
»»„Niebo na dłoni” E.Pittich D. Kalmancok
»»http://www.aavso.org/vsots_rcrb
»»http://stars.astro.illinois.edu/sow/rcrb.html
»»http://arxiv.org/abs/1204.2783
»»http://ssonblog.sierrastars.com/?p=260

Mapka gwiazdozbioru Korony Północnej, z zaznaczonymi gwiazdami zmiennymi opisanymi w artykule.
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Y Canum Venaticorum
Na wiosennym niebie, w centralnej części mało wyrazistego gwiazdozbioru Psów Gończych, około siedmiu
stopni na północ od alfy Canum Venaticorum zwanej Cor Caroli, znajduje się jedna z najjaśniejszych na
niebie gwiazd zmiennych półregularnych zaliczanych do tzw. gwiazd węglowych.
Gwiazdy węglowe są końcowym stadium w ewolucji
gwiazd średniomasywnych przed przekształceniem się
w mgławicę planetarną. Y Canum Venaticorum promieniuje z mocą całkowitą przewyższającą ponad dziesięć
tysięcy razy moc promieniowania Słońca, toteż jest zaliczana do nadolbrzymów (typ widmowy C7Iab). Jednak
większość tej energii jest emitowana w podczerwieni,
ponieważ temperatura fotosfery tej gwiazdy nigdy nie
jest wyższa niż 2800 K. Niska temperatura fotosfery
i obfitość związków węgla powoduje, że gwiazda jest
bardzo czerwona.
Z obserwowanego składu chemicznego zewnętrznych warstw Y Canum Venaticorum oraz znanej mocy
promieniowania, możemy wnioskować o budowie wewnętrznej gwiazdy. W samym jej centrum znajduje się
niewielkie izotermiczne jądro, składające się z jąder
atomów węgla i tlenu, które są produktami reakcji jądrowej, zwanej reakcją 3-alfa. Pomimo tego, że temperatura w jądrze wynosi 100 milionów stopni, nie zachodzą w nim reakcje jądrowe, ponieważ temperatura fuzji
dla węgla wynosi 600 milionów stopni, a dla tlenu jest
jeszcze wyższa. Na zewnątrz jądra, w bardzo cienkiej

warstwie bogatej w hel, zachodzi reakcja jądrowa 3-alfa
„spalania” helu, a nad nią również w cienkiej warstwie,
zachodzą reakcje „spalania” wodoru. Gwiazda ta posiada zatem dwa źródła energii, co tłumaczy jej wysoką
moc promieniowania, pomimo niewielkiej masy całkowitej (ok. 3 masy słoneczne). Dalej znajduje się bardzo
rozległa i chłodna otoczka, której zewnętrzne warstwy
fotosferyczne sięgają odległości 2 j.a. Otoczka ta jest
całkowicie konwektywna, co powoduje, że wskutek
wielkoskalowych ruchów gazów do fotosfery docierają
między innymi atomy węgla wyprodukowane w reakcji
3-alfa, stąd obfitość obserwowanych związków węgla
i określenie – gwiazda węglowa. Brak promieniotwórczych pierwiastków pochodzących z reakcji jądrowych
z udziałem neutronów swobodnych sugeruje, że Y CVn
jest jeszcze przed fazą pulsów termicznych, po których
następuje przejście do fazy mgławicy planetarnej.
Wysoka moc promieniowania przy małej masie
powoduje intensywną utratę materii w postaci wiatru gwiazdowego, w tempie jednej masy słonecznej
na 10 milionów lat (to tempo w przypadku Słońca
jest milion razy mniejsze). Obserwacje radiowe

Rys. 1. Krzywa jasności Y CVn na podstawie ocen polskich obserwatorów.
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powolny, acz systematyczny wzrost średniej jasności
tej zmiennej i obecnie jej średnia jasność nawet w minimum nie spada poniżej szóstej wielkości gwiazdowej,
co oznacza, że można ją cały czas obserwować gołym
okiem (poza miastem). Ogólnie średnia jasność zmiennej wzrosła w ciągu tych kilku lat o około pół wielkości gwiazdowej. Potwierdza to wykres uśrednionych
obserwacji polskich obserwatorów, jak i obserwacje
obserwatorów z innych krajów.
Trudno coś powiedzieć o przyczynach takiego zachowania, toteż nie pozostaje nic innego jak tylko obserwować systematycznie zmienną, zwłaszcza, że na
naszych szerokościach geograficznych można ją obserwować niemal przez cały rok, choć najlepsze są ku
temu miesiące wiosenno-letnie.
 Tomasz Krzyt

Rys. 2. Mapa okolic gwiazdy Y CVn.

i w podczerwieni wykazały, że bąbel z wyrzuconej
materii rozciąga się w przestrzeni na odległość ponad
dwóch lat świetlnych od gwiazdy.
Zmienność jasności u Y CVn została odkryta dosyć
późno, jak na gwiazdę widoczną gołym okiem, bo dopiero w 1910 roku. Y CVn jest zaliczana do zmiennych
półregularnych podtypu SRb, co oznacza, że obserwowane zmiany jasności są związane z pulsacjami zewnętrznych warstw gwiazdy, lecz pulsacje te są raczej
mało regularne lub zgoła chaotyczne. Wieloletnie obserwacje ujawniły, że do obserwowanych pulsacji najlepiej pasuje okres 268 dni, choć można się też doszukać okresów znacznie dłuższych.
Zmiany jasności wizualnej obserwowane przez
ostatnie sto lat zawierały się w maksymalnych granicach od 4,8 do 6,8 mag, zatem była to zmienna która
wymagała lornetki, aby ją obserwować w okolicy minimum jasności. Tymczasem od kilku lat obserwujemy

Y Canum Venaticorum  
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MASY
UTRATA

JEJ WPŁYW NA EWOLUCJĘ I LOS BARDZO
MASYWNYCH GWIAZD CZ.3/3

[ Ryszard Biernikowicz ]

6. KOŃCOWE WYNIKI UTRATY
MASY I IMPLIKACJE
6.1 Wynik I: Gwiazdy WR jako produkt utraty masy
Jedną z fundamentalnych zasad dotyczących ewolucji gwiazd masywnych jest to, że silna utrata masy przez wiatr gwiazdowy pozbawia gwiazdę otoczki wodorowej i zostawia gołe jądro helowe, które obserwujemy jako jasną gwiazdę WR (tutaj w dyskusji pomijamy gwiazdy WNH). Długo
nierozstrzygniętą kwestią jest znalezienie dominującego mechanizmu, który pozbawia gwiazdę
otoczki wodorowej i jak ten mechanizm zmienia się w zależności od metaliczności (Z). Czy w trakcie ewolucji każda masywna gwiazda typu O staje się gwiazdą WR lub tylko te będące w układach
podwójnych, lub tylko w pewnym zakresie mas? Odpowiedź na te pytania ma ważne konsekwencje dla względnych jądrowych skal czasowych w różnych fazach ewolucji gwiazd, progenitorów
supernowych i wielu innych kwestii.
W ramach modelu ewolucyjnego pojedynczej gwiazdy tylko te najbardziej masywne są wystarczająco jasne, aby generować wiatry rozpędzane liniami widmowymi, które potrafią usunąć
masywną otoczkę wodorową. Dlatego można się spodziewać zależnej od Z minimalnej masy początkowej MWR (Z), która może dać gwiazdę WR ubogą w wodór. Według standardowego modelu
ewolucji pojedynczej gwiazdy WR dla metaliczności słonecznej (Z = Z) wartość MWR wynosi ~35 M
(Georgy i inni 2012, Heger i inni 2003) i wzrasta odpowiednio do około 45 i 70 M dla metaliczności Wielkiego (Z = ZLMC) i Małego Obłoku Magellana (Z = Z SMC) – Heger i inni (2003).
MWR może być zmniejszone poprzez zastosowanie w modelach zwiększonego tempa utraty
masy (np. Ekström i inni 2012) lub uwzględnienie efektów szybkiej rotacji (Georgy i inni 2012). Ale
Vanbeveren i inni (2007) skrytykowali zastosowanie zbyt dużych prędkości początkowych rotacji
~300 km/s w modelach, jako niereprezentatywnej dla większości gwiazd masywnych. Według tych
autorów większość gwiazd typu O rotuje znacznie wolniej z prędkościami ~100–120 km/s.
Na pierwszy rzut oka dane modelowe i obserwacyjne wydają się być sensownie dopasowane
(Massey 2003) – z masą MWR ~25 M dla Z = Z (Crowther 2007), wzrastając odpowiednio do 30
i 70 M dla metaliczności Wielkiego (Z = ZLMC) i Małego (Z = Z SMC) Obłoku Magellana. Jednak teoretyczne wyznaczenia wartości MWR zawierają w sobie tempa utraty masy, o których wiadomo, że
są o czynnik ~3 za duże (nie zawierają one również dyskutowanego w rozdziale 2,3 problemu tzw.
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W tym numerze:
cz.3
Spis Treści:
WSTĘP
STRESZCZENIE
1. WPROWADZENIE
2. MALEJĄCA ROLA
STABILNYCH WIATRÓW
ROZPĘDZANYCH LINIAMI
WIDMOWYMI
3. GĘSTE WIATRY
W CHŁODNYCH
NADOLBRZYMACH
4. SUPER-EDDINGTONOWSKIE
WIATRY, WYBUCHOWA
UTRATA MASY
I ZJAWISKA PRZEJŚCIOWE
5. TRANSFER MASY
W UKŁADACH
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„słabego wiatru”, który jest istotny dla znacznego procenta progenitorów supernowych). Ponieważ tempo utraty masy dla wiatrów rozpędzanych liniami widmowymi zależy od metaliczności ~Z0,69 (Vink
i inni 2001) to oznacza, że właściwe tempo utraty masy dla metaliczności słonecznej (Z) faktycznie jest zbliżone do wartości przyjętych
dla modeli ZSMC. Siatka modeli z odpowiednim tempem utraty masy
nie została jeszcze opublikowana. Ale można przypuszczać, że MWR
przesunie się prawdopodobnie w modelach ewolucyjnych pojedynczych gwiazd dla każdego zakresu Z do wartości niezgodnych z obserwowanymi wartościami MWR .
Z drugiej strony, w paradygmacie ewolucji w układach podwójnych, gwiazdy helowe pozbawione swoich otoczek wodorowych
mogą występować w szerszym zakresie mas początkowych (Claeys
i inni 2011, Vanbeveren i inni 2007). W tym przypadku głównymi
czynnikami ograniczającymi obserwacyjne wyznaczenie MWR są ich
wykrywalność, klasyfikacja, jak również siła wiatru gwiazdowego,
który usuwa cokolwiek pozostało po otoczce wodorowej na koniec
RLOF. Nawet jeżeli otoczka wodorowa jest usunięta przez jakiś mechanizm, to sklasyfikowanie z danych obserwacyjnych obiektu jako
„gwiazda WR” wymaga silnego wiatru gwiazdowego, który produkuje
silne linie emisyjne – a to preferuje gwiazdy o dużym L i Z. Może być
trudno wykryć gwiazdy z odkrytym jądrem helowym po fazie RLOF
o masie początkowej MZAMS = 10–25 M. Mała jasność oraz słabe
linie emisyjne mogą uniemożliwić sklasyfikowanie ich jako gwiazdy
typu WR. Natomiast ich towarzysze w układzie podwójnym o większej jasności i niższej temperaturze powierzchniowej mogą mieć
zbyt dużą jasność, ponieważ właśnie zakończyła się akrecja materii
na te gwiazdy z otoczki wodorowej towarzysza. Takie pozbawione
otoczki gwiazdy powinny być najbardziej popularnymi progenitorami supernowych typu Ibc (patrz rozdział 6.2).
Dwa inne ważne fakty dotyczą obserwowanego stosunku liczby
gwiazd WC/WN (Massey 2003: rośnie on z Z) jak również tego, że
nawet gwiazdy WR wczesnych typów widmowych w Małym Obłoku
Magellana mają tendencję do posiadania małych ilości wodoru
w swoich atmosferach. Ogólnie oba powyższe fakty są związane
z wiatrami gwiazdowymi rozpędzanymi liniami widmowymi, które
są zależne od Z. Nadto ważne jest uznanie wpływu wiatru gwiazdowego po usunięciu otoczki wodorowej przez RLOF w układzie podwójnym. Bez względu na mechanizm usuwania otoczki wodorowej
(RLOF w układzie podwójnym, wybuchy gwiazd LBV, wiatry czerwonych nadolbrzymów RSG lub wiatry gorących gwiazd), dalsza
ewolucja gwiazdy będzie zdominowana przez wiatr rozpędzany w liniach (Claeys i inni 2011, Vanbeveren i inni 2007). Transfer materii
RLOF w układzie podwójnym pozostawia cienką otoczkę wodorową
i gwiazdy o mniejszej metaliczności Z lub mniejszej jasności L będą
miały większe trudności z jej usunięciem. Podobnie ewolucja gwiazdy z fazy WN do WC (o ile jest to ciągłe przejście) będzie trudniejsza
do wykonania przy mniejszym Z lub mniejszym L, nawet jeżeli gwiazda została pozbawiona otoczki wodorowej w wyniku oddziaływania
w układzie podwójnym. Dlatego porównując modele z obserwowanym stosunkiem WC/WN i pokazując, że np. rośnie on w zależności
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Rysunek 19. Ewolucja pojedynczych gwiazd masywnych od 20 do 120 M na diagramie HR (po lewej stronie
modele nierotujące; po prawej – rotujące). Fazy ewolucyjne i rodzaje gwiazd są oznaczone kolorami: gwiazdy
typu O – kolor czarny; WNL (WR z liniami emisyjnymi N późnego typu widmowego) – kolor zielony; WNE (WR
z liniami emisyjnymi N wczesnego typu widmowego) – kolor purpurowy; WC (WR z liniami emisyjnymi C) –
kolor cyjan; faza ewolucyjna, gdy gwiazda nie jest ani typu O, ani WR – kolor czerwony. Koniec każdej ścieżki
ewolucyjnej jest oznaczony kółkiem. Temperatura efektywna (Teff ) pokazana na rysunku dotyczy powierzchni
jądra gwiazdy w równowadze hydrostatycznej. Materiał źródłowy: Georgy i inni (2012).

od Z – nie dowodzi to istotności wiatrów rozpędzanych liniami widmowymi w jakichkolwiek wcześniejszych fazach ewolucyjnych, ponieważ jakikolwiek scenariusz powinien przewidywać wzrost
stosunku WC/WN z metalicznością.
Generalnie jest trudno odrzucić hipotezę, że transfer RLOF w układach podwójnych jest dominującym czynnikiem odpowiedzialnym za powstanie większości lub wszystkich gwiazd WR. Jest
niejasne, w jakim zakresie L i Z (jeżeli jakimkolwiek?) pojedyncza gwiazda może stać się gwiazdą
WR tracąc masę we własnym wietrze gwiazdowym. Niestety szukanie przykładów pozornie pojedynczych gwiazd WR nie da rozstrzygającej odpowiedzi, ponieważ towarzysz mógł już dawno
eksplodować. Poza tym prawdopodobnie ważna ścieżka ewolucyjna generująca gwiazdy WR przez
utratę masy czerwonych nadolbrzymów (RSG) nadal nie jest dobrze rozpracowana. Jest to podejrzane, że większość gwiazd WR ubogich w wodór posiada jasności log(L/L) = od 5,5 do 5,8
(Crowther 2007), co odpowiada największym tempom utraty masy czerwonych nadolbrzymów
(patrz rys. 4). Oczywiście powstawanie gwiazd WR jest ściśle związane z ich końcowym losem jako
supernowych i obserwowanymi szacunkami różnych podtypów supernowych. Ten temat będzie
dyskutowany w kolejnym rozdziale.

6.2 Wynik II: Główne rodzaje supernowych
Supernowe powstałe w wyniku kolapsu jądra wykazują dużą różnorodność parametrów, które
zostały streszczone w dodatku o podtypach supernowych. Różne rodzaje supernowych są bezpośrednim produktem różnego tempa utraty masy przez gwiazdy masywne i nakładają one istotne
ograniczenia na nasze rozumienie ewolucji gwiazd. W niniejszym rozdziale omówimy główne typy
supernowych II i Ibc z „normalnymi” atmosferami supernowych. Natomiast typy supernowych IIn
i Ibn z wąskimi liniami emisyjnymi zostaną omówione w następnym rozdziale (te wąskie linie emisyjne pochodzą z gęstego ośrodka wokółgwiazdowego CSM i wskazują na erupcyjną utratę masy
przed „właściwym” wybuchem supernowej). W tabeli 1 pokazano zależność (według obecnie obowiązujących idei) typu supernowej od jej prawdopodobnego progenitora.
Względne ilości różnych podtypów supernowych są kluczowe dla zrozumienia głównej populacji supernowych, ponieważ muszą pasować do względnych ułamków różnych progenitorów
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Supernowa
II-P
II-L
II-pec
II b
Ib
Ic
Ic-BL
II n (SL)
II n
II n
II n – P
Ibn
Ia / II n

 Utrata masy – jej wpływ na ewolucję i los bardzo masywnych gwiazd   

Progenitora
RSG
RSG/YSG
BSG (b)
YSG (b)
gwiazda He (b)
gwiazda He (b) / WR
gwiazda He (b) / WR
LBV
LBV / B[e] (b)
RSG / YHG
super-AGB
WR / LBV
WD (b)

M ZAMS (M ʘ)

Ṁ b (M ʘ/rok)

8-20
20-30 (?)
15-25
10-25
15-25 (?)
25 - ?
25 - ?
30-?
25-?
25-40
8-10
40-?
5-8 (?)

10-6 - 10-5
10-5 – 10-4
10-6 – 10-4
10-5 – 10-4
10-7 – 10-4
10-7 – 10-4
10-6 - 10-5
(1-10)
(0.01-1)
10-4 – 10-3
0.01-1
10-3 – 0.1
0.01-1

V∞ (km/sek)
10-20
20-40
100-300
20-100
100-1000
1000
1000
50-600
50-600
30-100
10-600
1000
50-100

Tabela 1. Zależność typu supernowej od jej prawdopodobnego progenitora.
a – Najbardziej prawdopodobny typ progenitora. „(b)” wskazuje, że prawdopodobna jest ścieżka ewolucyjna
poprzez transfer materii w układzie podwójnym (ang. „b” = binary). Proszę zauważyć, że gwiazdy, które
utraciły otoczkę w wyniku transferu RLOF w układzie podwójnym, oprócz prędkości związanej z wiatrem (V∞),
prawdopodobnie posiadają powolny wypływ materii wokół równika (10 km/s).
b – W nawiasach są podane tempa utraty masy dla erupcji przed wybuchami supernowych, co z grubsza
odpowiada całkowitej masie otoczki wyrzuconej w ostatnich kilku latach przed kolapsem jądra. Bieżące tempo
utraty masy może być mniejsze, ale jednocześnie bardzo duże w znacznych odległościach od progenitora –
to wszystko widać później podczas ekspansji fali uderzeniowej supernowej przechodzącej przez ośrodek
wokółgwiazdowy (CSM).

dla danej początkowej funkcji mas (IMF). Aktualnie są dostępne takie względne stosunki różnych
podtypów supernowych powstałych z kolapsu jądra (pominięto supernowe Ia) w ograniczonej
objętościowo próbce (Smith i inni 2011b). Dane pochodzą z programu obserwacyjnego supernowych w Obserwatorium Lick’a (the Lick Observatory SN Search, w skrócie LOSS), którego celem są
głównie duże galaktyki o metaliczności zbliżonej do słonecznej (~Z). Najczęściej występującym
typem supernowych powstałych wskutek kolapsu jądra jest typ II-P (48,2 ±6%), który jest związany z wybuchem dość mało masywnego czerwonego nadolbrzyma (RSG). Typy II-L i IIn stanowią
odpowiednio 6,4 ±3% i 9 ±3% wszystkich wybuchów supernowych. Pozostałe 36,5 ±6% stanowią
supernowe pozbawione otoczki IIb (10,6 ±3,6%) i Ibc (26 ±5% – w tym jest zawarte kilka przypadków osobliwych supernowych takich jak Ic-BL i Ibn, które są rzadkie dla metaliczności Z = Z).
Procent obserwowanych supernowych pozbawionych otoczki jest kluczowym ograniczeniem
na utratę masy dla większości gwiazd masywnych. Smith i inni (2011b) wskazali, że 36,5% pozbawionych otoczki supernowych (IIb+Ib+Ic) jest za wysoki, aby wyjaśnić to w ramach ewolucji pojedynczych gwiazd. Jeżeli założymy, że progenitorami supernowych typu Ibc są gwiazdy WR, to wtedy
obserwowany procent/ułamek supernowych Ibc (pomijamy supernowe typu IIb) wymaga masy
minimalnej MWR = 22 M (Smith i inni 2011b). Nie jest to zbyt mała masa w porównaniu do najmniej masywnych gwiazd WR obserwowanych w Drodze Mlecznej (Crowther 2007). Jednakże jest
to zbyt mała masa jak na oczekiwania modeli ewolucyjnych pojedynczych gwiazd – zwłaszcza,
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wszystkie „standardowe” modele ewolucji pojedynczych gwiazd
wykorzystują zbyt duże tempa utraty masy. Obserwowana statystyka supernowych silnie faworyzuje interpretację, gdzie większość pozbawionych otoczki supernowych (włączając w to typ IIb)
pochodzi od mniej masywnych gwiazd (10–25 M ), które utraciły otoczkę wodorową podczas
ewolucji w układzie podwójnym. Nadto ~36% stanowią supernowe typów IIb+Ib+Ic, co jest porównywalne z wartością 33% gwiazd masywnych, które według Sana i inni (2012) powinny utracić
otoczkę wodorową w układzie podwójnym (szczegóły na rysunku 21). Stąd można wnioskować, że
transfer materii RLOF w układzie podwójnym należy uwzględniać w obserwowanych statystykach.
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Rysunek 20. Diagram kołowy po prawej stronie: Obserwowana statystyka typów supernowych z przeglądu
obserwacyjnego LOSS (the Lick Observatory Supernova Search).
Wykres po lewej stronie: Zakres mas początkowych progenitorów w zależności od typu supernowej pokazanej
w symulacji preferowanej przez autorów (Smith i inni 2011b), która łączy scenariusz ewolucyjny gwiazdy
pojedynczej i ewolucji w układzie podwójnym. Na osi odciętych jest masa początkowa gwiazdy w masach
Słońca, natomiast na osi rzędnych liczba supernowych N(M) przypadających na daną masę początkową. W tym
scenariuszu założono między innymi, że połowa gwiazd pojedynczych o masie początkowej powyżej ~23 M
jest zdolna do pozbycia się otoczki wodorowej przez wiatry gwiazdowe lub wybuchy LBV, podczas gdy druga
połowa posiada otoczkę wodorową do czasu kolapsu jądra, dając supernowe typu IIn. Materiał źródłowy: Smith
i inni (2011b).

(Zwracam uwagę, że ~80% supernowych pochodzi z wybuchów gwiazd o masach początkowych < 25 M – przy założeniu salpeterowskiej początkowej funkcji mas / ang. Salpeter
IMF, gdzie każda gwiazda o masie > 8,5 M wybucha jako supernowa). Preferowana ścieżka
ewolucyjna poprzez układ podwójny jest zgodna z względnie małą utratą masy i stosunkiem masy
H/He wynikającym ze szczegółowych modeli z transferem energii promienistym dla supernowych
pozbawionych otoczki (Yoon i inni 2010), co statystycznie wydaje się dyskwalifikować ideę, że supernowe IIb i Ib mogą pochodzić od progenitorów znacznie bardziej masywnych niż progenitory
supernowych typu II-P.
Główna ścieżka ewolucyjna poprzez układ podwójny dla supernowych pozbawionych otoczki
również jest zgodna z dostępnymi bezpośrednio obserwacjami górnej granicy masy tych progenitów. Smartt (2009) podsumował wiedzę w tym temacie do końca 2008 roku, ale od tego czasu
doszło kilka ważnych spraw. Wszystkie dotychczasowe obserwacje potwierdzają, że gwiazdy o masach około 8–20 M „umierają” jako supernowe typu II-P (górna granica tego zakresu jest niepewna i jest większą wartością niż znaleziona przez Smartt’a w 2009 roku, jeżeli uwzględni się poczerwienienie progenitora). Ale nie oznacza to koniecznie, że wszystkie gwiazdy w tym zakresie mas
kończą w ten sposób – niektóre mogą wybuchnąć jako supernowe pozbawione otoczki wodorowej, gdy są w układach podwójnych. Faktycznie dotychczas odkryto bezpośrednio 3 progenitory
supernowych typu IIb (SN 1993J, 2011dh i 2013df), o których się sądzi, że są żółtymi nadolbrzymami (YSG) w układach podwójnych o masach początkowych 13–17 M. Dwie inne supernowe typu
IIb: SN 2001ig i SN 2008ax, prawdopodobnie również posiadają towarzyszy orbitalnych. Poza tym
dotychczas nie odkryto ani jednego progenitora supernowej typu Ibc. Wydaje się to nieprawdopodobne, jeżeli ich progenitorami są jasne gwiazdy WR (Smartt 2009). Jednakże wysokie temperatury gwiazd WR nie pozwalają wykluczyć tych gwiazd jako progenitorów.
Jaka jest procentowa zawartość supernowych pozbawionych otoczki przy małej metaliczności (Z)? Jak już stwierdzono wcześniej w tym artykule, stosunek liczby supernowych Ibc/II
maleje przy zmniejszającej się metaliczności. Jednak Smith i inni (2011b) wskazali, że ten stosunek
tak naprawdę wynosi (IIb + Ibc)/(II-P + II-L + IIn), ponieważ supernowe typu IIb są prawie identyczne z Ib z wyjątkiem szczątkowej zawartości wodoru w otoczce ( < 0,01 M).
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Rysunek 21. Statystyka różnych typów wzajemnych oddziaływań gwiazd masywnych typu widmowego
O w układach podwójnych:
a) utrata otoczki wodorowej w wyniku transferu masy RLOF (oznaczenie na rysunku: „envelope stripping” ),
b) akrecja materii i przyspieszenie rotacji lub ewolucja we wspólnej otoczce (oznaczenie na rysunku: „accretion
& spin up or common envelope evolution” ),
c) połączenie/zlanie się dwóch gwiazd w układzie podwójnym (oznaczenie na rysunku: „merge” ),
d) gwiazdy typu O „efektywnie” pojedyncze, tzn. gwiazdy w ekstremalnie rozległych układach podwójnych lub
gwiazdy fizycznie pojedyncze (oznaczenie na rysunku: „effectively single” ).
Rysunek przedstawia zależność prawdopodobieństwa wystąpienia jednego z powyższych wzajemnych
oddziaływań w układzie podwójnym od początkowego okresu orbitalnego wyrażonego w dniach. Kolorowe
obszary pokazują ułamki/procenty spodziewanych układów podwójnych, w których nastąpi połączenie
się/merging gwiazd (kolor czerwony); pozbawienie otoczki wodorowej (kolor żółty); wystąpi akrecja lub
ewolucja we wspólnej otoczce (kolor pomarańczowy). Materiał źródłowy: Sana i inni (2012).

UWAGA!!!
W wielu publikacjach w ramach modelu ewolucyjnego gwiazd pojedynczych (przykład na rysunku 2) łączy się razem supernowe typu IIb i II-L w przejściową klasę pomiędzy II-P i Ib. Jednak
ważne jest to, że tak naprawdę supernowe typu IIb i II-L bardzo się od siebie różnią i nie są one
częścią tego samego kontinuum malejących mas otoczek wodorowych. W rzeczywistości supernowe typu IIb są prawie identyczne jak Ib, podczas gdy supernowe typu II-L mają więcej wspólnych
cech ze zwykłymi supernowymi typu IIn i II-P.
W ostatniej publikacji Arcavi i inni (2010) stwierdzili, że w porównaniu do galaktyk-olbrzymów
o dużej metaliczności, w galaktykach karłowatych o małej metaliczności występuje znacznie większy procent supernowych typu IIb i mniejsza zawartość procentowa zwykłych
supernowych Ibc. Mniejszy procent supernowych typu Ibc jest spodziewany w ramach modeli
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Rysunek 22. Statystyka typów supernowych w olbrzymich galaktykach macierzystych (ang. giant hosts) o dużej
metaliczności i karłowatych (ang. dwarf hosts) o małej metaliczności. Dane obserwacyjne zostały zebrane
w ramach przeglądu PTF (Palomar Transient Factory). Proszę zauważyć „nadobfitość” supernowych typu IIb i IcBL w galaktykach macierzystych karłowatych oraz brak „zwykłych” supernowych Ic. Materiał źródłowy: Arcavi
i inni (2010).

ewolucyjnych pojedynczych gwiazd, ale nie jest oczekiwany większy procent supernowych typu
IIb. Ponieważ usuwanie samej otoczki wodorowej może być bardzo utrudnione przy małych wartościach Z, dlatego możemy spodziewać się znacznie większego procenta supernowych typu II-P
i II-L – ale nie IIb. Jest to efekt przewidywany podczas ewolucji w układzie podwójnym, ponieważ
przy małej metaliczności wiatry gwiazdowe rozpędzane liniami widmowymi mają znacznie utrudnione zadanie usunięcia resztek warstwy wodoru, która pozostała po RLOF (Claeys i inni 2011).
Ciekawe, że Arcavi i inni (2010) znaleźli również dość dużą liczbę supernowych typu Ic-BL w galaktykach karłowatych o małym Z (szczegóły na rysunku 22). Ten fakt nie został jeszcze wyjaśniony
między innymi dlatego, że nie rozumiemy fizycznego mechanizmu powstawania szerokich linii
w widmie supernowych typu Ic. Wynika to z tendencji, że GRB i związane z nimi supernowe typu
Ic-BL wydają się preferować małe Z.
Generalnie ze współczesnych dowodów obserwacyjnych wynika następująca mocna sugestia:
już nie jest prawdą, że pojedyncze gwiazdy WR są preferowanymi progenitorami większości supernowych pozbawionych otoczek. Oczywiście masywne gwiazdy WR mogą produkować
niektóre supernowe typu Ibc (szczególnie mniej liczne supernowe typu Ic i GRB, które mogą faworyzować progenitorów o bardzo dużej masie), ale wiele supernowych typu Ibc musi pochodzić od mniej masywnych gwiazd, które zostały pozbawione otoczki wodorowej w układzie
podwójnym.
Gęstość wiatru progenitora supernowej można badać bezpośrednio wykorzystując obserwacje
w zakresie radiowym oraz X. Jeżeli założymy prędkość wiatru ~1000 km/s, to z obserwacji wynika
duży zakres tempa utraty masy dla progenitorów supernowych typu Ibc – od 10 –7 M/rok do tempa
granicznego dla wiatrów rozpędzanych w liniach widmowych, ze średnią wartością około
10 –5 M/rok. Wartości w pobliżu dolnej granicy tego zakresu są niezgodne z tempem utraty masy
dla wiatrów gwiazd WR, podczas gdy wartości w pobliżu górnej granicy są zgodne (szczegóły na rysunku 4). Jest to kolejny dowód na to, że supernowe typu Ibc mogą pochodzić z szerokiego zakresu
mas początkowych, włączając w to gwiazdy o stosunkowo małej jasności ze słabymi wiatrami, które
utraciły swoje otoczki w wyniku transferu masy RLOF w układzie podwójnym. Ciekawe, że dla supernowych typu Ibc w pobliżu górnej granicy tego zakresu obserwuje się modulację gęstościową
ich wiatrów. Może to wskazywać na wolne i gęste wypływy materii podczas transferu RLOF (należy
zauważyć, że wolne wypływy mogą zmniejszyć wartość Ṁ wyznaczonego z obserwacji radiowych)
lub oddziaływanie wiatrów gwiazdowych w układach podwójnych, utratę masy przed wybuchem
supernowej lub zmienność typu S Doradus (podobną do LBV). Zmienność progenitorów przed
wybuchami supernowych nie jest jeszcze dobrze zbadana. Aczkolwiek obserwuje się również bardziej ekstremalne przypadki wybuchowej utraty masy przed wybuchami supernowych. Ten temat
będzie analizowany w kolejnym rozdziale.
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6.3 Wynik III: Zwiększona utrata masy przed
wybuchem supernowej i jasne supernowe
Jednym z bardziej ekscytujących osiągnięć ostatniej dekady w badaniach gwiazd masywnych
i supernowych jest identyfikacja małej grupy gwiazd masywnych, które doznają gwałtownej
erupcyjnej utraty masy tuż przed kolapsem jądra, co może generować najjaśniejsze supernowe
we Wszechświecie.
Fala uderzeniowa supernowej rozchodzi się na zewnątrz w ośrodku wokółgwiazdowym (CSM)
i związane z tym zderzenie (ang. CSM interaction) jest powszechnie obserwowane w postaci emisji
w zakresie X lub radiowym (Chevalier & Fransson 1994) dla zwykłych wiatrów gwiazdowych (rysunek 4). Schematyczny przekrój przez taką falę uderzeniową pokazano na rysunku 23.
Jednak dla 8–9% supernowych powstałych w wyniku kolapsu jądra (Smith i inni 2011b) ośrodek
wokółgwiazdowy (CSM) jest tak gęsty, że oddziaływanie z falą uderzeniową generuje silne wąskie
linie emisyjne w zakresie wizualnym widma supernowej. Bardzo gęsty CSM może znacznie spowolnić wyrzut materii z supernowej i zamienić znaczną część energii kinetycznej (10–50% lub więcej)
w promieniowanie. Gdy widać takie silne wąskie linie emisyjne to mówimy o supernowej typu IIn
(ang. „narrow H lines” – wąskie linie wodorowe) lub Ibn (wąskie linie helowe). Ogólnie wymagane
jest tempo transferu masy przynajmniej 10 –3 – 10 –2 M/rok, aby jasność wąskich linii emisyjnych
była porównywalna do jasności fotosfery zwykłej supernowej. Jest ogromna różnorodność wśród
supernowych z silną interakcją z CSM, która może być rozumiana na kilka różnych sposobów:
✵✵ Bardzo jasne supernowe (skrót SLSN – super-luminous supernovae) typu widmowego IIn
reprezentujące najbardziej skrajne przypadki erupcyjnej utraty masy przed wybuchem supernowej, z jasnościami ~10 razy większymi niż normalne supernowe Ia. Smith i McCray (2007) zaproponowali, że takie ekstremalne jasności mogą być uzyskane z energii normalnego kolapsu
jądra supernowej (kilka x 1051 ergów) jeżeli wyrzucona z ogromną prędkością materia podczas
wybuchu supernowej zderzy się z bardzo masywną otoczką wokółgwiazdową (10–20 M). Taka
ogromna masa otoczki wokółgwiazdowej jest konieczna z powodu podstawowych wymagań
fizyki, że otoczka wokółgwiazdowa musi mieć wystarczająco dużą bezwładności, aby znacznie
spowolnić wyrzut materii z supernowej i zamienić jej energię kinetyczną w energię termiczną,
która może być wypromieniowana. Możliwe są różnorodne krzywe blasku supernowych SLSN
w zależności od rozkładu masy i właściwości wybuchu (np. Chevalier & Irwin 2011). SN 2006gy
była pierwszą obserwowaną supernową, w której analizowano ww. ideę zderzenia się z masywną otoczką wokółgwiazdową (Smith & McCray 2007). Ale od tego czasu szczegółowo analizowano również inne bardzo jasne supernowe IIn takie jak: SN 2006tf, SN 2003ma i SN 2008fz.
✵✵ Supernowe IIn z umiarkowanymi jasnościami, które reprezentują mniej ekstremalne przypadki niż SLSN, ale nadal wymagają silnego oddziaływania z ośrodkiem wokółgwiazdowym,
co objawia się poprzez erupcyjną lub epizodyczną utratę masy przed „właściwym” wybuchem
supernowej. Zamiast utraty masy rzędu 10–20 M, jak przed wybuchem supernowej SLSN,
tutaj potrzebny jest mniej masywny ośrodek wokółgwiazdowy o masie ~0,1–1 M. Mniejsza
jasność może wynikać z mniejszej energii wybuchu (patrz poniżej supernowe IIn-P), ale dla
zwykłych supernowych IIn bardziej prawdopodobne jest przypisanie mniejszej gęstości CSM
lub asymetrycznego CSM, które przechwyci część wybuchu. U niektórych z lepiej poznanych
supernowych IIn takich, jak SN 1998S i SN 2009ip zaobserwowano ośrodek CSM bardzo asymetryczny lub nawet o kształcie zbliżonym do dysku. Tempa utraty masy wyznaczone z CSM
sugerują, że rzeczywistymi progenitorami mogą być gwiazdy zmienne typu LBV jak również
ekstremalne czerwone nadolbrzymy (RSG) lub żółte hiperolbrzymy (YHG) (Smith i inni 2009)
– patrz rysunek 4. Chociaż umiarkowane tempo utraty masy przed kolapsem jądra dla tych
supernowych jest niewystarczające do wygenerowania zjawiska typu SLSN-IIn, to jednak niektóre supernowe IIn wykazują silne oddziaływanie z ośrodkiem wokółgwiazdowym, które trwa
latami lub dekadami (np. SN 1988Z) jak również echa w zakresie podczerwonym pochodzące
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Rysunek 23. Interakcja chłodnej, swobodnie ekspandującej materii wyrzuconej w czasie wybuchu supernowej
(na lewo) z wiatrem wokółgwiazdowym (na prawo). To oddziaływanie generuje dwie fale uderzeniowe (prostą
i odwrotną), które są granicą pomiędzy materią wyrzuconą z supernowej (ang. ejecta) i wzbudzonym wiatrem
gwiazdowym (ang. shocked wind). Pokazano temperatury po przejściu fali uderzeniowej. Chłodzenie poprzez
emisję promieniowania z odwrotnej fali uderzeniowej może prowadzić do powstania chłodnej otoczki (ang.
cool shell, oznaczanej również skrótem CDS – cold dense shell / chłodna gęsta otoczka-warstwa), która świeci
w nisko zjonizowanych liniach widmowych. Promieniowanie z gorącej otoczki tworzy wysoko zjonizowany obszar
wewnątrz odwrotnej fali uderzeniowej. Jest to źródło bardziej wysoko zjonizowanych linii emisyjnych (w tym linii
UV), który otacza obszar niższej jonizacji. Materiał źródłowy: Chevalier & Fransson (1994).

od pyłu oświetlonego przez supernowe. Oba te efekty wskazują na znaczną utratę masy przez
progenitorów już setki lat przed kolapsem jądra zarówno w wyniku poprzednich wybuchów jak
i bardzo silnych wiatrów pyłowych. Ponieważ oznaczenie typu widmowego IIn zależy od tempa
utraty masy, a nie od mechanizmu fizycznego wybuchu, dlatego z punktu widzenia utraty
masy gwiazd masywnych, możemy spodziewać się ciągłego przejścia pomiędzy zwykłymi supernowymi IIn i II-L lub II-P. Namierzenie tej zależności może wymagać dużej statystyki obserwacyjnej supernowych lub bardzo wczesnych widm supernowych w wysokiej rozdzielczości.
✵✵ Ostatnio Mauerhan i inni (2013b) zaproponowali wyodrębnienie nowej podklasy supernowych IIn z plateau w krzywej blasku o oznaczeniu IIn-P. Są one reprezentowane przez supernowe takie, jak SN 1994W, SN 2009kn i SN 2011ht. Pośród dużej różnorodności supernowych
typu IIn, ten podtyp supernowych jest zaskakująco jednorodny, o prawie identycznej ewolucji widma i o bardzo podobnych krzywych blasku, w których następuje silny spadek jasności
po ~120 dniu (inne supernowe typu IIn mają bardzo ciągły lub bardzo wolny spadek jasności
w krzywych blasku). To mogą być supernowe o stosunkowo małych energiach (~10 50 ergów),
które powstały w wyniku kolapsu jądra gwiazdy spowodowanego przechwyceniem elektronów przez jądra atomów Mg i Ne (ang. electron-capture supernovae – w skrócie ecSN) o masach początkowych MZAMS = 8–10 M, gdzie progenitorami mogą być gwiazdy w górnej części
asymptotycznej gałęzi olbrzymów (ang. super-AGB: Asymptotic Giant Branch), które osiągnęły
jasność normalnych supernowych poprzez silne oddziaływanie z CSM. Prawdopodobnie supernowa z 1054 roku (Mgławica Krab jest pozostałością po jej wybuchu) była również supernową tego typu (Smith 2013b).
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✵✵ Wybuchy supernowych klasyfikowanych jako Ibn są bardzo podobne do supernowych IIn z wyjątkiem tego, że zamiast wąskich linii widmowych wodoru obserwuje się wąskie linie helu. Ich
osobliwe widma powstają w podobny sposób jak w supernowych typu IIn, czyli podczas silnego oddziaływania z gęstym ośrodkiem CSM bardzo ubogim w wodór. Jest również kilka informacji o pośrednich typach supernowych pomiędzy Ibn i IIn takich, jak SN 2011hw i SN 2005la,
co może sugerować ciągłość progenitorów pozbawionych otoczki wodorowej (podobnie jak
dla typów supernowych II-P, IIb i Ib). Najlepiej poznanym przykładem supernowej Ibn jest SN
2006jc, u której zarejestrowano wybuch podobny do wybuchu LBV dwa lata przed ostatecznym
wybuchem supernowej. Jeżeli supernowe typu Ibn pochodzą z ewolucji pojedynczych gwiazd
to prawdopodobnie muszą to być bardzo masywne gwiazdy WR. Tym niemniej masywne gwiazdy (10–20 M) mogą produkować progenitory pozbawione otoczki wodorowej przez transfer
materii RLOF w układzie podwójnym i takie gwiazdy mogą mieć gęsty, ubogi w wodór, ośrodek
wokółgwiazdowy. Dotychczas nie odkryto żadnego progenitora supernowej typu Ibn w fazie
spokojnej. Ciekawostką jest to, że ostatnio odkryto supernową typu Ibn w olbrzymiej galaktyce
eliptycznej, gdzie nie ma śladów aktywnego procesu formowania się gwiazd w miejscu wybuchu – co stanowi wyzwanie dla idei, że te supernowe powstają wyłącznie jako wynik ewolucji
bardzo masywnych gwiazd. Może to być następstwem danych obserwacyjnych świadczących
o tym, że niektóre supernowe IIn wydają się być wywołane przez wybuch termonuklearny supernowej typu Ia i jego oddziaływaniem z gęstym ośrodkiem wokółgwiazdowym.

Rysunek 24. Rysunek po lewej stronie: Krzywe blasku supernowych IIn-P (SN 1994W, SN 2009kn, SN 2011ht)
w porównaniu do II-P (SN 2005cs), II-pec (SN 1987A), SLSN (SN 2006gy) i zmiennej LBV „udającej” supernową
SN 1997bs. Wysokość plateau supernowych IIn-P jest typowa dla supernowych IIn, ale później wydaje się, że
jasność spada szybciej niż w przypadku IIn. Dla celów porównawczych umieszczono również przerywaną linię
pokazującą arbitralną krzywą blasku supernowej, gdzie głównym źródłem energii jest rozpad promieniotwórczy
56Co → 56Fe (ważne jest nachylenie tej linii przerywanej – w zależności od masy jądra gwiazdy składającego
się z 56Co może to być linia położona wyżej lub niżej na rysunku).
Rysunek po prawej stronie: „Krzywa blasku” SN 1054 w porównaniu z innymi supernowymi typu IIn-P. Wiadomo,
że ta supernowa była widoczna przez 23 dni przy świetle dziennym (szacowana jasność obserwowana około
-5 mag, jasność absolutna około -18,1 mag) i przestała być widoczna gołym okiem 653 dnia od odkrycia. Materiał
źródłowy: rysunek po lewej stronie – Mauerhan i inni (2013b), rysunek po prawej stronie – Smith (2013b).
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Rysunek 25. SN 1054 jako supernowa typu IIn-P – możliwa sekwencja zdarzeń, która doprowadziła
do powstania pulsara i mgławicy Krab. W tym modelu progenitor musiał być stosunkowo małomasywną (8–10
M) gwiazdą na AGB (asymptotyczna gałąź olbrzymów) zanurzoną w gęstym ośrodku wokółgwiazdowym (CSM)
1–2x1015 cm wokół gwiazdy centralnej (rysunek a). Aby uwzględnić specyficzne struktury mgławicy Krab, CSM
powinien posiadać zgęszczenie w płaszczyźnie równikowej (ang. equatorial density enhancement) zorientowane
w linii wschód-zachód tak jak pokazano na rysunku a. Natychmiast po wybuchu supernowej rozpoczyna się
ekspansja fali uderzeniowej z prędkością ~1000 km/s w postaci zimnej gęstej otoczki/warstwy (rysunki b/c: CDS
– cold dense shell). Zderzenie trwało przez około 120 dni do osiągnięcia granicy gęstego CSM (patrz rysunek
c), generując maksimum jasności supernowej poprzez zamianę większej części z energii kinetycznej wybuchu
(około 1050 ergów) w promieniowanie w zakresie widzialnym. Po tym okresie jasność supernowej drastycznie
spadła. W tym momencie masa wolno ekspandującej otoczki CDS wynosiła ~5 M. Następnie kolejne 1000
lat ta cienka gęsta otoczka była przyspieszana i fragmentowana przez powiększającą się z prędkością ~1100
km/s mgławicę napędzaną wiatrem pulsara (rysunek d: PWN – pulsar wind nebula) generując dzisiejszy wygląd
„Kraba”. Materiał źródłowy: Smith (2013b).

Do niedawna zjawisko utraty masy przed wybuchami supernowych i jego związek ze zmiennymi LBV były głównie hipotetyczne, ograniczone do (rozsądnych) przypuszczeń wspieranych przez
dowody pośrednie, że coś musi zmagazynować w pobliżu gwiazdy ogromną ilość masy w wypływającym, bogatym w wodór, ośrodku wokółgwiazdowym. Jednakże obecnie mamy niewielką
ilość bezpośrednio odkrytych progenitorów, które wydają się być zgodne z jasnymi gwiazdami
zmiennymi LBV, jak również znamy kilka przykładów wybuchów supernowych, gdzie faktycznie
wybuch został zarejestrowany fotometrycznie kilka lat przed właściwym wybuchem supernowej.
We wszystkich tych przypadkach supernowe miały wąskie linie emisyjne świadczące o interakcji
z CSM, ale również dla każdego z tych przypadków było trudno udowodnić w sposób rozstrzygający, że mieliśmy do czynienia z supernową powstałą w wyniku rzeczywistego kolapsu jądra
gwiazdy. Póki co, wszystkie te obiekty świecą coraz słabiej i nie ma przekonywujących dowodów,
że gwiazdy przetrwały.
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Rysunek 26. Progenitor SN 2005gl zniknął po wybuchu supernowej. Ten progenitor na rysunku jest oznaczony
białym kółkiem. Zdjęcia a) i c) zostały wykonane przez teleskop kosmiczny HST, natomiast b) przez Keck II
na Hawajach. Na rysunku a) progenitor posiada obserwowaną jasność V = 24,1 mag ±0,1, co odpowiada jasności
absolutnej mV = -10,3 mag (~1,1x10 6 L) przy odległości do galaktyki NGC 266 (66 Mpc). Materiał źródłowy: GalYam & Leonard 2009.

SN 1961V. Jest to prototyp supernowej typu V wprowadzony przez Zwicky’ego, który został później zinterpretowany jako gigantyczny wybuch podobny do LBV. Mogła to być również nierozpoznana supernowa typu IIn z rzeczywistym kolapsem jądra gwiazdy, gdyż w 1961 roku typ IIn jeszcze nie istniał w klasyfikacji supernowych. U tej supernowej odkryto jasnego progenitora (jasność
absolutna -12,2 mag w barwie niebieskiej) ~20 lat przed wybuchem i tego obiektu teraz nie widać.
Przed wybuchem tej supernowej obserwowano małe fluktuacje jasności (~0,5 mag) przypominające epizodyczne wybuchy S Dor, a rok przed wybuchem supernowej zaobserwowano pojaśnienie
w skali jasności absolutnych do -14,5 mag, podobne do gigantycznego wybuchu LBV. Aktualnie
w tym miejscu jest obiekt około 6 mag słabszy niż progenitor i nadal pokazuje w widmie wąskie
linie emisyjne Hα, co może świadczyć o nadal trwającej interakcji z CSM. Progenitor SN 1961V nie
był analizowany w kontekście progenitora prawdziwej supernowej, ale jako gigantyczny wybuch
LBV (patrz Van Dyk & Matheson 2012). Dopiero ostatnio uzasadniono, że SN 1961V faktycznie była
supernową typu IIn powstałą w wyniku kolapsu jądra (Smith i inni 2011a). Mogłoby to dostarczyć
dowodów na progenitora podobnego do LBV o masie ~100 M, który doznał erupcyjnej utraty
masy przed właściwym wybuchem tej supernowej jako IIn.
SN 2005gl. Była to zwykła supernowa typu IIn z wybuchem wstępnym widzianym na zdjęciach
HST na pozycji obiektu, który przestał być widoczny, gdy supernowa osłabła. Duża jasność progenitora sugeruje, że był on masywną zmienną LBV podobną do P Cygni o masie początkowej 60
M i tempie utraty masy przed kolapsem jądra ~0,01 M/rok.
SN 2006jc. Wybuch poprzedzający został zaobserwowany w 2004 roku i oznaczony jako prawdopodobny wybuch LBV lub impostor supernowej. W maksimum supernowa miała jasność zbliżoną do η Car (Pastorello i inni 2007). Wtedy nie zostało uzyskane żadne widmo, ale dwa lata później
zaobserwowano w tym miejscu wybuch supernowej typu Ibn z silnymi, wąskimi liniami emisyjnymi
He I (Pastorello i inni 2007). Brak detekcji progenitora w fazie spokojnej.
SN 2009ip. Ten obiekt początkowo został odkryty w 2009 roku i badany jako wybuch podobny
do LBV, przed ostatecznym wybuchem jako znacznie jaśniejsza supernowa w 2012 roku. Na archiwalnych zdjęciach HST znaleziono progenitora tej supernowej w fazie spokojnej. Oszacowano jego
masę na 50–80 M (Smith i inni 2010a). Wykazywał on powolną zmienność podobną do gwiazd
typu S Dor, po której nastąpiła seria krótkich gigantycznych wybuchów przypominających zmienność LBV (Smith i inni 2010a). Jak dotąd obserwacje progenitora SN 2009ip są unikalne – obserwowano progenitora w fazie spokojnej jak i podczas kilku wybuchów przed końcowym wybuchem
supernowej w 2012 roku. Również dostępne są widma w wysokiej rozdzielczości z wybuchów przed
końcowym wybuchem jako supernowa (Smith i inni 2010a). Ostateczny (prawdopodobnie?) wybuch SN 2009ip w 2012 roku wyglądał jak typowa supernowa IIn, gdy szybko wyrzucona materia
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zderza się z wolniej poruszającą się materią, która została wyrzucona 1–3 lata wcześniej (Smith
i inni 2014). Wiele szczegółowych analiz wybuchu w 2012 roku zostało opublikowanych. Aczkolwiek
nadal są wątpliwości, czy był to wybuch spowodowany kolapsem jądra gwiazdy lub swego rodzaju ekstremalnie jasne zjawisko przejściowe (może się jeszcze powtórzyć?). Niedawno Smith i inni
(2014) pokazali, że obiekt nadal słabnie i obserwowane linie emisyjne w widmie są zgodne z późną
fazą interakcji z ośrodkiem wokółgwiazdowym dla zwykłej supernowej IIn. Jeżeli SN 2009ip jest
prawdziwą supernową, to ten przypadek dostarcza silnych dowodów na rzecz tego, że rzeczywiście gwiazdy masywne powyżej 30 M doznają kolapsu jądra i zmienne podobne do LBV są związane z supernowymi typu IIn.
SN 2010mc. Obserwowano wybuch ~40 dni przed wybuchem supernowej typu IIn, która otrzymała oznaczenie SN 2010mc. Nie jest jasne, czy to był prekursor wybuchu, czy też sam wybuch
supernowej. Smith i inni (2014) pokazali, że krzywa blasku SN 2010mc z podwójnym maksimum
była prawie identyczna z krzywą blasku SN 2009ip, dla której sugerowano, że prekursor -40 dni
faktycznie był słabą eksplozją supernowej – niebieskiego nadolbrzyma i dalszy wzrost do maksimum był spowodowany odziaływaniem z CSM.
SN 2010jl. To była supernowa typu SLSN IIn z maksimum jasności absolutnej powyżej -20 mag.
Smith i inni (2011d) zidentyfikowali progenitora na zdjęciach archiwalnych HST sugerując, że albo
jest to ekstremalnie masywny progenitor lub bardzo młoda masywna gwiazda w gromadzie.
W obu przypadkach wydaje się prawdopodobnym, że progenitor posiada masę powyżej 30 M.
Powyższe bezpośrednie obserwacje progenitorów o zmienności podobnej do LBV oraz erupcje
przed wybuchami supernowych dostarczają jednoznacznych dowodów na gwałtowną, wybuchową
utratę masy związaną z ostatnimi fazami życia gwiazd masywnych. Dotyczy to tylko ~9% wszystkich supernowych powstających w wyniku kolapsu jądra (Smith i inni 2011b). Ekstremalnie krótkie
skale czasowe rzędu kilku lat sugerują znaczne niestabilność w końcowych fazach spalania w jądrze
gwiazdy, szczególnie dotyczy to spalania Ne i O (np. Shiode & Quataert 2013, Arnett & Meakin 2011),
z których każda trwa około roku. Te niestabilności mogą się wzmocnić dla najbardziej masywnych

Rysunek 27. Krzywe blasku supernowych SN 2009ip (czarne wypełnione kropki) i SN 2010mc (czerwone
wypełnione kropki). Smith i inni (2014) interpretują słabszy wybuch (około 40 dni przed głównym maksimum)
jako początek wybuchu tych supernowych typu IIn, a dalszy wzrost jasności jest efektem oddziaływania fali
uderzeniowej supernowej z ośrodkiem wokółgwiazdowym (CSM).

36

Proxima • kwiecień 2015



ASTROFIZYKA

 Utrata masy – jej wpływ na ewolucję i los bardzo masywnych gwiazd   

gwiazd, aczkolwiek teoretycy mają tutaj jeszcze wiele do zrobienia. Wzrost niestabilności przy bardzo dużych masach początkowych jest ekstremalny w sytuacjach, gdy erupcje przed wybuchem
supernowej pochodzą z pulsacyjnej niestabilności kreacji par (Woosley i inni 2002, 2007). Ale te
erupcje mogą być również związane z innymi niestabilnościami w reakcjach jądrowych (Arnett
& Meakin 2011, Smith & Arnett 2014). Chociaż zjawiska wymienione powyżej obejmują zaledwie
kilka szczęśliwych przypadków, ale mogą stanowić wierzchołek góry lodowej. Niewątpliwie dalsza
nieprzerwana analiza ogromnej rzeki danych obserwacyjnych doprowadzi do odkrycia większej
liczby takich interesujących przypadków. Ograniczeniem będzie brak wysokiej jakości danych archiwalnych liczonych w latach przed wybuchem supernowej, ale ten rodzaj archiwów danych będzie się coraz bardziej napełniał danymi i udoskonalał w miarę upływu czasu. Gdy zostanie uruchomiony teleskop LSST, to wtedy detekcja erupcji przed wybuchami supernowych może stać się
rutyną, aczkolwiek biorąc pod uwagę ograniczenia fizycznej natury z widmami nadal może to być
wyzwanie.
Nie wszystkie supernowe z silną interakcją z CSM koniecznie wymagają progenitorów podobnych do zmiennych LBV, ale wiele z nich tak. Większość z odkrytych progenitorów lub wybuchów
tych progenitorów jest zgodna w tą hipotezą. Jeżeli rzeczywiście progenitory supernowych typu
IIn nie są zmiennymi LBV, to naprawdę bardzo dobrze naśladują energię wybuchu, jasność, morfologię widma, wartość wyrzuconej masy, skład chemiczny wodoru i prędkości wypływów obserwowane przy gigantycznych wybuchach LBV. W każdym razie podstawowe obserwacje pokazują,
że bardzo masywne gwiazdy osiągają kolaps jądra z masywną otoczką wodorową. Jest to temat
nadal sprzeczny z modelami ewolucyjnymi pojedynczych gwiazd. Jeszcze raz przypominam, że
może to być związane ze sprawą przeszacowanego tempa utraty masy, które przyjęto w modelach
ewolucyjnych gwiazd pojedynczych i pominięciem ewolucji w układzie podwójnym.

6.4 Ekstrapolacja w stronę małego Z i gwiazd III populacji
Ewolucja gwiazd jest skomplikowana i obfitująca w ogromne niedokładności odnośnie utraty
masy. Mierząc się z tymi kłodami rzucanymi pod nogi, można podzielać pragnienie, aby zmienić
kierunek zainteresowań w stronę gwiazd populacji III, gdzie teoretycy są nieskrępowani przez dane
obserwacyjne. A teraz poważnie – jest wielkie zainteresowanie myśleniem o tym, jak mogły wyglądać pierwsze gwiazdy we Wszechświecie, ponieważ miały one wielki wpływ na swoje środowisko
i w ogólności ewolucję galaktyk. Gwiazdy te mogły być bardzo masywne i wytworzyły pierwsze
supernowe, pierwsze czarne dziury o masach gwiazdowych, pierwszy pył, pierwsze wyrzucone
metale do ośrodka międzygwiazdowego ISM, mogły wzbogacić lub zdominować powtórną jonizację
i prawdopodobnie uruchomiły formowanie się najwcześniejszych gwiazd małomasywnych (Heger
i inni 2003). Jednak musimy być bardzo ostrożni, gdy próbujemy ekstrapolować ogromne niepewności związane z gwiazdami w naszej okolicy do obszaru, gdzie nie ma danych obserwacyjnych.
Przy badaniu gwiazd o bardzo małej metaliczności Z, standardowym podejściem jest ekstrapolacja ciągłej zależności Z dla wiatrów rozpędzanych liniami widmowymi do bardzo małych wartości
Z lub nawet wartości zero. Zasadniczo zakłada się przy tym, że masywne gwiazdy przy najmniejszej
wartości Z nie będą miały utraty masy (Heger i inni 2003). To prowadzi do interesujących losów
gwiazd masywnych takich jak supernowe powstające w wyniku kreacji par (ang. pair instability
supernova) (Heger i inni 2003, Woosley i inni 2002). Jednak bardziej aktualne wyniki sugerują, że
zależność od Z dla wiatrów gwiazdowych jest słabsza niż zwykliśmy uważać, nawet przy metaliczności słonecznej Z = Z. Z drugiej strony, transfer masy RLOF w układach podwójnych i erupcyjna utrata masy w gwiazdach zmiennych podobnych do LBV są znacznie ważniejsze niż sądzono
w przeszłości oraz te zjawiska są względnie niewrażliwe na Z. Dlatego nie jest bezpiecznie zakładać,
że gwiazdy masywne o bardzo małym Z średnio tracą znacznie mniej masy.
Jak wspomniano powyżej, gwiazdy zmienne LBV są obserwowane w najbliższych karłowatych
galaktykach o małej metaliczności. Utrata masy przed wybuchem supernowej również dostarcza
pewnych wskazówek w tym temacie. Wiele supernowych typu IIn i SLSN występują w galaktykach



www.astronomica.pl/proxima.html

37


ASTROFIZYKA

Utrata masy – jej wpływ na ewolucję i los bardzo masywnych gwiazd

karłowatych o małej metaliczności demonstrując, że mała metaliczność nie blokuje silnej erupcyjnej utraty masy. Erupcje przed wybuchami supernowych mogą mieć ciekawy wpływ na prognozowany rezultat wybuchu supernowej przy małej metaliczności (Smith & Arnett 2014).
Oczywiście GRB stanowią jedną z najbardziej zagadkowych tajemnic obserwacyjnych dotyczących utraty masy i ewolucji gwiazd masywnych przy małym Z. Fakt, że progenitory GRB pozbyły
się większości swoich otoczek, podczas gdy zachowały dużo momentu pędu, wydaje się silnie
faworyzować ich pochodzenie z układów podwójnych z transferem masy i zwiększeniem rotacji
gwiazdy lub nawet powstaniem mergera. GRB są dość rzadkie. Dlatego powiązanie ich z niezwykłymi zjawiskami takimi jak merger w późnej fazie ewolucji jest wiarygodne.

7. PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY
7.1 Uwagi do przemyślenia
Aktualnie całkiem dobrze rozumiemy wiatry gorących gwiazd typu O (Puls i inni 2008), które są
ważne przez większość ich życia podczas spalania wodoru na ciągu głównym. Pozostają do zrozumienia istotne tematy dotyczące fizyki rozpędzania wiatrów gwiazdowych, pól magnetycznych,
utraty momentu pędu oraz w jaki sposób powyższe zjawiska można zarejestrować za pomocą różnych narzędzi obserwacyjnych. Na temat całkowitego tempa utraty masy i jego wpływu
na ewolucję gwiazd wiemy, że utrata masy spowodowana wiatrami gwiazdowymi jest mniejsza
niż zwykliśmy uważać z powodu efektu niejednorodności wiatru gwiazdowego (ang. clumping).
Wydaje się, że mamy jednomyślność w środowisku astronomów na redukcję tempa utraty masy
o czynnik 2–3 w porównaniu do wartości uzyskanych obserwacyjnie standardowymi technikami
zależnymi od ρ2 przy założeniu jednorodności wiatru gwiazdowego (wzory na Ṁ → de Jager i inni
1988, Nieuwenhuijzen & de Jager 1990). Redukcja Ṁ o czynnik ~10 jest prawdopodobnie wartością
zawyżoną dla większości gwiazd typu widmowego O, ale nie jest zawyżona dla późnych typów
O i wczesnych B gwiazd ciągu głównego, gdzie jest to znane jako problem słabego wiatru.
Astronomowie często żartują z czynnika 2 przy indywidualnych pomiarach. Musimy jednak przyjąć do wiadomości, że systematyczne obniżanie wartości Ṁ nawet o czynnik 2 wpływa bardzo istotnie na modele ewolucyjne gwiazd; natomiast o czynnik 3 – jest to zmiana dramatyczna (w obecnie
trwającej dyskusji astronomowie przyjmują za najbardziej prawdopodobną redukcję Ṁ o czynnik
2–3). Z wzorów podanych przez Vink i inni (2001) wynika, że dla danej jasności gwiazdy oraz jej temperatury efektywnej tempo utraty masy zależy od metaliczności (Ṁ ~ Z0,69). Zmniejszenie Ṁ tylko
o czynnik 2 dla gwiazdy o metaliczności słonecznej Z wymagałoby zmniejszenia jej metaliczności
do wartości Z ~ 0,37xZ (wartość Z mniejsza niż dla Wielkiego Obłoku Magellana), podczas gdy
czynnik 3 odpowiadałby redukcji metaliczności do wartości Z ~ 0,2xZ (wartość Z podobna jak
dla gwiazd z Małego Obłoku Magellana). Okazuje się, że przy umiarkowanie słabym tempie utraty
masy takim jak gwiazdy w Małym Obłoku Magellana, modele gwiazd wykazują całkiem inny przebieg ewolucyjny niż gwiazdy w Drodze Mlecznej. Najważniejsze jest to, że nie produkują one tak
dużej populacji gwiazd WR pozbawionych otoczek wodorowych.
Znacznie gorsza jest niepewność dotycząca utraty masy w fazach ewolucyjnych nadolbrzymów
po ciągu głównym i transferu masy RLOF w układach podwójnych. Jednocześnie są to etapy, gdzie
utrata masy jest największa! Biorąc pod uwagę, że modele ewolucji pojedynczych gwiazd pomijają
erupcyjną utratę masy oraz transfer masy w układach podwójnych, ale mimo to starają się dopasować obserwowane właściwości rozkładów statystycznych gwiazd. Przewidywania wynikające
z tych modeli są niejednoznaczne dla faz ewolucyjnych po zakończeniu spalania wodoru. Dlatego
bardzo niepewna jest ekstrapolacja tych danych dla małych wartości Z oraz opisu oddziaływania
dla wczesnych populacji gwiazdowych. Astrofizycy pracujący w innych dziedzinach, gdzie oddziaływanie z gwiazdami masywnymi jest istotne (ewolucja galaktyk, powtórna jonizacja, ewolucja
chemiczna, gwiazdy o małej metaliczności, itp.) powinni być tego świadomi.
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7.2 Perspektywy i kierunki
Przy tak dużej niepewności odnośnie utraty masy w najważniejszych fazach ewolucji gwiazd
masywnych, astronomowie pracujący nad zjawiskiem utraty masy i ewolucją gwiazd masywnych
mają do wyboru kilka możliwych sposobów postępowania:
1. skupić swoją uwagę tylko na gwiazdach ciągu głównego,
2. pracować nad gwiazdami III populacji (patrz rozdział 6.4),
3. porównać skomplikowane efekty w układach podwójnych i zjawiska utraty masy zależne
od czasu, jak również ich wpływ na obserwowane populacje gwiazdowe.
Dużą przeszkodą jest rozróżnienie obserwowanych efektów związanych z utratą masy przez
pojedynczą gwiazdę oraz transferem masy RLOF w układzie podwójnym. Z jednej strony zasada
brzytwy Ockham’a zachęca do prostoty, motywując do poznania pojedynczych gwiazd zanim rozpoczniemy zmagania z „niebem wolnych parametrów” w układach podwójnych. Z drugiej strony
obserwujemy, że większość gwiazd masywnych występuje w układach podwójnych. Ktoś mądry
powiedział, że powinniśmy „dążyć do tego, aby rzeczy były tak proste, jak to tylko jest możliwe – ale
nie prostsze” (ang. „make things as simple as possible, but not simpler” ). To przesłanie oznacza,
że ignorując gwiazdy podwójne, ale testując modele ewolucyjne gwiazd pojedynczych względem
obserwowanych właściwości statystycznych gwiazd masywnych (większość z tych gwiazd jest
przecież w układach podwójnych!) otrzymujemy również błędną interpretację gwiazd pojedynczych ponieważ polegamy na tym, że silne wiatry gwiazdowe równoważą nam rzeczywisty rezultat transferu masy RLOF w układach podwójnych.
Ponieważ obserwowana statystyka populacji gwiazd masywnych jest w sposób nieunikniony
„skażona” przez efekt podwójności, jednym z alternatywnych sposobów na testowanie modeli
ewolucyjnych pojedynczych gwiazd mogłoby być zmniejszenie znaczenia tych obserwowanych
statystyk na rzecz dokładnego dopasowania parametrów fizycznych konkretnych gwiazd. Masy
„efektywnie pojedynczych gwiazd” można wyznaczyć w rozległych układach podwójnych, w których
gwiazdy nie będą oddziaływały ze sobą (lub gwiazdy typu O, które są na ciągu głównym i jeszcze nie
oddziaływały) i dla tych obiektów można nowoczesnymi technikami analizy ilościowej wyznaczyć
Ṁ, Teff, L, prędkość rotacji, skład chemiczny itp. Musi być znana odległość, ale tutaj może pomóc
znajomość odległości do Obłoków Magellana i gromad gwiazdowych, a wkrótce do najbliższych
masywnych gwiazd w Drodze Mlecznej z pomiarów teleskopu GAIA. Po przeprowadzeniu takiej
analizy dla całej próbki gwiazd w różnych fazach ewolucyjnych będzie można zbudować „sieć”
obserwacyjnych ograniczeń, w które muszą się wpasować modele teoretyczne. Większość tych
obserwacji już została wykonana.
Biorąc pod uwagę ogromny poziom niepewności na temat utraty masy w fazach ewolucyjnych
po ciągu głównym (zarówno dla czerwonych nadolbrzymów RSG jak i zmiennych LBV) można by zaproponować inny alternatywny sposób. Tzn. teoretycy mogliby zbudować „modele zabawkowe”
za pomocą oprogramowania do symulacji ewolucji gwiazd, aby zbadać modele z uwzględnieniem
szerokiego zakresu możliwych formuł na utratę masy, które obejmowałby zjawiska epizodycznej
utraty masy. W celu zdobycia wiedzy jak wpłynie to na dalszą ewolucję gwiazdy, można by na przykład policzyć ścieżki ewolucyjne dla każdej masywnej gwiazdy z mniejszą wartością Ṁ podczas fazy
spalania wodoru i następnie wygenerować jeden, dwa lub więcej gwałtownych wyrzutów masy
10 M  w fazie ewolucyjnej po ciągu głównym, aby zasymulować gigantyczne wybuchy LBV. Takie
podejście wydaje się sztuczne, ale jego celem byłaby „odwrotna inżynieria” gwiazd, która nie dałaby
jednak jednoznacznie poprawnych ścieżek ewolucyjnych gwiazd. W każdym razie jest potrzebne
jeszcze wiele dodatkowych analiz zjawiska utraty masy gwiazd po ciągu głównym na wszystkie
możliwe sposoby. Pewną liczbę szczególnych możliwych kierunków przyszłych badań dla teoretyków i obserwatorów podano poniżej.
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8. TEMATY NA PRZYSZŁOŚĆ:
dla teoretyków
1.

2.

3.

4.

5.

Wielkim zadaniem jest policzenie modeli ewolucyjnych gwiazd z mniejszym tempem utraty
masy dla ewolucji na ciągu głównym. Należy przy tym uwzględnić tempa odpowiednie dla
problemu słabego wiatru, który dotyczy gwiazd późnych typów widmowych O oraz wczesne
B. Jak wspomniano w rozdziale 7.2, modele te powinny być porównane raczej z dokładnymi
pomiarami parametrów fizycznych dobrze poznanych konkretnych gwiazd niż całych populacji.
Dla faz ewolucyjnych po ciągu głównym tempo utraty masy jest po prostu zbyt niedokładne,
aby otrzymać jednoznaczne wyniki. „Modele zabawkowe” z różnymi wzorami na zmienne
Ṁ mogą pomóc doprecyzować możliwe wyniki ewolucji oraz ich wpływ na supernowe.
Być może nowe open-source’owe oprogramowanie takie jak MESA (Paxton i inni 2011 –
http://mesa.sourceforge.net/) ułatwi to zadanie.
Dla epizodycznej utraty masy w ostatnich fazach przed wybuchem supernowej zasadnicze
znaczenie mają dalsze prace dotyczące ewolucji gwiazd z uwzględnieniem hydrodynamiki i zaawansowanych procesów spalania jądrowego. Erupcje przed wybuchami supernowych stanowią nowy i bardzo ważny nierozwiązany problem w astrofizyce, który może wpłynąć na wynik
samego kolapsu jądra gwiazdy.
Potrzebne są teoretyczne analizy przyczyn gigantycznych wybuchów/erupcji LBV i ich wpływu na dalszą ewolucję gwiazd. Dla takich zjawisk przejściowych są niezbędne przewidywania
dotyczące obserwowanych skutków niestabilności otoczek gwiazdowych, mergery/zderzenia,
zjawiska wybuchowego spalania, aby połączyć różne możliwe mechanizmy fizyczne z danymi
obserwacyjnymi.
Hydrodynamika transferu masy RLOF i jego zależność (lub niezależność) od metaliczności
jest ważnym tematem. Lepsze zrozumienie transferu masy i momentu pędu vs utrata masy
z układu podwójnego są potrzebne do określenia warunków prowadzących do zjawiska mergera. Zasadniczo sam transfer masy powinien być niewrażliwy na Z, ale w praktyce Z wpływa
na nieprzeźroczystość, promień gwiazdy i w ten sposób na początek transferu masy RLOF.
Potrzebne są dodatkowe analizy teoretyczne zjawiska utraty masy w czerwonych nadolbrzymach RSG i jego zależności od masy początkowej, Z jako funkcji czasu ewolucji. W jaki sposób
całkowite Ṁ zależy od oddziaływania pomiędzy niestabilnością pulsacyjną i powstaniem pyłu?

9. TEMATY NA PRZYSZŁOŚĆ:
dla obserwatorów
1.

Aby doprecyzować ewolucję pojedynczej gwiazdy konieczne są dokładne szacunki fizycznych
parametrów pewnej liczby najbliższych gwiazd „efektywnie pojedynczych” w różnych stadiach
ewolucyjnych, które będą służyły jako wzorce dla modeli ewolucyjnych. Dość szerokie układy podwójne, które jeszcze nie wymieniały masy mogą być dobrymi obiektami do tego celu.
2. Aby lepiej zrozumieć wpływ podwójności konieczne są dalsze badania procentowego udziału
układów podwójnych i parametrów orbitalnych jako funkcji środowiska: gromady gwiazdowe
vs gwiazdy pola i Z. W modelach często zakłada się kołowe orbity, ale rozkład ekscentryczności może być krytyczny dla niektórych problemów.
3. Potrzebne jest lepsze doprecyzowanie zjawisk epizodycznej utraty masy dla gwiazd LBV włączając w to czas trwania fazy LBV, całkowitą masę traconą podczas wybuchu, tzw. współczynnika
wypełnienia erupcjami (ang. duty cycle of eruptions), oraz jak to wszystko zależy od Z, masy
początkowej i podwójności gwiazd centralnych. Wielka liczba ostatnio odkrytych mgławic otoczkowych podczas przeglądów w zakresie podczerwonym (np. Gvaramadze i inni 2010) może
być pomocna w poprawie statystyk i związków z gwiazdami centralnymi. Jest to potrzebne
do uwzględnienia w formułach zjawisk epizodycznej utraty masy dla modeli ewolucji gwiazd.
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4. Odnośnie obserwacyjnych ograniczeń całkowitej utraty masy w układach podwójnych w porównaniu do tempa transferu masy RLOF lub fazie post-RLOF – tutaj może pomóc uściślenie pod jakimi warunkami transfer masy jest konserwatywny lub do jakiego stopnia jest konserwatywny.
5. Trwające badania czerwonych nadolbrzymów (RSG) w gromadach gwiazdowych mogą pomóc
w lepszym doprecyzowaniu wartości Ṁ czerwonych nadolbrzymów jako funkcji etapu ewolucyjnego dla danego zakresu Z. Jak długo i które gwiazdy mają największą utratę masy (przysłonięte przez siebie, masery)? Również ważne są związki amplitudy pulsacji z gwiazdami
na ścieżce ewolucyjnej w stronę niebieską na diagramie HR.
6. Progenitory supernowych i supernowe oddziałujące z ośrodkiem wokółgwiazdowym (CSM)
dostarczają istotnych wskazówek odnośnie utraty masy w gwiazdach masywnych. Dobrze rozpoznane konkretne przypadki ograniczają się w dużym stopniu do najbliższych supernowych.
Pozwala to określić związek pomiędzy gwiazdą i jej końcowym losem. Ostatnio zostało otwarte nowe okno obserwacyjne epizodycznej utraty masy w skrajnie końcowych fazach ewolucji
gwiazd. Również wśród najbliższych gwiazd potrzebne jest lepsze poznanie właściwości słabych gwiazd bogatych w hel w układach podwójnych, które utraciły swoją otoczkę wodorową
na rzecz towarzysza w procesie RLOF, ponieważ takie gwiazdy mogą być głównym źródłem
pozbawionych otoczki progenitorów supernowych.
7. Oprogramowanie modelujące ewolucję gwiazd uwzględnia uśrednione w czasie formuły dotyczące utraty masy, ale wzrastająca liczba dowodów sugeruje, że krótko trwające wybuchowe
zjawiska są bardzo ważne. Ogólnie obserwacje zjawisk przejściowych nadal są dość nowym
tematem badań, który dostarcza ważny informacji odnośnie parametrów fizycznych i częstości występowania tych zjawisk. Czy są jakieś cechy charakterystyczne w obserwacjach, które
mogą powiedzieć nam, że są to układy podwójne?
8. Badania środowisk supernowych i zjawisk przejściowych, w tym otaczających te obiekty populacji gwiazdowych, mogą pomóc określić względne fazy ewolucyjne ich progenitorów (wiek,
faza spalania jądrowego, itp.). To może pomóc zidentyfikować typy gwiazd, które nie pasują
do przewidywanego wieku otaczającej populacji gwiazdowej – być może wyróżniając gwiazdy,
które najczęściej są podwójne.
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DODATEK: Podtypy supernowych (rozdział 6)
Wybuchy supernow ych w ykazują dużą różnorodność obserwowanych właściwości.
Rozpowszechniana klasyfikacja nie jest oparta na jakimś mechanizmie fizycznym, tylko na wyglądzie widma i krzywej blasku. Typy I i II są określone na podstawie obecności (II) lub braku (I) linii
wodoru w widmie. Główne kategorie supernowych podano poniżej (patrz również Filippenko 1997):
✵✵ Typ II-P. Są to najbardziej popularne supernowe powstałe w wyniku kolapsu jądra gwiazdy,
które pokazują szerokie linie wodoru w widmie oraz plateau trwające na ogół ~100 dni w wizualnej krzywej blasku. Progenitorami tych supernowych są głównie czerwone nadolbrzymy
(RSG) o masach początkowych 8–20 M (Smartt 2009) i tempach utraty masy 10–6 –10–5 M/rok.
✵✵ Typ II-L. Spektroskopowo te supernowe są podobne do II-P, ale ich krzywe blasku pokazują
liniowy spadek. Szybszy spadek jasności wynika najprawdopodobniej z mniejszej masy otoczki wodorowej, co wskazuje na większą utratę masy przez progenitorów tych supernowych.
✵✵ Typ II-pec. Supernowe podobne spektroskopowo do II-P, ale krzywa blasku podnosi się wolno
z początkowej małej jasności, ze względu na „bardziej kompaktowe” rozmiary progenitora, czyli
niebieskiego nadolbrzyma (BSG). Supernowa SN 1987A jest prototypem takich supernowych.
✵✵ Typ IIn. Supernowe z wyraźnymi wąskimi liniami wodoru w widmach. Wąskie linie powstają
w bliskim ośrodku wokółgwiazdowym CSM (kilka x1015 cm), który jest jonizowany przez fotony
lub rozgrzewany przez falę uderzeniową supernowej. Takie supernowe wymagają silnej utraty
masy kilka lat przed kolapsem jądra i wykazują dużą różnorodność.
✵✵ Typ IIn-P. Nowa podklasa supernowych typu IIn z krzywą blasku zawierającą coś podobnego
do plateau, która wykazuje znaczny spadek jasności (3–6 mag) około 120 dnia (patrz również
Mauerhan i inni 2013b).
✵✵ Typ IIb. Supernowe bardzo podobne do typu Ib, ale w ich widmie występują chwilowo w początkowej fazie wybuchu szerokie linie wodoru. Ten efekt znikających linii wodorowych jest
spowodowany małomasywną (0,01 M lub mniej) pozostałością resztkowej otoczki wodorowej w zewnętrznych warstwach progenitora.
✵✵ Typ Ib. Supernowe, które w widmie nie mają linii wodoru, ale posiadają silne szerokie linie
helowe.
✵✵ Typ Ibn. Typ supernowych analogiczny do IIn, gdzie wąskie linie widmowe powstają w wyniku silnego oddziaływania z CSM. Ale w tym typie są widoczne silne, wąskie linie helu, zamiast
wodoru.
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✵✵ Typ Ic. W widmie tych supernowych jest brak linii wodoru, są słabe (lub brak) linii helu. Jest
to najbardziej ekstremalny przykład utraty otoczki przez progenitorów supernowych.
✵✵ Typ Ic-BL/GRB. Są to supernowe typu Ic z bardzo szerokimi (20 000 – 30 000 km/s) liniami
w widmach. Jest to jedyny obserwowany typ supernowych, który jest związany z wybuchami
GRB (ang. Gamma Ray Bursts).
✵✵ SLSN (ang. Super Luminous Supernovae). Zasadniczo ten typ może zawierać każdy z powyższych typów supernowych, o ile absolutna jasność w maksimum jest większa od około -20/-21
mag. (tzn. supernowa jaśniejsza od najjaśniejszej typu Ia). W praktyce tylko supernowe typów
IIn, II-L i Ic obserwowano w tej klasie supernowych.
✵✵ Typ Ia. Termonuklearna supernowa z białym karłem jako progenitorem.
✵✵ Typ Ia/IIn (Ia-CSM). Supernowa typu Ia z wąskimi liniami wodorowymi w ich widmach, wskazującymi na gęsty ośrodek wokółgwiazdowy (CSM). Jest trudno odróżnić ten typ od typu IIn,
gdy silne oddziaływanie z ośrodkiem wokółgwiazdowym ukrywa cechy widmowe typu Ia.

DODATEK: Bardzo jasne supernowe bez wąskich linii widmowych (rozdział 6.3)
Dotychczas obserwowano najbardziej jasne supernowe typów Ic lub II-L, ale bez wąskich linii
widmowych. Te bardzo jasne supernowe SLSN Ic (Gal-Yam 2012) i II-L (Gezari i inni 2009, Miller
i inni 2009) można by wyjaśnić, jako oddziaływanie z ośrodkiem wokółgwiazdowego (CSM), który
jest gęstą otoczką/warstwą o specjalnych właściwościach – posiada ona dość ostro zarysowaną
zewnętrzną granicę. Po przejściu fali uderzeniowej przez wiatr gwiazdowy, promieniowanie jest
rozpraszane w przyspieszanym ośrodku CSM bez generowania wąskich linii widmowych (Chevalier
& Irwin 2011, Smith & McCray 2007). Jednakże ten typ supernowych może być również wyjaśniony
przez powstanie magnetara (Kasen & Bildsten 2010). W tym wariancie nie ma konieczności generowania wybuchowej utraty masy przed kolapsem jądra. Oczywiście bardzo jasne supernowe SLSN
Ic wymagają pozbawionego otoczki wodorowej progenitora podobnie jak inne supernowe typu Ic
i są podobne do supernowych typu Ic-BL i GRB w tym sensie, że wydają się preferować galaktyki
macierzyste o małej metaliczności. To również może sugerować pochodzenie ich progenitorów
z układów podwójnych.

Rysunek 28. Symulacje krzywych blasku supernowej, gdzie progenitorem jest czerwony nadolbrzym (RSG)
o masie 15 M. Gwiazda wytwarza stały wiatr o gęstości w zależności od odległości pokazanej na lewym rysunku.
Na rysunku po prawej stronie widać, że im silniejszy wiatr gwiazdowy (M/rok) przed wybuchem supernowej,
tym większa jasność supernowej w maksimum oraz krzywa blasku jest bardziej rozciągnięta w osi czasu. Materiał
źródłowy: Moriya i inni (2010).
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Utrata masy – jej wpływ na ewolucję i los bardzo masywnych gwiazd

Errata do części 1/3 artykułu „Utrata masy – jej wpływ
na ewolucję i los bardzo masywnych gwiazd.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

44

Strona 23, wiersz 14 od góry, JEST „(tzn. suma / całkowitej utraconej masy …)”,
POWINNO BYĆ: „(tzn. całkowita utracona masa …)”.
Strona 26, wiersz 15 od góry, JEST: „ze względu na efekt kłaczkowatości …”,
POWINNO BYĆ: „ze względu na efekt niejednorodności …”
Strona 27, wiersz 18 od dołu, JEST:  „Diagnostyka obserwacyjna i zgęszczenia/kłaczkowatość”,
POWINNO BYĆ: „Diagnostyka obserwacyjna i niejednorodność wiatru gwiazdowego”
Strona 29, wiersz 5 od góry, JEST: „Można sprawdzić wpływ kłaczkowatości…”,
POWINNO BYĆ: „Można sprawdzić wpływ niejednorodności …”
Strona 29, wiersz 17 od góry, JEST: „współczynnika kłaczkowatości…”,
POWINNO BYĆ: „współczynnika niejednorodności …”
Strona 33, wiersz 13 od dołu, JEST: „Zależność od metaliczności i implikacje dla sprzężenia.”,
POWINNO BYĆ: „Zależność od metaliczności i wpływ na otoczenie.”.
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MEMORIAM
ININ
MEMORIAM

Jerzego Speila

gwiazdy zmienne
19 lutego 2015 roku, w wieku 67 lat, zmarł nagle Jerzy Speil. Studiował
geografię na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu studiów
w 1971 roku podjął pracę w tworzonym wówczas Obserwatorium
Geofizycznym w Książu. W latach 1978–80 brał udział w III Wyprawie
Antarktycznej i zimowaniu na Stacji im. Henryka Arctowskiego,
a w latach 1985–86 w VIII Wyprawie Polarnej i zimowaniu na Stacji
w Hornsundzie na Spitsbergenie.
Jerzy Speil był także zapalonym narciarzem. Brał wielokrotnie udział,
z dobrymi wynikami w dorocznym Biegu Piastów. Jednak prawdziwą pasją Jego życia była miłośnicza astronomia. Obserwował komety, zakrycia gwiazd przez Księżyc i planetoidy oraz zaćmienia Słońca.
Organizował wykłady popularnonaukowe w ramach Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki oraz w szkołach wałbrzyskich.

Gwiazdy długookresowe typu Mira Ceti (typ M):
T Cep	 - 1603 obserwacje
SY Her	 - 1117
chi Cyg	 - 1102
X Oph	 - 937
R Aql	 - 927
R Cam	 - 917
VZ Cas	 - 545
X Cam	 - 503
Gwiazdy wolnozmienne (typ L):
XY Lyr (LC)	 - 1318 obserwacji
TZ Cyg (LB)	 - 733
AA Cas (LB) 	 - 730
Gwiazdy typu RV Tauri (typ RVA):
R Sct	 - 1388 obserwacji
V Vul	 - 856
EQ Cas	 - 559
Gwiazdy półregularne (typ SRA):
VX And	 - 632 obserwacje
Gwiazdy półregularne (typ SRB):
AF Cyg	 - 1600 obserwacji
g Her	 - 1446
X Her	 - 1406
W Cyg	 - 1355
RY Dra	 - 1104
U Del	 - 985
AA Cyg	 - 956
RX Boo	 - 817
TT Dra	 - 775
Gwiazdy symbiotyczne (typ ZAND):
CH CYG	 - 1378 obserwacji
AG DRA	 - 1236
CI CYG	 - 851
AX PER	 - 847
BF CYG	 - 833
AG PEG	 - 599
Gwiazdy kataklizmiczne:
SS CYG (UGSS)	 - 1917 obserwacji
Z CAM (UGZ)	 - 1239
T CRB (NR)	 - 1000
V SGE (NL)	 - 701
RX AND (UGZ)	 - 594
PU VUL (NC)	 - 590

Jednakże Jerzy Speil był najbardziej znanym w Polsce, i nie tylko, obserwatorem gwiazd zmiennych, którym poświęcił bez mała 40 lat życia.
Od 10.05.1975 do 12.02.2015 wykonał 55 162 obserwacji wizualnych
198 gwiazd zmiennych. Wszystkie te obserwacje znajdują się w bazie
SOGZ-PTMA. Współpracował z amerykańskim AAVSO i czeską MEDUZĄ.
W 2001 roku został uhonorowany nagrodą AAVSO za 25 000, a w 2012
roku za 50 000 obserwacji przesłanych do bazy danych tej organizacji. Ma też w swoim dorobku wiele opracowań i publikacji dotyczących gwiazd zmiennych. Między innymi w latach 1988–90 opublikował
w URANII cykl artykułów „Obserwujmy gwiazdy zmienne długookresowe”, w których prezentował (i zachęcał do obserwacji) najciekawsze
jasne gwiazdy zmienne długookresowe dostępne do obserwacji nawet
za pomocą lornetki. Pokłosiem tych artykułów było pojawienie się dość
licznej grupy obserwatorów, którzy podjęli obserwacje gwiazd proponowanych przez Jerzego, a także wielu innych. Większość tych obserwatorów wysyła swoje obserwacje do AAVSO, a także do polskiej bazy
SOGZ-PTMA, w której jest już ponad 345 000 obserwacji 2868 gwiazd,
wykonanych przez 86 obserwatorów wizualnie (ok. 85%) i techniką CCD
(ok. 15%). Jerzy Speil obserwował gwiazdy różnych typów. Po lewej
stronie umieściliśmy w panelu zestawienie gwiazd dla których wykonał
co najmniej 500 obserwacji.
Na następnej zaś stronie prezentujemy wykresy zmian jasności
niektórych gwiazd zmiennych wykonane na podstawie obserwacji
Jerzego Speila.  Krzywe zmian jasności robią wrażenie. Prawdopodobnie
nie ma w Polsce nikogo kto miałby tak długie i jednorodne ciągi obserwacyjne gwiazd zmiennych.





Stanisław Świerczyński
AAVSO-ID SSW
PTMA Kraków
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 MEMORIAM
IN

Jerzego Speila gwiazdy zmienne

Rys. Krzywa zmian jasności AG Dra na podstawie obserwacji Jerzego Speila

Rys. Krzywa zmian jasności CH Cyg na podstawie obserwacji Jerzego Speila

Rys. Krzywa zmian jasności G Her na podstawie obserwacji Jerzego Speila
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 MEMORIAM
IN

Jerzego Speila gwiazdy zmienne

Rys. Krzywa zmian jasności PU Vul na podstawie obserwacji Jerzego Speila

Rys. Krzywa zmian jasności R SCT na podstawie obserwacji Jerzego Speila

Rys. Krzywa zmian jasności SS CYG na podstawie obserwacji Jerzego Speila
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 MEMORIAM
IN

Jerzego Speila gwiazdy zmienne

Rys. Krzywa zmian jasności T Cep na podstawie obserwacji Jerzego Speila

Rys. Krzywa zmian jasności VX And na podstawie obserwacji Jerzego Speila

Rys. Krzywa zmian jasności XY Lur na podstawie obserwacji Jerzego Speila
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The Sun in X-rays from NuSTAR - 29 December 2014,  APOD: http://apod.nasa.gov/apod/ap141229.html

Raport

Aktywności

Słońca

I

Kwartał
2015r

opracował: Adam Derdzikowski

w oparciu o komunikaty Towarzystwa Obserwatorów Słońca
im. Wacława Szymańskiego.

Towarzystwo Obserwatorów Słońca Im. Wacława Szymańskiego
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Raporty aktywności  

Główne indeksy aktywności słonecznej na styczeń 2015

Średnie miesięczne: R = 83,90, F = 6,86 , CV = 96,87
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 1181,00 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej na luty 2015

Średnie miesięczne: : R = 67,04 , F = 6,75 , CV = 52,54
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 473,80 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej na marzec 2015

Średnie miesięczne: : R = 57,84 , F = 6,30, CV = 50,00
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: : S = 564,80 [p.p.s - MH.].
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R - liczba Wolfa  F - liczba nasilenia pochodni fotosferycznych  CV - wartość klasyfikacyjna
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SŁONECZNA

Raporty aktywności  

Wartości CV
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Raporty aktywności  

Pochodnie fotosferyczne
(wg. obserwacji TOS)
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2014

Średnie liczby Wolfa z 13 miesięcy


AKTYWNOŚĆ
SŁONECZNA

Raporty aktywności  

Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
Nr

B

L

P

S

Nr

B

L

P

S

316

19

110

21 XII – 2 I

2

30

8

211

12 – 14 II

4

319

-19

81

23 XII – 4 I

9

31

-7

171

13 – 13 II

1

322

-16

49

26 XII – 6 I

8

32

15

131

13 – 15 II

2

323

-21

25

28 XII – 7 I

8

33

-11

180

15 – 16 II

5

325

-8

2

31 XII – 9 I

33

34

-12

163

17 – 21 II

5

326

-23

41

31 XII – 3 I

5

35

-14

192

18 – 19 II

3

1

-8

70

2–5I

1

36

13

103

18 – 23 II

7

2

-14

322

2 – 13 I

8

37

-6

57

18 – 23 II

1

3

10

321

6 – 13 I

19

38

20

57

19 II – 2 III

9

4

12

259

7 – 10 I

3

39

16

80

21 – 22 II

5

5

-20

240

7 – 19 I

17

40

-9

7

23 – 25 II

3

6

10

285

9 – 16 I

7

41

7

340

26 II – 7 III

18

7

1

300

10 – 14 I

9

42

-16

22

27 II – 2 III

10

8

-14

224

10 – 17 I

1

43

-10

14

1 – 4 III

12

9

22

166

16 – 17 I

2

44

-8

342

5 – 5 III

2

10

8

175

18 – 19 I

2

45

-11

200

6 – 7 III

3

11

-6

165

18 – 24 I

13

46

-18

195

6 – 20 III

30

12

-24

178

18 – 21 I

4

47

-11

250

11 – 12 III

5

13

17

107

18 – 23 I

3

48

-9

140

12 – 13 III

5

14

-10

50

22 I – 3 II

34

49

14

235

13 – 13 III

4

15

9

87

23 – 27 I

7

50

-16

171

13 – 17 III

4

16

18

71

25 I – 1 II

12

51

11

185

17 – 20 III

13

17

3

71

26 I – 31 I

5

52

20

65

17 – 29 III

6

18

-18

77

26 I – 31 I

8

53

17

135

19 – 20 III

5

19

-8

20

26 – 30 I

4

54

-8

11

21 III - ?

(16)

20

15

10

26 I – 2 II

2

55

-18

130

21 – 22 III

3

21

-10

5

29 I – 30 I

2

56

-18

40

22 – 27 III

7

22

8

355

29 I – 11 II

35

57

17

110

22 – 25 III

9

23

-13

19

1 – 4 II

3

58

10

95

23 – 24 III

4

24

-8

281

2 – 13 II

14

59

7

345

23 – 28 III

4

25

14

250

4 – 11 II

8

60

10

100

23 – 24 III

2

26

-12

319

6 – 6 II

1

61

18

335

24 – 30 III

2

27

3

302

6 – 6 II

1

62

-12

300

28 – 29 III

2

28

20

194

8 – 19 II

3

63

15

80

28 – 29 III

7

29

13

191

9 – 20 II

7

64

-20

2

29 III - ?

(9)

Nr - roczny numer grupy B - średnia szerokość heliograficzna L - średnia długość heliograficzna   P - okres widoczności grupy
? - brak całego okresu widoczności grupy S - maksymalna liczba zaobserwowanych plam w danej grupie.
Dane obserwacyjne i Komunikaty nr 1-3/2015 opracowali:  Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy:  G. Araujo (Hiszpania), H. Barnes (Nowa Zelandia), R. Battaiola (Włochy), M. Biesiada, A. Chrapek, G. Dałek,
A. Derdzikowski, J. Derdzikowska, M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski, P. Ossowski,
G-Lutz Schott (Niemcy), M. Sidor,  M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski.
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Raporty aktywności  

Wykres Motyla dla XXIV Cyklu wg. obserwacji TOS

Podsumowanie I kwartału 2015 roku pod względem
aktywności słonecznej
Aktywność plamotwórcza Słońca w pierwszym kwartale 2015 roku stała pod znakiem znaczącego spadku.
W indeksie F, dotyczącym natężenia pochodni fotosferycznych, odnotowano identyczną tendencję.
Pod koniec ubiegłego roku aktywność słoneczna zaczęła być mniejsza, jednakże grudzień przyniósł sporą
ilość plam i pochodni, co pozwalało spodziewać się, że
w pierwszym kwartale 2015 roku poziom aktywności nadal może być wysoki. Przewidywania te jednak
okazały się zupełnie chybione, gdyż już w styczniu aktywność Słońca znów poważnie osłabła. Ta tendencja
utrzymała się również w lutym, który był najsłabszym
pod tym względem miesiącem od września 2013 roku.
Ku rozczarowaniu obserwatorów w kolejnym miesiącu
obszarów aktywnych na Słońcu nadal ubywało, a aktywność zaczęła przypominać tą z fazy cyklu zbliżonej do minimum. Dopiero w trzeciej dekadzie marca
ilość plam była nieco większa, było to jednak zjawisko
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bardzo krótkotrwałe. W ostatecznym rozrachunku marzec przyniósł średnie wartości indeksów jeszcze niższe niż w lutym.
Zgodnie z przewidywaniami XXIV cykl wszedł już
w fazę, w której aktywność słoneczna będzie się powoli zmniejszać. Na szczęście dla obserwatorów nie
oznacza to braku ciekawych grup plam, protuberancji
i rozbłysków. Niewykluczone są nadal krótsze i dłuższe
wzrosty aktywności Słońca. Szczególnie pouczająca
w tym kontekście jest historia obserwacji zorzy polarnej z terenu Polski w dniu 17 marca, która była efektem
niewielkiego rozbłysku na obszarze niezbyt korzystnie
położonej, niedużej grupy plam. Mimo niewielkiej aktywności, Słońce nadal może sprawić niejedną efektowną niespodziankę dla swoich obserwatorów.
 Adam Derdzikowski

AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA

GRUPY, PLAMY, CIENIE I PÓŁCIENIE

kilka słów o budowie grup plam słonecznych oraz ich identyfikacji
W słonecznym dziale Proximy ukazywały się dotychczas artykuły opisujące różne aspekty prowadzenia zaawansowanych obserwacji słonecznych. Związane były
one głównie z ustalaniem aktywności plamotwórczej
w zakresie różnych indeksów, takich jak Liczba Wolfa,
czy Classification Values Maldego. Poruszaliśmy także
kwestie związane z ustalaniem współrzędnych heliograficznych, czy klasyfikację protuberancji. Pisząc owe
artykuły założyłem, iż czytelnik posiada podstawową
wiedzę o Słońcu oraz potrafi np. zidentyfikować prawidłowo grupę plam słonecznych.
Ponieważ okazało się, że także podstawowe elementy słonecznego rzemiosła sprawiają bardzo wielu
osobom problemy, postanowiliśmy rozpocząć serię

artykułów poświęconych podstawom obserwacji tego
typu. Zakres tych artykułów będzie obejmował przede
wszystkim kwestię zjawisk obserwowanych w foto-sferze słonecznej, ich definicji, a także identyfikacji
i klasyfikacji.
Częstym problemem wielu początkujących obserwatorów jest np. rozdzielanie jednej grupy na dwie,
bądź łączenie dwóch grup w jedną, a także nieprawidłowe używanie klasyfikacji McIntosha. Dlatego postanowiłem wyjaśnić rzecz na licznych przykładach, które
mogą się okazać pomocne w nauce. Ważną kwestią,
którą trzeba sobie uświadomić jest fakt, iż czasami,
i będzie to pokazane na przykładzie zdjęć, grupy plam
nie poddają się jednoznacznej klasyfikacji. Wówczas

Fot. 1. Źródło: http://solardatabase.free.fr/sol.php
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Fot. 2. Źródło: http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/NatSci102/lectures/sun.htm

należy wybrać typ klasyfikacyjny najbliższy danemu
zjawisku pod względem morfologicznym.
Niniejszy artykuł, pierwszy z tej serii, będzie dotyczył kwestii powstawania zjawisk pochodni foto
sferycznych, grup plam słonecznych oraz zjawisk występujących w ich obrębie, takich jak cienie, półcienie
i pory.
Pochodnie fotosferyczne to obszary atmosfery słonecznej o nieco wyższej temperaturze niż reszta foto
sfery, mające kształt jasnych pól i włókien. Podobnie
jak plamy są przejawem tej samej aktywności magnetycznej Słońca i powstają w miejscach, gdzie linie pola
magnetycznego znajdują się przy powierzchni foto
sfery. W obszarze pochodni fotosferycznych powstają plamy słoneczne. Pochodnie możemy obserwować
w pobliżu brzegów tarczy, gdzie na skutek „pociemnienia brzegowego” są one znacznie lepiej widoczne niż
np. na środku tarczy Słońca.
Plamy słoneczne, które obserwujemy na obszarze
fotosfery Słońca także są przejawem jego aktywności
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magnetycznej. Ich pojawianie się jest szeroko związane
z innymi zjawiskami wynikającymi z owej aktywności,
takimi jak pochodnie fotosferyczne, włókna (filaments)
czy rozbłyski (flares). Rozwój i nasilenie wszystkich tych
zjawisk jest uzależnione od nasilenia i tempa zmian
pola magnetycznego w danym obszarze.
Jak widać wszystkie obserwowane na Słońcu obszary aktywne są efektem powstania i rozwoju w danym
obszarze fotosfery pola magnetycznego. Jak wygląda zatem taki rozwój w przypadku bardzo aktywnych
obszarów?
Od „strony” pola magnetycznego wygląda to następująco: rura magnetyczna znajdująca się pod powierzchnią fotosfery z czasem przebija jej powierzchnię, a jej linie formują łuk. W miejscach przebicia
fotosfery powstają dwa punkty z polami magnetycznymi o przeciwnym znaku. W tych miejscach będą się
z czasem formować plamy.
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Fot. 3. Źródło: http://solardatabase.free.fr/sol.php

W obszarze aktywnym pierwszą zapowiedzią plam
jest pojawienie się pochodni fotosferycznej. Pierwsza
plama w obrębie pochodni pojawia się przy jej zachodnim brzegu. Jeśli pole magnetyczne nadal się wzmacnia w tym obszarze, wówczas pochodnia fotosferyczna zwiększa swoje rozmiary. Przy brzegu zachodnim
powstają kolejne małe plamy, pojawiają się one także
przy brzegu wschodnim.
Jeżeli pole magnetyczne nadal wzmacnia się, wówczas plama zachodnia (tzw. prowadząca) wykształca wokół siebie półcień. Ten okres kształtowania się
dwubiegunowej grupy trwa najczęściej około 3–4 dni.
W następnych dniach zachodzą kolejne szybkie zmiany: plama wschodnia (końcowa) także wykształca półcień. Następnie między głównymi plamami biegunowymi zaczynają powstawać mniejsze plamy i pory.
Przez następne dni grupa rozwija się – główne plamy
powiększają się, a ich struktura robi się stopniowo
coraz bardziej skomplikowana. Małe plamy między biegunami wykształcają półcienie, a kolejne pory stają się
cieniami. Wówczas obszar aktywny jest szczególnie
ciekawy do obserwacji – osiąga największą rozciągłość

w fotosferze, pochodnia wokół grup jest bardzo jasna
i rozległa, pojawiają się liczne rozbłyski. Proces stopniowego rozwoju grupy w tej fazie może trwać ponad
tydzień, a sumaryczny czas trwania grupy może już
wynosić dwa tygodnie.
Po tym czasie zaczyna się proces odwrotny, podczas którego grupa plam słonecznych staje się coraz
mniej skomplikowana. Zaczyna się to od znikania małych plam, znajdujących się w obszarze między biegunami oraz wokół nich. Główne plamy grupy nadal są
duże i stabilne, pole magnetyczne osiąga maksymalną
wytrzymałość, jednakże kolejnym objawem, że obszar
aktywny słabnie jest to, że rozległa pochodnia zaczyna
się kurczyć. Z biegiem czasu zmniejszają się obie plamy
biegunowe. Jasność pochodni maleje, dochodzi także
do jej defragmentacji na pojedyncze włókna. W końcu
plamy znikają.
Czas trwania wyżej opisanego procesu może trwać
nawet do 60 dni, choć z reguły jest znacznie krótszy.
Po tym czasie obszar aktywny może zawierać jeszcze
pochodnię, która też będzie powoli zanikać. Pole magnetyczne w obszarze aktywnym może istnieć nawet
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Fot. 4.. Źródło: http://solardatabase.free.fr/sol.php
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do 250 dni i w tym czasie mogą ponownie pojawić się
plamy w jego obszarze.
Grupa plam słonecznych, zwłaszcza duża, wykazuje
skomplikowaną budowę. Występuje w jej obrębie wiele
różnych zjawisk, a najważniejsze z nich w tym miejscu
omówimy szerzej.
Plama słoneczna składa się z cienia, a czasem też
z otaczającego go półcienia. Może ona stanowić odrębną grupę plam (typy jednobiegunowe A i H), bądź stanowić jedną z wielu plam rozbudowanej grupy. Plama
rozwija się między granulami fotosfery, początkowo
jako tzw. por. Jednakże, wraz ze zwiększeniem rozmiarów do co najmniej 3 sekund łuku (czyli ok. 2000–
2500 km, ewentualnie 0,16 stopnia na Słońcu), staje
się plamą. Plamy żyją co najmniej 30 minut i wykazują
się cechami opisanymi dla poniżej zaprezentowanej
definicji „cienia”.
Najbardziej charakter ystycznymi elementami
plam są cienie. Cień (umbra) to ciemny środek plamy.
Czasem plamą jest pojedynczy cień. Im silniejsze jest
pole magnetyczne w jego obrębie, tym jest on większy
i ciemniejszy. Jego ciemna barwa wynika także z niższej
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temperatury, która wynosi około 3300 K (w porównaniu z 5780 K fotosfery). Używając Iphot , której wartość
dla fotosfery przyjmujemy jako 1, możemy stwierdzić,
że wartość owej intensywności promieniowania fotosfery
wynosi dla cienia zaledwie 0,1.
Często zdarza się, że większe cienie otoczone są
półcieniami. Półcień (penumbra) otacza cień wieńcem
promieniście układających się wokół niego wydłużonych jasnych komórek otoczonych ciemniejszą strukturą. Jasność półcienia jest znacząco większa niż cienia i wynosi 0,8 Iphot. Małe grupy plam, w klasyfikacji
McIntosha oznaczone jako typ A i B, zawierają plamy,
wokół których półcień nie występuje.
W jednym półcieniu, co ważne, może się znajdować
wiele cieni. Przy wyznaczaniu aktywności cienie liczymy jako odrębne plamy, nawet jeśli znajdują się wszystkie w obrębie jednego półcienia.
Kolejnym zjawiskiem, które obserwujemy w grupach plam, a także poza nimi, są pory (pores). Pory są
specyficznymi plamami, które nie są brane pod uwagę
podczas wyznaczania aktywności słonecznej. Są podobne do cieni, ale jaśniejsze i mniejsze oraz znacznie
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mniej stabilne. Częstym błędem początkujących (i nie
tylko początkujących) obserwatorów jest zaliczanie
porów jako plam i zawyżanie indeksów aktywności.
Łatwiej tego uniknąć używając na początku mniejszego teleskopu, w którym pory będą słabiej widoczne.
Czasami jednak jest to zjawisko trudne do jednoznacznej oceny. Głównym kryterium należy uznać jasność
oraz małe rozmiary, choć zdarzają się pory w postaci
jasnobrązowych, rozmytych plam, większych czasami
od nie wzbudzających wątpliwości cieni.
W obrębie grup plam słonecznych występują także
inne zjawiska, które wytrawny obserwator jest w stanie dostrzec odpowiednio dobrym jakościowo teleskopem w warunkach atmosferycznych zbliżonych
do ideału. Są to tzw. jasne plamy cieni (umbral dots),
jasne punkty (bright points), puste obszary (void areas),
świetlne mosty (light bridges), wewnętrzne jasne pierścienie (inner bright rings) i zewnętrzne jasne pierścienie (outer bright rings). Na temat wspomnianych zjawisk
można znaleźć informacje w najbardziej klasycznej pozycji słoneczników, czyli “Solar Astronomy Handbook”.
Jednak ze względu na ich niewielkie znaczenie przy badaniu aktywności słonecznej za pomocą podstawowych indeksów, nie będziemy tych zjawisk szczegółowo objaśniać.
Przy wyznaczaniu aktywności słonecznej należy zwracać uwagę na pewne kwestie, ściśle związane z grupami plam słonecznych. Grupy plam bywają
skomplikowane i przy ich dużej ilości na tarczy słonecznej może dojść do problemów z ich separacją na poszczególne obszary aktywne. Żeby uniknąć problemów
należy stosować się ściśle do klasyfikacji McIntosha,
zwracając uwagę na opisy rodzajów grup oraz ich
strukturę i rozmiary. Pomocne w identyfikacji grup
jest śledzenie ich rozwoju od mniejszych tworów, czyli
osobom obserwującym Słońce z dużą regularnością
jest zdecydowanie łatwiej. Pomocne może być także
obserwowanie fotosfery i struktur obszarów aktywnych w zakresie linii H-alpha, nie mówiąc już o obejrzeniu magnetogramu. W każdym razie należy pamiętać
o kilku ważnych zasadach:
1. Plamy znajdujące się w obrębie kwadratu o boku
5 stopni, nawet nie wykazujące dwubiegunowej
struktury, traktujemy jako członków tej samej
grupy. W przypadku grup typu H, gdy oprócz głównej dużej plamy mamy także w jej pobliżu pojedyncze cienie, wówczas trzeba sprawdzić, czy leżą one
w odległości do 3 stopni od plamy biegunowej. Jeśli
tak, to klasyfikujemy ją jako H. Jeśli odległość jest

Grupy, plamy, cienie i półcienie  

większa, wówczas mamy do czynienia najpewniej
z grupą dwubiegunową.
2. Dwie pojedyncze plamy, które leżą od siebie w odległości do 15 stopni, są liczone jako jedna grupa,
jeśli są pozostałościami po rozległej grupie. W tym
przypadku bardzo ważne jest regularne prowadzenie obserwacji oraz pamiętanie o jeszcze jednej,
poniżej opisanej zasadzie.
3. W przypadku dużych obszarów aktywnych, obie
części grupy, zachodnia i wschodnia, powinny mieć
zbliżoną szerokość heliograficzną. Maksymalne dopuszczalne odchylenie biegunów grupy może wynosić do 4 stopni. Z reguły jest jednak mniejsze i zawiera się w przedziale od 0 do 2 stopni. Tak więc
leżące niedaleko siebie skupiska plam, które łączy
linia o dużym nachyleniu w stosunku do linii równika należy dokładnie przeanalizować i w razie wątpliwości potraktować jako odrębne grupy. Pamiętać
należy, że w czasie, kiedy wartości B dla położenia bieguna słonecznego są duże, wówczas przy
brzegach tarczy słonecznej dochodzi do znacznego
„zniekształcenia” położenia biegunów grupy wobec
„wirtualnej” linii łączącej punkty wschód-zachód
na tarczy– tak nam się będzie wydawać z wizualnej
oceny grupy. Po przyłożeniu siatki z odpowiednią
wartością B okaże się, że wszystko jest w porządku. Oczywiście są też grupy plam, które w trakcie
ewolucji i zaniku części plam przestają literalnie
spełniać ten warunek i możemy mieć wątpliwości,
co do ich przynależności do jednej grupy. Wówczas
należy zerknąć na poprzednie obserwacje i kształtujący się wtedy układ plam. Może się to okazać
bardzo pomocne w wykonaniu prawidłowej oceny
sytuacji.
Na koniec naszych rozważań kilka przykładów.
Oprócz zapoznania się z nimi, warto obejrzeć przez
wiele dni z rzędu dostępne w Internecie zdjęcia Słońca
z aktualną numeracją grup, np. dostępne po tym
linkiem:

http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/
Analiza przyczyn oznaczania odrębnymi numerami
grup położonych blisko siebie może zastąpić znacznie bardziej powolną analizę na podstawie własnych
obserwacji.
Na kolejnej stronie pierwsze zdjęcie, które posłuży
nam do analizy. Autorem fotografii jest Erio Inglante
Rossi (Fot. 5).
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Fot. 5. Źródło: http://solardatabase.free.fr/sol.php

Fot. 6. Źródło: http://solardatabase.free.fr/sol.php
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Pierwszym pytaniem, jakie się nasuwa, analizując to zdjęcie brzmi: ile tak właściwie mamy grup
na danym obrazku? Czy obszar z licznymi plamami
po lewej to samodzielna grupa, czy tylko jeden z biegunów? Podobne pytanie dotyczy obszaru z plamami
po prawej stronie zdjęcia. Przyglądając się uważnie dostrzegamy również drobne plamy bez półcieni w jego
dolnej części, stanowiące trzeci obszar. Czy potraficie
samodzielnie oddzielnie podzielić plamy występujące
na zdjęciu na grupy, wyznaczyć w grupie lub grupach
prawdopodobne bieguny, wskazać położenie ewidentnych porów, cieni i półcieni? To ostatnie zadanie powinno być łatwe, przyjrzyjmy się jednak prawidłowemu
podziałowi zjawisk ze zdjęcia na grupy.
Na Fot. 6 na poprzedniej stronie zaznaczyłem prostokątami trzy grupy. Wszystkie wykazują dwubiegunową strukturę. Plamy biegunowe w tych grupach zaznaczyłem skrótem Pb. Jak widać wziąłem pod uwagę
fakt, że między tymi grupami istnieją spore wolne przestrzenie, stanowiące naturalną granicę miedzy nimi.
Dodatkowym argumentem za takim podziałem było
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to, że te trzy obszary same w sobie wykazują strukturę, która pozwala dopatrzeć się klarownego dwubiegunowego charakteru tych tworów. Wziąłem również
pod uwagę zasadę równoleżnikowego położenia biegunów, która wzmocniła pewność identyfikacji trzeciej, najmniejszej z grup. Leży ona zbyt na południe,
aby stanowiła biegun jednej z wyżej położonych grup,
a do tego jest zbyt daleko, by stanowić peryferia któregoś z tych dwóch aktywnych obszarów. Obszar ten
stanowi niewątpliwie odrębną, mniejszą dwubiegunową grupę. Na zdjęciu zaznaczyłem również obecność
przykładowych cieni (C), półcieni (Pc) oraz porów (P).
Kolejnym nieco trudniejszym przykładem do samodzielnego „rozbioru” będzie zdjęcie poniżej, wykonane
przez Michaela Bormana (Fot 7).
Mamy tu zdecydowanie większą liczbę plam.
W obecnym cyklu trudno o zdjęcie tarczy słonecznej
usianej grupami, gdyż aktualny cykl jest znacznie słabszy niż poprzednie. Ma to swoją zaletę – rzadziej występują sytuacje, gdy identyfikacja i klasyfikacja grup
dostarcza prawdziwych problemów. Jednakże udało

Fot. 7. Źródło: http://solardatabase.free.fr/sol.php
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Fot. 8. Źródło: http://solardatabase.free.fr/sol.php

mi się znaleźć zdjęcie, które będzie dla początkującego obserwatora pewnym wyzwaniem. Tym razem nie
będziemy już identyfikować cieni, półcieni i porów,
ale skupimy się na podziale tych obszarów na grupy
i wskazaniu miejsc, gdzie znajdują się potencjalne biegunowe plamy. Dodatkowo, żeby lepiej opisać całe
zdjęcie ponumerujemy sobie zidentyfikowane grupy.
Jak widać (Fot.8) mamy tu aż osiem grup plam i praktycznie wszystkie, poza grupą nr 4, są dość dobrze rozwinięte. Na zdjęciu zaznaczone są również bieguny
grup. Jak widać tylko grupa nr 4 jest grupą jednobiegunową, pozostałe są dwubiegunowe. Może wydawać
się to nieco dziwne, że w przypadku niektórych grup
bieguny są zupełnie innej wielkości (np. grupa 1,7). Zaś
w przypadku grupy 8 drugi biegun jest nieco wątpliwy,
bądź na etapie zanikania (w przypadku takiej grupy
warto przeanalizować w miarę możliwości jej rozwój
przez wiele dni i potem zadecydować o ostatecznej
klasyfikacji, także jako grupy jednobiegunowej typu
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H). Rozbieżności w rozmiarach biegunów danej grupy
to jednak nic zaskakującego, podobnie jak fakt, że czasami plama prowadząca jest mniejsza niż plama końcowa. W trakcie ewolucji grupy dość często dochodzi
(ku utrapieniu obserwatorów) do bardzo ciekawych
i nieprzewidywalnych układów plam oraz dynamicznych zmian w ich budowie. Zaskakujące i nudne zapewne byłoby dopiero jednak to, gdyby Słońce produkowało podobne i łatwe w identyfikacji grupy.
Wracając do naszego zdjęcia – czy są na nim jakiekolwiek „wątpliwe” obszary? Owszem, pełen wątpliwości obserwator może np. dostrzec bardzo drobne
plamki między grupą 3 a 4. Są to jednak pory, których
nie należy uwzględniać w obserwacjach. Największym
błędem byłoby uczynienie z nich odrębnej grupy,
co spowodowałoby znaczący wzrost wyznaczonej
przez nas aktywności, zwłaszcza w zakresie Liczby
Wolfa (R), a w mniejszym stopniu w CV. Mniejszym
błędem i złem byłoby zaliczenie tych porów do jednej
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Fot. 9. Efekt Wilsona – P. G. Kulikowski - Poradnik miłośnika astronomii.

z tych dwóch grup. W przypadku grupy nr 3 nie zmieniłoby to jej klasyfikacji w systemie McIntosha, wiec
CV byłaby taka sama. Wzrosła by jedynie minimalnie
Liczba Wolfa (o liczbę tych por). W przypadku zaliczenia ich do grupy nr 4, trzeba by zmienić jej klasyfikację
z grupy jednobiegunowej na jedną z dwubiegunowych
(np. typu B), co też odbiłoby się i na R i CV. Tak więc
w przypadku wątpliwości, gdy bardzo słabe, nieco jaśniejszej barwy plamy są ledwo widoczne przy dobrym
seeingu, traktujemy je jako pory i nie bierzemy pod
uwagę do wyznaczenia aktywności.
W obrębie grupy 5, na południe od większej z plam
biegunowych widać małą, izolowaną plamkę z jeszcze
mniejszą towarzyszką. Czy powinno się uznać ją za odrębną grupę? Moim zdaniem – nie. Jest ona zdecydowanie za blisko dużej grupy. Gdybyśmy mogli zmierzyć
jej kątową odległość od plamy biegunowej, z pewnością zawierałaby się w 5 stopniach, co powoduje, że
na pewno mamy do czynienia z fragmentem grupy 5.
Podobną sytuację mamy w przypadku grup nr 6 i 8,
gdzie odstające nieco od grupy małe plamy są na tyle
blisko, że z pewnością stanowią ich integralną część.
Gdybyśmy obserwowali grupy nr 5 i 8 już wcześniej
i mieli świadomość, że pod tymi grupami istniały wcześniej dwubiegunowe grupy, które są obecnie w zaniku,
moglibyśmy podejrzewać, i to zasadnie, że są to pozostałości tamtych grup i wydzielić te pojedyncze plamki
jako odrębne grupy. Jednakże nawet wtedy ich odległości od grup 5 i 8 powinny być nieco większe.
Szukając „dziury w całym” możemy jeszcze wrócić do grupy nr 1, która znajduje się na brzegu tarczy, co powoduje, że oglądamy ją w dużym „skrócie”,

wynikającym z perspektywy. Może nam się wydawać
zbyt rozległa, jak na tak skromnie wyposażoną w plamy
grupę. Co sprawiło, że postanowiłem ją zaliczyć jako
jedną całość? Otóż odległość między tymi plamami biegunowymi nie jest wcale aż tak dużą, by podejrzewać
istnienie dwóch grup w tamtym miejscu. Po drugie,
plama bliższa brzegowi tarczy wcale nie jest taka mała,
gdyż nie obserwujemy jej w pełnej krasie, ze względu
na efekt Wilsona. Efekt ten, wynikający z faktu obserwacji plamy pod niewielkim kątem, występuje na brzegu tarczy i powoduje, że plama wydaje się mniejsza,
a to tego jej półcień widoczny jest o wiele słabiej.
Za potraktowanie obszaru nr 1 jako całości przemawia także fakt, iż wzajemny układ plam jest równoległy do układu biegunów występujących w pozostałych
grupach widocznych aktualnie na tarczy.
Grupy plam na zdjęciu Bormana mamy zatem zidentyfikowane. Jak widać nie było to szczególnie trudne, choć kilka z nich miało nieco nietypową strukturę.
Analiza struktury konkretnych grup i klasyfikowanie
ich wg metody McIntosha będzie właśnie tematem następnego artykułu, który ukaże się w następnym numerze Proximy.
 Adam Derdzikowski
Bibliografia:
»»Krzysztof Szatkowski „Vademecum obserwatora
Słońca”
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Słoneczny konkurs !
Podsumowanie I etapu słonecznego konkursu
Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława
Szymańskiego oraz biuletynu „Proxima”
Na początku kwietnia rozpoczyna się w końcu poważna rywalizacja w słonecznym konkursie TOS
oraz biuletynu „Proxima”. Na I etap konkursu dotarło – ku naszemu zadowoleniu – pięć szkiców oraz
trzynaście prac fotograficznych. Wśród tych prac znaleźliśmy różnorodne spojrzenia na Słońce, a także,
co łatwo było przewidzieć, na częściowe zaćmienie Słońca z 20 marca bieżącego roku.
Poziom techniczny i estetyczny większości nadesłanych prac był wysoki i okazało się, że wcale nie będzie
łatwo dokonać wyboru tych najlepszych. Każdemu z oceniających zdarzyło się postawić na jednym ze
stopni swojego podium więcej niż jednego autora, co dodatkowo zaostrzyło rywalizację. Obserwatorzy
Słońca prowadzący aktualnie w klasyfikacjach uzyskali wprawdzie zauważalną przewagę, jednakże będą
musieli ją utrzymać w kolejnych etapach konkursu. Liczymy na to, że nie będzie to łatwe zadanie.
W dziedzinie fotografii, ze względu na niewielką aktywność plamotwórczą, konkurs zdominowały prace
pokazujące Słońce w zakresie linii wodoru. Wyróżniającą się pracą okazała się mozaika zdjęć wykonanych
podczas zaćmienia Słońca autorstwa Łukasza Sujki. Oprócz uwiecznienia maksymalnej fazy zaćmienia,
udało mu się pokazać spektakularne zakrycie przez tarczę Księżyca ciekawej protuberancji w postaci
pętli magnetycznej.
Z kolei w dziedzinie szkicu bezapelacyjnie wygrała praca Marka Nawrockiego, łącząca w sobie wysoki
poziom estetyczny z dużą dokładnością obserwacyjną. Warto przy tym nadmienić, że praca ta została
wykonana niedocenianym zazwyczaj przez obserwatorów Słońca instrumentem, jakim jest lornetka.
Jury zadecydowało, że za zgłoszenie pracy do konkursu każdy uczestnik w każdym etapie dostanie
dodatkowo 1 pkt. Poniżej zamieszczamy klasyfikację konkursową po I etapie oraz galerię najlepszych
prac łącznie z opisami przesłanymi przez autorów. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do
udziału w kolejnym etapie konkursu.
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Fotografia: 1 miejsce

Autor: Łukasz Sujka
Sprzęt: refraktor TS Individual 102/1100, zestaw H-alpha:  ERF100 + etalon ciśnieniowy Lunt + filtr blokujący Lunt B1200, montaż: EQ5, detektor: Imaging Source
DMK21AU618, oprogramowanie użyte do obróbki: AutoStakkert, ImPPG, Photoshop.
Opis: Zdjęcie jest kompilacją kilku ujęć wykonanych w trakcie częściowego zaćmienia Słońca. Główny motyw w środku pokazuje fazę maksymalną zaćmienia. W prawym dolnym rogu widzimy serię trzech zdjęć pokazujących zasłonięcie protuberancji w postaci pętli magnetycznej (loop prominence). W prawym górnym rogu
możemy obserwować zbliżenie na protuberancję typu lejowego (funnel type prominence), zaś po lewej stronie „słonecznego sierpa” widzimy zdjęcie protubernacji
w postaci pętli oraz potężnego filamentu nad powierzchnią chromosfery Słońca.
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Fotografia: 2 miejsce

Autor: Paweł Warchał
Sprzęt: teleskop Meade 127/952 Triplet Apo, kamera Basler ACE acA-1300gm,
montaż Celestron CGEM, software Adobe Photoshop CS6 Ext., Emil Kraaikamp
Autostakkert 2.3.0.8, Jens Dierks Fitswork 4.42, Torsten Edelmann FireCapture
V2.2, Filtry: ERF 100 mm, Lunt Solar System BF1200, Llunt Solar System DSII/LS100,
Akcesoria: Soligor Barlow x1,4 (soczewka), 2”
Opis: AR2297 16/03/2015 10:53UT - Flara klasy M1.6
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Fotografia: 3 miejsce

Autor: Paweł Musialski (helios@2015)
Sprzęt: LUNT LS60THa/B600, Sensor: PointGrey Chameleon, Reduktor ogniskowej GSO 0,5x, Stakowanie: Registax6, Obróbka: Adobe Photoshop CS3, Adobe
Lightroom 5.7.
Opis: Przedstawione zostały poszczególne fazy zaćmienia częściowego, w celu jasnego zilustrowania zjawiska zamieściłem tylko wybrane fazy zjawiska. Faza maksymalna zjawiska jest odwzorowana dokładnie w 100%, dodatkowo dodałem to,
co było widać na obrzeżu tarczy, wykonane dla fazy maksymalnej i nałożyłem na
tarczę Słońca oraz programowo zmieniłem kolor. Pozostałe fazy zjawiska zmniejszyłem do 90% oryginału, żeby wyeksponować fazę maksymalną. Warunki pogodowe – dobre.
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Szkic: 1 miejsce

Autor: Marek Nawrocki (panasmaras)
Sprzęt: lornetka Fujinon 16x70, folia ND5, technika: ołówek i gumka na białej kartce, obróbka (dodanie tła) w Photoshopie.
Opis: 2015-03-25, godzina 11:00, warunki pogodowe: niebo czyste, ale spora wilgotność mocno rozpraszała światło słoneczne (w okolicach Słońca niebo było oślepiająco białe).
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Szkic: 2 miejsce

Autor: Radek Dobrzyniewicz (sferoida)
Sprzęt: Lunt 60 + okular zoom (ustawiony chyba na 12 mm), Photoshop CS6
Opis: Zatom 19-03-2015 godz. ok. 11 czasu miejscowego, warunki atmosferyczne
korzystne, bezchmurnie...
(obróbka Ps CS6 według techniki: zeskanowałem zarys, dodałem czarne tło, nad nim tarczę Słońca, zmieniłem
kolorystykę, przypomina zdecydowanie bardziej Ha, protuberancje rysowałem narzędziem „ołówek” o rozmiarze 1 pix, oj było trochę zabawy - należało poprowadzić dużo kresek, aby coś się uwidoczniło. Plusem było ostre
zakończenie protki, jak również ciekawe wtapianie w czarne tło. Tło tarczy (pomijając filamenty) to tylko nałożona tekstura, kiedyś będę musiał zwrócić baczniejszą uwagę na przedstawienie formy tej powierzchni, na wyróżnione filamenty i protuberancje nałożyłem narzędziem „węgiel” smugi, a krycie warstwy obniżyłem ok. połowy;
kreski prowadzone na tablecie graficznym Wacoma - dużo łatwiej niż myszki i bardziej przypomina oryginalne
szkicowanie. )
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PRACE KONKURSOWE
Szkic: 3 miejsce

Autor: Tomasz Krawczyk
Sprzęt: Newton 6’’ f/8, folia mylarowa ND 0,5, okular Pentax XW 7 mm,
powiększenie 171x.Fragment tarczy słonecznej. Ołówek, biały papier
Opis: 5.III.2015r. godzina ok. 14.00. Seeing 6/10, spore turbulencje, silne podmuchy
wiatru, zachmurzenie średnie, stratocumulusy.
PROXIMA

