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ematem przewodnim niniejszego numeru są
gwiazdy masywne. A stało się to za sprawą
artykułu przygotowanego przez naszego dociekliwego autora Ryszarda Biernikowicza. W zasadzie trudno mówić tu o artykule, bo materiał jest tak
obszerny, że musieliśmy podzielić go na trzy spore
części. Mowa o tekście zatytułowanym „Utrata masy
– jej wpływ na ewolucję i los bardzo masywnych
gwiazd”. Autor w oparciu o artykuł prof. Nathana
Smith’a z Steward Observatory (University of Arizona,
USA) dostępny w internetowym archiwum preprintów
naukowych (ostateczna wersja ukazała się w czasopiśmie Annual Review of Astronomy and Astrophysics)
prezentuje nam obecny stan wiedzy o gwiazdach
masywnych, utracie masy oraz ich ostatecznym losie.
W bieżącym numerze prezentujemy część pierwszą
materiału, następne części będziemy publikować
w kolejnych numerach Proximy.
Czynnych obserwatorów zachęcamy natomiast
do przyłączenia się do międzynarodowej akcji obserwacyjnej układu zaćmieniowego ε Aurigae, którego ostatnie zaćmienie główne wystąpiło wprawdzie

w latach 2009-2011, jednak istnieje uzasadnione podejrzenie, że w układzie mamy do czynienia również
z ogromnym dyskiem materii. Z tego powodu AAVSO
wystosowało alert, w którym wskazuje na potrzebę
dalszych obserwacji gwiazdy.
Ponadto w biuletynie nasze stałe pozycje, czyli
supernowe w III kwartale bieżącego roku, kalendarium miryd na najbliższe 3 miesiące, zmienne nieba
północnego (tym razem mowa o gwiazdozbiorze
Kasjopei) oraz krótka prezentacja niezwykle ciekawej
zmiennej HZ Herculis, będącej jednocześnie źródłem
promieniowania rentgenowskiego. A na koniec raport
z obserwacji słonecznych członków Towarzystwa
Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego
w Żychlinie i podsumowanie aktywności słonecznej
w III kwartale bieżącego roku.
Zachęcam do lektury!
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NEWS

R Korony Północnej
Jesienią 2011 roku oraz wiosną 2013 roku notowano
Spośród różnych astronomicznych wydarzeń trzewzrost jasności do około 12 mag (2011) i blisko 10 mag
ciego kwartału 2014 roku nieco mniej słychać o od(2013). Wydawało się wtedy, że jest to już koniec rekryciach w świecie gwiazd zmiennych. Warto jednak
kordowego minimum. Czy i tym razem sytuacja się
odnotować powrót jasności słynnej gwiazdy zmiennej
powtórzy? Czy jednak wreszcie R Korony pozbędzie
R Korony Północnej do poziomu pozwalającego użyć
się swojej ciemnej otoczki i zabłyśnie na „zwykłym”
podczas jej obserwacji większych lornetek. Dodać
poziomie ok. 6 mag?
należy, że baza AAVSO osiąga kolejne miliony zgromadzonych w niej ocen jasności gwiazd. Oznacza to, że
 Marian Legutko (LMT)
amatorska astronomia gwiazd zmiennych nadal ma
się bardzo dobrze.
Od lata bieżącego roku notuje
się stały przyrost jasności tej
popularnej wśród obserwatorów gwiazdy zmiennej. Wygląda
na to, że tym razem trend ten się
nie zmieni, chociaż R CrB potrafi
sprawić niespodziankę. Jednak
teraz wreszcie zaczynają być
możliwe obserwacje lornetkowe. Minimum rozpoczęte latem
2007 należy do najdłuższych
epizodów tego typu w historii
obserwacji R CrB. Wartość minimalnej jasności gwiazdy osiągała rekordowe dla tej zmiennej
poziomy, osiągając 14,5 – 15,1
mag. Ostatnie obserwowane
minimum blasku o tak długim
czasie trwania i tak małej jaRys. 1 Krzywa blasku R Korony Północnej z lat 1963-1965 na bazie obserwacji AAVSO
sności miało miejsce w latach
1963-1965.

Rys. 2 Krzywa blasku R Korony Północnej z lat 2007 - 2014 na bazie obserwacji AAVSO
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NEWS

Potrzebne obserwacje fotometryczne ε Aurigae
Epsilon Aurigae jest zaćmieniowym układem podwójnym o ekstremalnie długim okresie orbitalnym
około 27,12 lat. Według jednego z bardziej prawdopodobnych modeli, w czasie zaćmienia głównego
ogromny nieprzeźroczysty dysk częściowo przesłania
nadolbrzyma typu widmowego F. Wewnątrz dysku
najprawdopodobniej znajduje się gwiazda (gwiazdy?) ciągu głównego. Ostatnie zaćmienie główne
ε Aurigae wystąpiło w latach 2009-2011. Wtedy była
prowadzona międzynarodowa akcja obserwacyjna.
Okazuje się jednak, że podczas najbliższego sezonu
obserwacyjnego 2014/2015 nadal bardzo potrzebne
będą obserwacje fotometryczne ε Aurigae. Dr Robert
Stencel (University of Denver, USA) opublikował
na portalu AAVSO alert nr 504, w którym następująco
uzasadnił potrzebę obserwacji ε Aur:
„Analiza danych fotometrycznych tajemniczego układu podwójnego epsilon Aurigae wskazuje
na występowanie poza fazą zaćmienia spójnych pulsacji przez około 1/3 całego okresu orbitalnego (27,1 lat).
Kloppenborg i inni (2012) zauważyli, że takie regularne
zmiany występują przez okres ~3200 dni. Oznacza to,
że prawdopodobnie następny taki okres aktywności
może pojawić się około JD~2457000 (grudzień 2014r.).
…Te zmiany jasności poza fazą zaćmienia głównego
często mają amplitudę ~0,1 mag w barwie U i około ~0,05
mag w filtrze V z typowych okresem zmienności 60-100
dni. Krzywa blasku z dotychczasowych danych AAVSO
może wskazywać, że to zjawisko już się rozpoczęło. Tym
nie mniej zachęcamy do kontynuacji obserwacji tej jesieni oraz zimą. Dodatkowe dane obserwacyjne pomogą
ustalić, czy wspomniane zjawisko dotyczy wewnętrznych
zmian w nadolbrzymie typu widmowego F, czy też jest
napędzane czynnikami zewnętrznymi związanymi z pływowym oddziaływaniem towarzysza.
Ze względu na małą amplitudę zmian (spodziewane ~0,05 mag w filtrze V ?) wskazane są obserwacje
metodą fotometrii „lustrzankowej” (DLSR), CCD lub
fotoelektrycznej (PEP). Wystarczy wykonanie jednego pomiaru jasności każdej nocy. Mogą być również
wykonywane obserwacje w odstępie kilku nocy.
Szczególnie zalecane są obserwacje w barwach V i U, ale
potrzebne będą również pomiary z filtrami B oraz R.
Osobiście zachęcam do obserwacji DSLR tego
układu zaćmieniowego, gdyż od tej gwiazdy zmiennej zaczynałem swoją przygodę z fotometrią DSLR
(moja prelekcja – patrz mat. źródłowe). Wystarczy

lustrzanka DSLR na statywie fotograficznym z obiektywem stałoogniskowym F=50–80 mm. Na jeden
pomiar jasności należy wykonać serię np. 20 nieprześwietlonych zdjęć okolicy gwiazdy zmiennej o czasie
ekspozycji 5-6 sekund wraz ze zdjęciami kalibracyjnymi (flaty, darki). Całość procesu obróbki materiału
fotograficznego oraz pomiary jasności techniką fotometrii aperturowej można wykonać za pomocą darmowego programu IRIS.

Rys. 1 Krzywa blasku ε Aurigae w barwie V z lat 2011-2014
(pokazane dane są już po ostatnim zaćmieniu głównym
2009-2011). Dr Stencel prosi o obserwacje fotometryczne
ε Aur, aby zbadać naturę zmian jasności o okresie 60-100 dni
i amplitudzie mniejszej od ~0,1 mag, które występują przez
około 1/3 całego okresu orbitalnego (~3200dni). Wykres
został wygenerowany za pomocą LCG na portalu AAVSO.

Dobrze wykonana fotometria DSLR zapewnia dokładność nawet 0,01mag. Przy ogniskowej rzędu 80
mm na zdjęciu oprócz ε Aur zmieści się również jeszcze jedna gwiazda zmienna zaćmieniowa ζ Aurigae
(zeta/dzeta Aur). W ten sposób można wyznaczyć
jasność dwóch gwiazd zmiennych korzystając z tego
samego materiału obserwacyjnego.
Póki co, w sezonie jesienno-zimowym 2014/2015
w bazie AAVSO jest „jak na lekarstwo” obserwacji fotometrycznych ε Aurigae (patrz rysunek 1 - kliknij na
rysunek aby powiększyć/zmniejszyć.).
 Ryszard Biernikowicz (kod AAVSO – BRIA).

Materiały źródłowe:
»»Alert AAVSO nr 504
»»Kloppenborg i inni 2012, JAAVSO 40, 647
»»Epsilon Aurigae jako gwiazda sezonu
obserwacyjnego AAVSO
»»Moja prelekcja o fotometrii DSLR w PTMA Szczecin
»»Podręcznik AAVSO o fotometrii DSLR
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KALENDARIUM
NEWS

Już 26 milionów obserwacji w bazie AAVSO !
Dopiero co, w kwietniowym numerze Proximy, anonsowaliśmy, że baza obserwacji AAVSO przekroczyła
liczbę 25 milionów zebranych ocen blasku gwiazd
zmiennych. Tymczasem od 9 października – niecałe 7
miesięcy po tamtym osiągnięciu – mamy już ponad 26
milionów obserwacji.
Warto powtórzyć w tym miejscu to, co pisaliśmy
uprzednio, że niemały udział w tym sukcesie ma grupa
polskich obserwatorów.
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Ponownie też należy życzyć z tej okazji obserwatorom
i członkom AAVSO dalszych sukcesów w prowadzeniu i koordynacji działań, dzięki którym poznajemy
naturę i ewolucję gwiazd.

 Marian Legutko (LMT)


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).

LISTOPAD
Według efemeryd opublikowanych w AAVSO Bulletin 77, w listopadzie bieżącego roku aż 12 jasnych miryd nieba północnego znajdzie się w maksimum jasności. Wśród nich rzadko obserwowana w Polsce, a jednocześnie
jedna z najjaśniejszych miryd - R Hya, którą można będzie pod koniec miesiąca spróbować wyłapać na porannym niebie, jednak bardzo nisko nad południowo wschodnim horyzontem.
Druga pod względem jasności mira tego miesiąca - R Aql, dostępna będzie na wieczornym niebie. Godną uwagi
jest również V Mon, dla której, mimo, iż jest to jedna z jaśniejszych gwiazd tego typu na na niebie, w ubiegłym
roku do bazy AAVSO spłynęło zaledwie 90 ocen. Jeszcze mniej ocen, bo zaledwie 35 wpłynęło na konto S Cet,
którą odnajdziemy w zachodniej części gwiazdozbioru Wieloryba, w pobliżu gwiazdy ι Cet.

LISTOPAD

Księżyc znajdzie się w pełni 6 listopada.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V >11 MAG

V Mon

06h22m 43.57s

-02°11’43.5”

5

340.5

7.0-13.1

IX-II

R Psc

01h30m38.32s

+02°52’53.7”

7

344.5

8.2-14.3

X-I

R Hya

13h29m 42.77s

-23°16’52.7”

9

375.0

4.5-9.5

cały rok

R Cyg

19h36m 49.38s

+50°11’59.4”

10

426.4

7.5-13.9

IX-II

T Cas

00h23m14.27s

+55°47’33.2”

11

444.8

7.9-11.9

V-III

V CrB

15h 49m31.30s

+39°34’17.9”

13

357.6

7.5-11.0

cały rok

T And

00h22m23.15s

+26°59’45.8”

16

280.7

8.5-13.8

X-I

S Her

16h51m53.92s

+14°56’30.6”

20

307.3

7.6-12.6

IX-II

T Her

18h09m06.20s

+31°01’16.2”

27

165.0

8.0-12.8

XI-I

S Cet

00h24m03.55s

-09°19’40.6”

27

320.4

8.2-14.2

IX-I

R Aql

19h06m22.24s

+08°13’48.0”

28

280.0

6.1-11.5

cały rok

RS Lib

15h24m19.78s

-22°54’39.8”

28

217.6

7.5-12.0

IX-II
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KALENDARIUM

Mirydy - efemerydy

GRUDZIEŃ
W grudniu 10 jasnych miryd znajdzie się w maksimum jasności. Najjaśniejszą z nich będzie R Lep, niezbyt często
u nas obserwowana. Warta jednak uwagi ze względu na intensywnie czerwoną barwę i olbrzymie rozmiary,
rzędu 500 promieni Słońca. Druga pod względem jasności jest R Cas, bardzo popularna miryda widoczna praktycznie przez całą noc. Mało obserwacji do bazy AAVSO wypłynęło ostatnio dla V Gem i U Aur.
Księżyc będzie w pełni 6 grudnia.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V >11 MAG

RS Her

17h21m42.35s

+22°55’15.9”

5

219.7

7.9-12.5

X-I

R Ari

02h16m07.10s

+25°03’23.6”

8

186.7

8.2-13.2

XI-I

S Lib

15h21m23.98s

-20°23’18.3”

9

192.9

8.4-12.0

IX-III

W And

02h17m32.95s

+44°18’17.7”

10

395.9

7.4-13.7

X-III

R Cas

23h58m24.87s

+51°23’19.7”

12

430.4

7.0-12.6

od IX

U Aur

05h42m09.06s

+32°02’23.3”

13

408.1

8.5-14.0

XI-II

V Gem

07h23m09.35s

+13°06’04.7”

18

274.8

8.5-14.2

XI-I

X Hya

09h35m30.25s

-14°41’28.6”

18

301.1

8.4-12.8

XI-III

R Lep

04h59m36.34s

-14°48’22.5”

20

427.1

6.8-9.6

cały rok

R UMa

10h44m38.46s

+68°46’32.7”

28

301.6

7.5-13.0

XI-III

STYCZEŃ 2015
W styczniu 2015 r. tylko 4 jasne mirydy osiągną maksimum jasności. Żadna z nich w średnim maksimum nie
jest jaśniejsza od 8 mag. Ze względu na małą liczbę obserwacji, jakie wpłynęły w ubiegłym roku do AAVSO,
proponujemy zwrócić szczególną uwagę na U Ari i RU Lib. Warto także przejrzeć się bliżej 2 innym popularnym
irydom - S UMa i R Boo, które będą zbliżać się powoli do maksimum.
Pełnia Księżyca wypadnie 5 stycznia

8

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V >11 MAG

U Ari

03h11m03.04s

+14°48’00.2”

1

371.1

8.1-14.6

XII-II

RU Lib

15h33m16.50s

-15°19’35.0”

12

316.5

8.1-14.0

XI-I

S Lac

22h29m00.90s

+40°18’55.9”

19

241.5

8.2-13.0

XI-III

S Ori

05h29m00.89s

-04°41’32.7”

27

414.3

8.4-12.9

IX-III

Proxima • październik 2014

KALENDARIUM

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.

CHI CYG

R SER
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Krzywe jasności wybranych miryd

R BOO

X OPH

Na podstawie:
»»Programu Astrojawil
»»Programu Cartes du Ciel
»»http://www.aavso.org
»»http://www.sswdob.republika.pl
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 opracował: Bogdan Kubiak

GWIEZDNE KATAKLIZMY

Gwiazdy supernowe w III kwartale 2014 r.
Trzeci kwartał bieżącego roku nie obfitował w jaśniejsze supernowe, tylko cztery z nich osiągnęły
15 mag lub więcej, a więc ich dostrzeżenie przy sprzyjających okolicznościach możliwe było przez
stosunkowo niewielkie teleskopy, choć i tak nie wzbudziły w środowisku amatorskim większego
zainteresowania. Dwie z nich wybuchły na północnej półkuli (N), również dwie na południowej (S).
Są to: SN 2014ce (Vmax: 14.7 mag, N); SN 2014cx (Vmax: 14.3 mag, S); ASASSN-14ha (Vmax: 14.6
mag, S); SN 2014dg (Vmax: 13.9 mag, N).

SN 2014ce

Supernowa odkryta 9 sierpnia 2014 r. w galaktyce
NGC 7673 (R.A. = 23h27m 40.86s , Decl. = 23°35’21.4”)
w ramach projektu Lick Observatory Supernova
Search.
Położenie gwiazdy: 2.9” W i 1.4” N od centrum galaktyki. Sklasyfikowana jako typ II. Maksymalną jasność 14.7 mag osiągnęła pod koniec sierpnia. NGC
7673 to galaktyka spiralna znajdująca się w gwiazdozbiorze Pegaza. Odkryta została w 1864 r. przez niemieckiego astronoma Alberta Martha (1828 – 1897).
Jej jasność obserwowana wynosi 12.5 mag.

SN 2014cx

To supernowa odkryta 2 września w galaktyce NGC
337 (R.A. = 00 h59m 47.83s , Decl. = -07°34’18.6”) przez
znanego japońskiego łowcę nowych i supernowych
– Koichi Itagaki. Położenie gwiazdy: 33.7” W i 21.7” N
od centrum galaktyki. W chwili odkrycia miała 14.9
mag, ale maksymalną jasność osiągnęła 9 września,
gdy jej blask wzrósł do 14.3 mag.
Supernową sklasyfikowano jako typ II. SN 2014cx
jest piątą supernową odkrytą przez K. Itagaki w tym
roku i jednocześnie 95-tą supernową w jego całkowitym dorobku. Wynik godny podziwu.

Rys. 1 źródło: http://space.geocities.jp/yusastar77/supernova/PSNin337_140903.htm
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Gwiazdy supernowe w III kwartale 2014 r

Galaktyka NGC 337, w której pojawił się niespodziewany gość, jest galaktyką spiralną z poprzeczką
o jasności 11.6 mag, położoną w gwiazdozbiorze
Wieloryba. Odkryta 10 września 1785 r. przez Williama
Herschela. W 2011 r. zaobserwowano w niej supernową SN 2011dq.

położona w gwiazdozbiorze Złotej Ryby. Odkryta
została w 1826 r. przez australijskiego astronoma
Jamesa Dunlopa (1793 – 1848). Oddalona od nas
o około 38 milionów lat świetlnych, jej jasność obserwowana wynosi 9.4 mag.

ASASSN-14ha

Kolejna supernowa odkryta przez Koichi Itagaki, tym
razem w galaktyce UGC 2855 (R.A. = 03h 48m19.78s ,
Decl. = 70°07’54.5”) w gwiazdozbiorze Żyrafy.
Położenie supernowej: 5.1” W i 3.5” S od centrum
galaktyki. Obserwacje spektroskopowe wykonane
w Hiroshima University Observatory wykazały, że jest
to supernowa typu Ia przed maksimum. Odkryta
11 września jako gwiazda o jasności 15.4 mag na niefiltrowanym obrazie, maksymalną jasność 13.9 mag
osiągnęła pod koniec tego samego miesiąca.

Odkryta 10 września w galaktyce NGC 1566 (R.A.
= 04h20m01.41s, Decl. = -54°56’17.0”) przez All-Sky
Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN).
Położenie supernowej: 8.7” E i 1.0” S od centrum galaktyki. Sklasyfikowana jako typ II. W chwili odkrycia miała
15.0 mag, ale bardzo szybko pojaśniała do 14.6 mag.
ASAS-SN jest międzynarodowym zrobotyzowanym systemem przeglądającym niebo do jasności
17 mag.Stanowi obecnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi w poszukiwaniu odległych supernowych. NGC 1566 to galaktyka spiralna z poprzeczką
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Gwiazdozbiory nieba północnego - KASJOPEJA
Jeden z najbardziej charakterystycznych gwiazdozbiorów nieba północnego, znajdujący się po przeciwnej stronie gwiazdy Polarnej niż Wielka Niedźwiedzica. Gwiazdozbiór ten nigdy w Polsce nie
zachodzi, a jesiennymi wieczorami możemy go obserwować wysoko na niebie, w pobliżu zenitu.
Jego najjaśniejsze gwiazdy układają się w kształt przypominający literę W.
Mitologicznie powiązany z legendą o Perseuszu
i Andromedzie i jakby na to nie patrzeć, to Kasjopeja
(bo o niej właśnie mowa) jest jedyną teściową, która
otrzymała miejsce wśród gwiazd.
W Kasjopei znajdują się bogate w gwiazdy obszary
Drogi Mlecznej, a wśród nich znajduje się ponad 1000
gwiazd zmiennych. Poniżej prezentujemy zaledwie
kilka najciekawszych i najłatwiejszych do obserwacji.

R Cas

To najjaśniejsza przedstawicielka gwiazd typu Mira
Ceti w tym gwiazdozbiorze, znajdująca się około 410
lat świetlnych od nas. W maksimum potrafi osiągnąć
nawet 4.7 mag, co czyni ją jednocześnie jedną z jaśniejszych miryd widocznych na naszym niebie. W minimum blasku jej jasność spada nawet do 13.5 mag,
przez co trochę trudno ją odnaleźć wśród mrowia
gwiazd Drogi Mlecznej. Średnia amplituda zmian
blasku jest jednak sporo mniejsza i jasność R Cas waha
się zwykle w zakresie 7.0 – 12.6 mag. Okres zmienności gwiazdy wynosi 430.46 dnia. Obserwujemy u niej
szybszy wzrost jasności od minimum do maksimum
względem następującego potem spadku blasku.
R Cas odnajdziemy w południowo zachodniej części

gwiazdozbioru, około 5⁰ na SW od jasnej gwiazdy
α Cas. W polskiej bazie obserwacji znajduje się ponad
1600 ocen dla tej gwiazdy. Obecnie jej jasność wynosi
około 9 mag i wzrasta przed mającym nastąpić
w grudniu maksimum. Poniżej prezentujemy krzywą
zmian blasku z ostatnich 3 lat z obserwacji AAVSO.

T Cas

To druga pod względem jasności miryda w tym gwiazdozbiorze, o jeszcze dłuższym okresie zmienności,
wynoszącym 444.8 dni. Średnia amplituda zmian jasności zawiera się w przedziale 7.9 – 11.9 mag, a maksymalny przedział zmian blasku wynosi 6.9 – 13.0
mag. Gwiazda charakteryzuje się dość długo trwającymi maksimami blasku, często podwójnymi. U T Cas
spadek jasności z maksimum jest szybszy niż wzrost
jasności z minimum.
Odnajdziemy ją 2.5⁰ stopnia w kierunku WSW
od gwiazdy α Cas, bardzo blisko gwiazdy o jasności 8.1
mag, która jest dla niej jedną z gwiazd porównania.
W polskiej bazie obserwacji znajduje się ponad 400
ocen dla tej gwiazdy. Obecnie jasność gwiazdy utrzymuje się w pobliżu jasności 8 mag, a maksimum blasku
spodziewane jest w pierwszej dekadzie listopada.
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V Cas

To trzecia pod względem jasności miryda w tym gwiazdozbiorze. Jej okres pulsacji jest niemal o połowę krótszy niż u poprzedniczki i wynosi 228.8 dnia. Średnia
amplituda zmian blasku zawiera się w przedziale
7.9 – 12.2 mag, a maksymalna 6.9 – 13.4 mag. V Cas
charakteryzuje się niemal symetrycznym wykresem
zmian blasku.
Gwiazdę odnajdziemy 7⁰ na zachód (W) od jasnej
gwiazdy β Cas, przy granicy z gwiazdozbiorem
Cefeusza, nieco na południe od gromady M 52.
Odnalezienie V Cas bardzo ułatwiają dwa asteryzmy,

14
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Gwiazdozbiory nieba północnego - KASJOPEJA

z których każdy składa się z 3 jasnych gwiazd ułożonych niemal w trójkąt prostokątny. Gwiazda jest położona na tle Drogi Mlecznej, przez co w trakcie minimum trudno ją odnaleźć w mrowiu gwiazd.
W polskiej bazie znajduje się około 400 ocen dla
tej gwiazdy. Obecnie V Cas jest nieco jaśniejsza od 10
mag i zbliża się do maksimum, które powinno nastąpić pod koniec października.

RZ Cas

To jedna z najpopularniejszych i najłatwiejszych
w obserwacji gwiazd zmiennych zaćmieniowych (typu
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Algola). Odnajdziemy ją przedłużając linię prowadzącą od δ Cas do ε Cas. Wraz z gwiazdami porównania
bez problemu mieści się w polu widzenia lornetki
10x50. Głębokie minimum i łatwa lokalizacja czynią
ją idealną dla początkujących obserwatorów.
RZ Cas zmienia swoją jasność w przedziale 6.18
– 7.72 mag. Okres zmian blasku wynosi 1.19 dnia.
Poza zaćmieniami jasność gwiazdy pozostaje na tym

Gwiazdozbiory nieba północnego - KASJOPEJA

samym poziomie. Czas trwania zaćmienia wynosi 4.8
godziny. W trakcie zaćmienia najlepiej obserwować
ją co 10 minut, a po za zaćmieniem wystarczy raz na
noc. W polskiej bazie obserwacji znajduje się ponad
3300 ocen dla RZ Cas. Tuż obok niej znajduje się cefeida SU Cas zmieniająca swoją jasność w zakresie 5.7
– 6.2 mag, która jest jednak trudniejsza w obserwacji
od swojej sąsiadki.
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Gwiazdozbiory nieba północnego - KASJOPEJA

TV Cas

γ Cas

DO Cas

ρ Cas

To kolejna przedstawicielka gwiazd zaćmieniowych
w gwiazdozbiorze Kasjopei. Tak jak poprzedniczka jest
zmienną typu Algola, jednakże jest obiektem nieco
trudniejszym w obserwacji. Co 1.81 dnia zmienia
swą jasność w przedziale 7.2 – 8.2 mag. Czas trwania
zaćmienia wynosi 7.9 godziny i w jego trakcie obserwujemy także trwającą około 30 minut fazę płaskiego
dna. Podczas zaćmienia gwiazdę należy oceniać co 15
minut, a po za zaćmieniami wystarczy raz na noc.
TV Cas odnajdziemy w pobliżu jasnej gwiazdy β Cas.
Ona również mieści się wraz z gwiazdami porównania
w polu widzenia lornetki 10x50.
W polskiej bazie obserwacji znajduje się ponad 500
obserwacji dla tej gwiazdy.

To inna zmienna zaćmieniowa, tym razem typu EB,
zmieniająca swoją jasność w przedziale 8.4 – 9.0 mag
co 0.684 dnia. Jej zmienność została odkryta w 1940
r. przez niemieckiego astronoma Cuno Hoffmeistera.
DO Cas odnajdziemy we wschodniej części gwiazdozbioru, w pobliżu połowy linii łączącej ε Cas i η Per.
W polskiej bazie obserwacji znajduje się ponad 300
ocen dla tej gwiazdy.

RW Cas

To popularna zmienna typu Detla Cephei, zmieniająca swoją jasność w przedziale 8.6 – 9.8 mag, w ciągu
14.79 dnia. Znajduje się na 2⁰ na południowy wschód
(SE) od gwiazdy δ Cephei.
W polskiej bazie znajduje się ponad 500 ocen obserwacji dla tej gwiazdy.

16
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To środkowa gwiazda z charakterystycznego kształtu
Kasjopei, układającego się w literę W. Jest prototypem
gwiazd zmiennych erupcyjnych, wyrzucających swoją
masę na skutek dużych prędkości liniowych na równiku gwiazdy. Obserwowane zmiany jasności γ Cas
zarejestrowano w następujących latach: 1937 r. (+2.2
mag), 1940 r. (+3.4 mag), 1949 r. (+2.9 mag), 1965 r.
(+2.7 mag), obecnie +2.15 mag. W maksimum blasku
jest najjaśniejszą gwiazdą całego gwiazdozbioru.
Gwiazda znajduje się w odległości 610 lat świetlnych
od nas i jest 70 000 razy jaśniej od Słońca.
W polskiej bazie mamy dla niej ponad 2 100 ocen.
Przy jej ocenianiu można użyć jako gwiazd porównania α Per (1.8 mag) i β Cas (2.3 mag).

To pozornie niczym się niewyróżniająca gwiazda półregularna, która zmienia swoją jasność w przedziale
4.1 – 6.2 mag. Jednakże pod tą niepozornością kryje
się hipergigant, oddalony od nas o ponad 8000 lat
świetlnych i świecący 500 000 razy jaśniej od Słońca.
Jego jasność absolutna wynosi -9.5 mag, co czyni
go jedną z najjaśniejszych gwiazd, które znamy (dla
porównania, jasność absolutna Słońca wynosi zaledwie +4.8 mag). Promień ρ Cas wynosi 450 promieni
Słońca.
Gwiazda jest godna uwagi ze względu na prawdopodobieństwo przekształcenia się w przyszłości
w gwiazdę supernową. Odnajdziemy ją w sąsiedztwie
β Cas. W polskiej bazie obserwacji znajduje się ponad
1600 jej ocen. Podobne właściwości do ρ Cas ma inna
zmienna z tego gwiazdozbioru, V 509 Cas.
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W formie ciekawostki dodam, że w listopadzie
1572r. w północnej części gwiazdozbioru Kasjopei pojawiła się supernowa SN 1572, zwana także gwiazdą
Tychona, nową Tychona, supernową Tychona, 3C 10
albo B Cassiopeiae. Sklasyfikowana jako supernowa typu Ia, w maksimum jasności osiągnęła jasność
-4 mag, a gołym okiem była widoczna przez około
16 miesięcy. Wybuchła w odległości około 9000 lat
świetlnych.

Gwiazdozbiory nieba północnego - KASJOPEJA

Dopiero w latach 60 XX w. odkryto pozostałości
po supernowej w postaci słabej mgławicy planetarnej. W 2004 r. odkryto gwiazdę typu G2, która tworzyła układ podwójny z białym karłem, będący źródłem
wybuchu supernowej.
Na następnej stronie prezentujemy mapkę gwiazdozbioru Kasjopei, z zaznaczonymi gwiazdami zmiennymi opisanymi w artykule.
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Bibliografia:
»»http://sogz-ptma.astronomia.pl/fazgenerator.php
»»program Cartes du Ciel (katalog Tycho 2 i GCVS)
»»http://www.aavso.org
»»http://en.wikipedia.org
»»http://www.sswdob.republika.pl
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Gwiazdozbiory nieba północnego - KASJOPEJA

 opracował: Bogdan Kubiak

PORADNIK OBSERWATORA 

HZ Herculis
Niemal w środku czworoboku utworzonego przez gwiazdy ζ – π – ε – η Her, o trzy i pół stopnia na zachód
od gromady kulistej M13, znajduje się nietypowa zmienna zawierająca gwiazdę neutronową. Jej zmienność
zaobserwowano już w 1936 roku, jednak większą uwagę zwrócono nań dopiero w 1971 r., gdy została
odkryta niejako ponownie, z pokładu satelity, jako źródło rentgenowskie Hercules X-1.
Obserwacje przeprowadzone w następnych latach
w zakresie rentgenowskim i optycznym ujawniły
co następuje: HZ Herculis jest układem podwójnym,
który składa się z gwiazdy-podolbrzyma typu widmowego A7IVe o masie około 2.3 masy słonecznej
i promieniu 4.2 promienia Słońca oraz gwiazdy neutronowej o masie prawdopodobnie około 1.3 masy
słonecznej i okresie rotacji nieco dłuższym od jednej
sekundy (1.24 s). Dodatkowo gwiazdę neutronową
otacza cienki dysk akrecyjny.
Okres obiegu gwiazd w tym układzie jest niemal
dokładnie równy 1.7 doby, co oznacza, że gwiazdy
muszą krążyć bardzo blisko siebie po kołowych orbitach. Ponieważ gwiazda neutronowa jest obiektem
zwartym i dosyć gorącym, to większość promieniowania jakie wysyła stanowi promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie to rozgrzewa tę część fotosfery
gwiazdy-podolbrzyma, która jest zwrócona w stronę
gwiazdy neutronowej, powodując powstanie czegoś
w rodzaju gorącej plamy o temperaturze około 20 tys.
stopni. Ponieważ płaszczyzna orbity tego układu jest
nachylona pod kątem około 83 stopni, obserwujemy zaćmienia tj. gwiazda neutronowa chowa się
za gwiazdę-podolbrzyma na przeciąg prawie dziesięciu godzin. Znika nam wtedy również z oczu obszar
rozgrzewany przez gwiazdę neutronową na powierzchni gwiazdy-podolbrzyma.

Dlatego w dziedzinie wizualnej amplituda zmian jasności jest dosyć znaczna i zawiera się w granicach 12m.5
– 14 m.2. Ponieważ zmiany jasności zachodzą z okresem równym orbitalnemu (czyli prawie 41 godzin),
można dokonywać obserwacji jasności układu nawet
kilka razy w ciągu nocy.
Ciekawym zagadnieniem jest pochodzenie takich
układów. Otóż, układ HZ Herculis jest odległy od nas
o około 6.6 kpc, co oznacza, że znajduje się on daleko
od płaszczyzny Galaktyki. Z drugiej strony okres
obrotu gwiazdy neutronowej świadczy o tym, że powstała ona około 500 mln lat temu. Wypada zatem
przyjąć, że dawniej w układzie istniała masywna
gwiazda, która wybuchła jako supernowa i który
to wybuch wyrzucił ten układ na orbitę galaktyczną
znacznie odległą od płaszczyzny Galaktyki nie zrywając wszakże więzów grawitacji między gwiazdami.
Przypuszcza się, że składnikiem który wybuchł jako
supernowa była gorąca gwiazda typu Wolfa-Rayeta
o masie kilku mas słonecznych. Stosunkowo niewielka masa takiej gwiazdy (w porównaniu do nadolbrzymów wybuchających jako supernowe), pozwoliła
mimo znacznej energii wybuchu zachować układ podwójny w całości. Natomiast po wybuchu siły przypływowe zbliżyły do siebie gwiazdę neutronową i podolbrzyma oraz sprowadziły mimośród orbity do zera.
 Tomasz Krzyt

Na wykresie: Obserwacje wizualne HZ Herculis wykonane przez piszącego w ciągu kilku tygodni przez teleskop o średnicy 24 cm.
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MASY
UTRATA

JEJ WPŁYW NA EWOLUCJĘ I LOS BARDZO
MASYWNYCH GWIAZD CZ.1/3

[ Ryszard Biernikowicz ]
W czasie tegorocznych „białych nocy” zapoznałem się z tematem, który leży w samym
sercu współczesnej astrofizyki - aktualny (A.D. 2014) stan wiedzy o gwiazdach masywnych, utraty masy oraz ich ostatecznym losie...
Przeczytałem przeglądowy artykuł prof. Nathana Smith’a z Steward Observatory (University
of Arizona, USA) dostępny w internetowym archiwum preprintów naukowych (arXiv: 1402.1237).
Autor konsultował ten artykuł z czołowymi specjalistami w tej dziedzinie takimi jak: Stan Otwocki
(University of Delaware, USA), Jo Puls (Ludwig-Maximilians-Universität München), Paul Crowther
(University of Sheffield, UK), Jorrick Vink (Armagh Observatory, UK), Norbert Langer (Universität
Bonn), Phil Podsiadlowski (University of Oxford, UK).
Artykuł zawiera moje notatki z lektury tekstu prof. Smith’a wraz z dodatkowymi informacjami
rozszerzającymi przede wszystkim w postaci kilkudziesięciu dodatkowych rysunków z wyjaśnieniami. Zawartość merytoryczna została rozszerzona o wiele dodatkowych pojęć, które zawodowi astronomowie uważają za oczywiste. W mojej wersji nie ma też podanych wszystkich materiałów źródłowych oryginalnego artykułu. Jest to skrócona lista materiałów, które arbitralnie
uznałem za ważne i w zdecydowanej większości znalazłem w darmowym Internecie. W oryginalnym artykule jest podanych kilka wzorów (np. definicja współczynnika Γ, współczynnik niejednorodności wiatru gwiazdowego fcl, ogólne wzory na tempo utraty i transferu masy Ṁ). W mojej
wersji umieściłem dla celów poglądowych również wzory na tempo utraty masy Ṁ (np. de Jager,
Nieuwenhuijzen 1988 / 1990, Vink i inni 2001), które nadal są wykorzystywane przy modelowaniu
ewolucji gwiazd.
W artykule używane jest słowo „otoczka” (ang. envelope/shell) w dwóch znaczeniach – jako
zewnętrzna część gwiazdy, gdzie nie jest produkowana energia jądrowa („otoczka” = ang. „stellar
envelope” lub w skrócie „envelope”) oraz jako skupienie materii o kształcie mniej więcej sferycznym, znajdujące się w pewnej odległości od gwiazdy („otoczka wokółgwiazdowa” = ang. „circumstellar shell” lub w skrócie „shell”). Ogólniejszym pojęciem niż „otoczka wokółgwiazdowa” jest
„ośrodek wokółgwiazdowy” / „materia wokółgwiazdowa” ponieważ może zawierać więcej niż
jedną otoczkę wokółgwiazdową (angielski odpowiednik – circumstellar material/medium, w skrócie CSM). Proszę mieć na uwadze powyższe rozróżnienie przy lekturze tego artykułu.
Po przeczytaniu artykułu nasuwa się refleksja, że mimo wielu lat intensywnych badań nadal
tak mało wiemy o naturze gwiazd masywnych. Prof. Nathan Smith podaje jakie kierunki badań
w tej dziedzinie powinny być kontynuowane w najbliższej przyszłości (teoria + obserwacje).
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 Utrata masy – jej wpływ na ewolucję i los bardzo masywnych gwiazd

W tym numerze:
cz.1
Spis Treści:
WSTĘP str. 20
STRESZCZENIE str. 21
1. WPROWADZENIE str. 22
2. MALEJĄCA ROLA
STABILNYCH WIATRÓW
ROZPĘDZANYCH LINIAMI
WIDMOWYMI str. 26
3. GĘSTE WIATRY
W CHŁODNYCH
NADOLBRZYMACH str. 34
4. SUPEREDDINGTONOWSKIE
WIATRY, WYBUCHOWA
UTRATA MASY
I ZJAWISKA PRZEJŚCIOWE
5. TRANSFER MASY
W UKŁADACH
PODWÓJNYCH, MERGERY
I UTRATA MASY
6. KOŃCOWE WYNIKI
UTRATY MASY
I IMPLIKACJE
7. PODSUMOWANIE
I PERSPEKTYWY
8. TEMATY NA PRZYSZŁOŚĆ:
dla teoretyków
9. TEMATY NA PRZYSZŁOŚĆ:
dla obserwatorów

Streszczenie
Nasze rozumienie ewolucji gwiazd masywnych zmieniło się
z powodu małej rewolucji, która ostatnio miała miejsce w poglądach na temat utraty masy i obserwacyjnie stwierdzonego bardzo
wysokiego ułamka układów podwójnych wśród gwiazd typu widmowego O. Obecnie uważa się, że przy metaliczności słonecznej
tempo utraty masy wiatrów gorących gwiazd rozpędzanych liniami widmowymi jest 2-3 razy mniejsze w porównaniu do tempa
utraty masy przyjętego w nowoczesnych modelach ewolucyjnych
gwiazd. Przyczyną tej rozbieżności jest wpływ niejednorodności
wiatru gwiazdowego na metody jego obserwacji. Słabsze wiatry
rozpędzane liniami widmowymi sprawiają, że za usunięcie otoczki wodorowej gwiazdy odpowiadają inne procesy. Dominującymi
sposobami utraty masy są zarówno wiatry gwiazdowe, pulsacje,
wybuchy (erupcje) zaawansowanych ewolucyjnie nadolbrzymów,
jak również transfer masy w układach podwójnych. W szczególności badania supernowych, których progenitory są pozbawione otoczek, wymagają transferu masy w układach podwójnych.
Dramatyczne przykłady wybuchowej utraty masy obserwuje się
w supernowych typu IIn, które posiadają masywne otoczki wokółgwiazdowe wyrzucone zaledwie kilka lat przed kolapsem jądra.
Jest to preludium do kolapsu jądra gwiazdy i może wskazywać
na silne niestabilności w ostatnich fazach reakcji termojądrowych. Przesunięcie akcentów ze stabilnych wiatrów gwiazdowych
w stronę epizodycznych zjawisk utraty masy jest wielką zmianą
dla obszarów o małej metaliczności, ponieważ wybuchy i transfer
masy w układach podwójnych są mniej wrażliwe na metaliczność.
Jesteśmy w kłopotliwym położeniu polegającym na tym, że najważniejsze sposoby utraty masy są również poznane bardzo niedokładnie – podważając tym samym siłę przewidywań modeli
ewolucyjnych pojedynczych gwiazd poza fazą spalania wodoru
w jądrze gwiazdy. Poza tym wpływ wiatrów i rotacji w modelach został zweryfikowany przez porównanie modeli ewolucyjnych pojedynczych gwiazd ze statystyką obserwacyjną (okazuje
się, że ta statystyka jest silnie związana z ewolucją układów podwójnych). To wszystko zmienia nasze poglądy na temat utraty
masy w gwiazdach masywnych. Jaka jest odpowiedź na pytanie:
czy gwiazdy Wolfa-Rayeta i supernowe Ibc są produktem wiatrów
gwiazdowych pojedynczych gwiazd, czy głównie są wynikiem ewolucji w układach podwójnych i wybuchowej utraty masy? To nie jest
w pełni rozstrzygnięte, ale coraz większa liczba dowodów wskazuje na drugą ewentualność. Zmiana tego paradygmatu (paradygmat = zbiór pojęć i teorii dotyczących danej nauki) ma dalekosiężny wpływ na inne dziedziny astronomii, ponieważ zmienia
przewidywania dotyczące promieniowania jonizującego i oddziaływania wiatru z populacjami gwiazdowymi; może zmienić wnioski dotyczące tempa formowania się gwiazd i początkowej funkcji
mas (IMF) w galaktykach; wpływa na pochodzenie różnych rodzajów gwiezdnych pozostałości, i określa jak wykorzystujemy supernowe do sondowania ewolucji gwiazd w czasie kosmicznym.
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1. Wprowadzenie
Ze względu na związek jasności z masą początkową, stosunkowo rzadko rodzą się gwiazdy o masach powyżej ~10-20M, które przyćmiewają swoją jasnością znacznie większą liczbę
gwiazd małomasywnych. Promieniowanie emitowane przez gwiazdy masywne jest tak intensywne, że pęd fotonów może napędzać silne wiatry i transport energii wewnątrz gwiazd i może
zagrażać ich stabilności. Utrata masy przez gwiazdy masywne zmienia ich strukturę i ewolucję
– co również silnie wpływa na inne działy astronomii.
Gwiazdy masywne są silnikami kosmicznymi generującymi najwięcej jasności w galaktykach,
w których rodzą się gwiazdy. Ponieważ żyją krótko, ich promieniowanie ultrafioletowe (UV), które
zostało przetworzone do różnych postaci, jest najbardziej widocznym wskaźnikiem powstawania
gwiazd i jest wykorzystywane do wyznaczania tempa formowania się gwiazd. Wpływ na otoczenie w postaci promieniowania UV, wiatrów gwiazdowych i supernowych miesza gaz międzygwiazdowy, wywołuje turbulencje i prawdopodobnie wyzwala formowanie się gwiazd nowej generacji przez „zmiatanie” gazu w gęste włókna. Poprzez to oddziaływanie gwiazdy masywne mają
głęboki wpływ na ewolucję galaktyk dyskowych. Oddziaływanie związane z gwiazdami masywnymi może również lokalnie zatrzymać tworzenie się gwiazd przez rozdmuchanie olbrzymich bąbli
i ucieczkę gorącego przetworzonego gazu do halo Drogi Mlecznej. Produkty syntezy w jądrach
gwiazd masywnych i wybuchowa nukleosynteza supernowych dostarczają pierwiastków z tablicy Mendelejewa, które zanieczyszczają ośrodek międzygwiazdowy (ISM) – sterując chemiczną
ewolucją galaktyk i ewolucją metaliczności (Z) Wszechświata. Przez gwałtowną śmierć jako supernowe, gwiazdy masywne dostarczają nam wielu wspaniałych widoków i pozwalają analizować indywidualne wnętrza gwiazd na przestrzeni wielu Mpc (Filippenko 1997). Gwiazdy masywne
zostawiają po sobie egzotyczne „zwłoki” takie jak czarne dziury, gwiazdy neutronowe, pulsary,
magnetary oraz te wszystkie niezwykłe wysokoenergetyczne zjawiska, które pojawiają się, gdy
obiekt kompaktowy występuje w układzie podwójnym. W swojej złożoności pełnej piękna, fale
uderzeniowe po wybuchach supernowych rozchodzą się w ośrodku międzygwiazdowym (ISM)
przez tysiące lat od błysku supernowej.
Utrata masy wpływa na jasność gwiazdy, czas trwania reakcji jądrowych, obserwowaną temperaturę, energetyczność emitowanego pola promieniowania, masę jądra helowego i będzie miała
głęboki wpływ na końcowy los gwiazdy. Konsekwencją zmiany w szacunkach na tempo utraty
masy może być modyfikacja naszych oczekiwań dotyczących ich całkowitego promieniowania
jonizującego, jasności UV, wiatrów gwiazdowych i supernowych. Rozumienie gwiazd masywnych
i ich utraty masy jest również ważne, ponieważ pozwala sięgnąć dalej we Wszechświecie. Wnioski
na temat początkowej funkcji mas (IMF) i zmian w tempie formowania się gwiazd w kosmicznej
skali czasu są zależne od konwersji energii UV gwiazd masywnych na całkowite tempo formowania się gwiazd. Wybuchy promieniowania gamma (GRB) i supernowe są probierzami bardzo odległych populacji gwiazdowych i ewolucji gwiazd we wczesnym środowisku. Ale wymaga to od nas
zrozumienia związku pomiędzy gwiazdami różnych typów, ich tempem utraty masy i końcowymi rodzajami obserwowanych supernowych. Oczekuje się, że pierwsze gwiazdy w środowiskach
o małej metaliczności (Z=0) mogą być bardzo masywne. Stąd zależność tempa utraty masy
od Z wpływa na częstość występowania gwiazd o najniższym Z, które zostały zanieczyszczone
tylko przez małą liczbę wczesnych supernowych. Ponieważ gęste wiatry gwiazdowe mogą pochłaniać część kontinuum Lymana emitowanego przez gorące atmosfery gwiazd, szacunki tempa
utraty masy i jego zależność od metaliczności mogą mieć istotny wpływ na tak odległe tematy,
jak powtórna jonizacja Wszechświata, interpretacja widm galaktyk o największych aktualnie obserwowanych redshift-ach.
Chociaż wygodne formuły i proste zależności uwzględniające całkowity efekt utraty masy
i wpływu na otoczenie będą zawsze dostępne, to jednak badacze pracujący w innych działach
astronomii nie powinni wierzyć tym wzorom, ponieważ ich dokładność jest około rzędu wielkości.
Nawet w naszym najbliższym Wszechświecie, gdzie mamy znakomite obserwacje w całym

22

Proxima • październik 2014

ASTROFIZYKA

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

zakresie widma, nadal występuje ogromna niepewność co do uzyskanych temp utraty masy dla
gwiazd masywnych. Dlatego jest wielka niepewność w ich wpływie na ewolucję gwiazd. Sytuację
pogarsza jeszcze to, że największe niepewności występują dla najbardziej masywnych i jasnych
gwiazd, które na ogół są najważniejsze. Ekstrapolacja w stronę wczesnego Wszechświata jest
bardzo ryzykowna i zawsze powinna budzić ostrożność. Celem tego artykułu jest dostarczenie
szerokiego przeglądu współczesnego rozumienia zjawiska utraty masy i jego wpływu na ewolucję
gwiazd masywnych, i pokazanie znaków ostrzegawczych tam, gdzie są obszary nieznane.

1.1. Znaczenie utraty masy w ewolucji gwiazd masywnych
Dla mało- i średnio-masywnych gwiazd (MZAMS<8M), utrata masy spowodowana wiatrem
gwiazdowym jest raczej nieistotna aż do ostatnich etapów, gdy gwiazda na asymptotycznej
gałęzi olbrzymów (AGB) ewoluuje w stronę mgławicy protoplanetarnej. Jednak dla masywnych
gwiazd nie może być ignorowana. Większość ich życia (nawet na ciągu głównym) gwiazdy masywne ~20M tracą masę w szybkich wiatrach gwiazdowych, które wpływają na ich dalszą ewolucję
(tzn. suma / całkowitej utraconej masy ∫Ṁdt może stanowić znaczną część masy gwiazdy) i utrata
masy po ciągu głównym staje się krytyczna dla typu wynikowej supernowej.
W ten sposób utrata masy nieubłaganie łączy się z ewolucją gwiazd masywnych. Ten artykuł
nie dostarczy szczegółowego przeglądu naszego rozumienia gwiazdowej ewolucji z perspektywy
teoretycznej, ponieważ zostało to już wykonane w serii znakomitych publikacji.

Rys. 1 Ścieżki ewolucyjne gwiazd z nazwami i oznaczeniami literowymi typów gwiazd, które są powszechnie
używane przez astrofizyków (w niniejszej publikacji jest wykorzystywanych znacznie więcej takich oznaczeń –
szczegóły w informacjach dodatkowych na końcu artykułu). Materiał źródłowy: Wikipedia.
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Trochę nieaktualny artykuł Chiosi & Maeder (1986) zawiera porównanie modeli z utratą masy
i bez. Maeder & Meynet (2000) w przeglądowej publikacji opisali wpływ rotacji na modele ewolucyjne pojedynczych gwiazd. Natomiast Langer (2012) napisał przeglądowy artykuł na temat
ostatnich osiągnięć w tej dziedzinie oraz ważnego aspektu, jak obecność w ciasnym układzie podwójnym może dramatycznie zmienić ścieżki ewolucyjne gwiazd. W końcu Woosley i inni (2002)
przeanalizowali ścieżki ewolucyjne gwiazd ze szczególnym podkreśleniem późnych etapów przed
wybuchem supernowej i ich związku z kolapsem jądra.
Zamiast tego w niniejszym przeglądzie skupimy się głównie na oszacowaniach obserwacyjnych
tempa utraty masy i jego wpływu na ewolucję gwiazd, ponieważ obecnie jest to największe źródło
niepewności. Przy obliczeniach ewolucji gwiazd, na wejściu w kodzie obliczeniowym muszą być
uwzględnione wzory na tempo utraty masy. Jednakże takie założone tempo utraty masy determinuje końcowy wynik ewolucji gwiazdy. W zależności od niepewnych założeń dotyczących siły
wiatru gwiazdowego, czerwony nadolbrzym (RSG) może ewoluować w stronę niebieską na diagramie Hertzsprunga-Russella (HR) lub nie. Masywne gwiazdy mogą przejść przez fazę jasnych
niebieskich gwiazd zmiennych (LBV) lub mogą zupełnie tego uniknąć. Poza tym typowe tempa
utraty masy wykorzystywane w modelach ewolucyjnych gwiazd są uśrednione w czasie mimo,
że obserwuje się erupcyjne i wybuchowe przypadki utraty masy. Dlatego jest wielka niepewność
przewidywań wszystkich modeli ewolucyjnych gwiazd. Ścieżki ewolucyjne na diagramie HR nie
są przedstawione z prostokątami błędów, który uwzględniłyby niepewność założeń.
Z powodu konieczności uśrednienia w czasie wzorów przy modelowaniu ewolucji gwiazd, stabilne wiatry gorących gwiazd rozpędzane liniami widmowymi zajęły przez ostatnie 30 lat większość wysiłków środowiska astronomicznego odnośnie zrozumienia zjawiska utraty masy – zarówno teoretycznych jak i obserwacyjnych. Miał miejsce wielki skok w ilościowym modelowaniu
non-LTE widm z uwzględnieniem wpływu wiatrów gwiazdowych. Poprzedni artykuł przeglądowy
w tym temacie (Kudritzki & Puls, 2000) dotyczył wiatrów rozpędzanych liniami, a pochodzących
od gwiazd gorących. Przy tym autorzy skupili się na teorii mechanizmu napędowego jak również
na ogólnych zależnościach wykorzystywanych do konwersji danych obserwacyjnych na dane
liczbowe. Nowszy artykuł przeglądowy (Puls i inni, 2008) jest również skoncentrowany na stabilnych wiatrach gorących gwiazd rozpędzanych liniami widmowymi, zapewniając gruntowną analizę teorii wiatru gwiazdowego i jego związku z szerokim zestawem narzędzi obserwacyjnych.
W powyższych opracowaniach nie analizowano bardziej ekstremalnych wiatrów pochodzących
od zaawansowanych ewolucyjnie gwiazd masywnych lub utraty masy w układach podwójnych,
nie dyskutowano silnie zależnych od czasu efektów utraty masy związanych ze zjawiskami „przejściowymi” (erupcje, eksplozje, mergery). Dlatego w tym przeglądzie skupimy się na ostatnich
wymienionych tematach. Ale będzie to dyskusja odnośnie bardziej współczesnych poglądów –
w szczególności na temat mniejszych wartości tempa utraty masy i wynikających z tego zmian
paradygmatu w ewolucji gwiazd.

1.2. Perspektywa historyczna i zmiany paradygmatu
Współczesne nasze rozumienie zjawiska utraty masy doznało dramatycznych zwrotów i wahnięć spowodowanych w większej części dużymi zmianami w ilościowych szacunkach rzeczywistego tempa utraty masy. Na istnienie wypływów materii wskazywały bardzo wczesne obserwacje
zjawisk przejściowych takich jak supernowa widziana przez Tycho Brahe, wybuch gwiazdy P Cygni
w 1600 roku i wiele wybuchów nowych oraz szerokie linie emisyjne gwiazd typu Wolfa-Rayeta
(Wolf & Rayet, 1867), szeroka absorpcja przesunięta w stronę niebieską widziana na widmach
wielu obiektów. Jednakże obserwowano takie zjawiska, albo u bardzo nielicznych gwiazd, albo
jako krótkotrwałe wybuchy i ich związek z ewolucją zwykłych gwiazd był niejasny. W późniejszym
okresie, wykonane przez Parkera w 1959 roku szacunki wiatru słonecznego zasilanego przez ciśnienie gorącego gazu dały tak małą wartość tempa utraty masy, że wiatry nie mogłyby odgrywać
istotnej roli w ewolucji gwiazd. Sobolev w 1960 roku wskazał, że można się spodziewać utraty
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masy w gwiazdach gorących (tzn. typów widmowych OB), ale szacowane tempo utraty masy
było bardzo niepewne. Dlatego dominującym paradygmatem stało się przekonanie, że wypływ
materii przez punkt Lagrange’a L1 na powierzchni Roche’a w ciasnych układach podwójnych (=
zgrabny skrót w języku angielskim „binary RLOF”) odgrywa wielką rolę w procesie powstawania
gwiazd masywnych pozbawionych otoczki wodorowej takich jak bogate w linie helowe gwiazdy
WR (Wolfa-Rayeta). Ten paradygmat został rozwinięty między innymi przez wybitnego polskiego
astrofizyka Bohdana Paczyńskiego przy końcu lat 60-tych i na początku 70-tych ubiegłego wieku.
Narodziny astronomii UV spowodowały rewolucję w naszym rozumieniu gwiazd masywnych
przez dostarczenie niepodważalnych dowodów, że wszystkie jasne, gorące gwiazdy posiadają
silne wiatry gwiazdowe. Wskazują na to głębokie absorpcje w profilach widmowych linii rezonansowych UV typu P Cygni (np. Morton 1967). Doprowadziło to do powstania nowego paradygmatu, gdzie to raczej wiatry rozpędzane liniami widmowymi niż transfer masy w układach
podwójnych dominują w procesie likwidacji otoczki wodorowej – prowadząc do gwiazd WR
i progenitorów supernowych Ibc w procesie ewolucji pojedynczej gwiazdy. Przykładem takiego
przebiegu jest tzw. „scenariusz Contiego” zaproponowany przez autora w 1976 roku. Podobnie
jak z obserwacjami w zakresie UV – rozwój technologii detektorów rejestrujących widmo w zakresie podczerwonym (IR) doprowadził do rozpoznania ważności wiatrów napędzanych pyłem

Rys. 2 Przykład standardowych oczekiwań co do losów gwiazd masywnych jako funkcji masy początkowej i
metaliczności. Powyżej zielonej linii progenitor supernowej nie ma otoczki wodorowej (ang. „no H envelope”). W
obszarze „no BH pair SN” następuje tak silny wybuch supernowej, że progenitor zostaje „rozerwany na strzępy”
– pozostaje tylko mgławica (patrz  PISN). W obszarze „puls.pair SN (BH)” przed wybuchem supernowej
następują pulsacje (patrz  PPI), w wyniku których progenitor odrzuca znaczną część masy i w końcu następuje
kolaps jądra żelaznego, po którym najprawdopodobniej pozostaje czarna dziura. Należy zwrócić uwagę, że tutaj
(podobnie w wielu innych publikacjach) łączy się razem supernowe typu IIb i II-L co nie jest do końca poprawne
– uzasadnienie w uwadze w rozdziale 6.2. Materiał źródłowy: Heger i inni (2003).
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w czerwonych nadolbrzymach (Gehrz & Woolf, 1971). Dzięki założeniu, że wiatr stabilny dominuje w zjawisku utraty masy, teoretycy mogli przyjąć proste wzory na tempo utraty masy i policzyć ścieżkę ewolucyjną pojedynczej gwiazdy na diagramie HR (więcej informacji można znaleźć
w publikacjach Chiosi & Maeder 1986, Maeder & Meynet 2000). Wspomniane modele ewolucyjne
pojedynczych gwiazd dostarczyły przekonujących wyjaśnień obserwowanego rozkładu gwiazd
z uwzględnieniem względnego czasu spędzanego w etapach ewolucji takich jak gwiazdy typu
O, gwiazdy WR, RSG. W 2003 roku Massey zrobił przegląd tego jak modele ewolucyjne gwiazd
pojedynczych mają się do danych obserwacyjnych oraz w jaki sposób statystyki obserwacyjne
można wykorzystać do testowania i udoskonalenia modeli ewolucyjnych pojedynczych gwiazd.
W tamtym czasie paradygmat modeli ewolucyjnych pojedynczych gwiazd pozwalał pójść dalej
i obliczać modele zbiorcze dla całych populacji gwiazdowych jako funkcji wieku (np. program
komputerowy STARBURST99).
W ostatnim dziesięcioleciu ten paradygmat znowu się zmienił, ponieważ zdano sobie sprawę
z dwóch faktów:
1.

ze względu na efekt kłaczkowatości (patrz rozdział 2.2) empiryczne tempo utraty masy
dla wiatrów rozpędzanych liniami widmowymi jest mniejsze niż wcześniej uważano,
2. inne nieciągłe sposoby utraty masy są ważniejsze niż dotychczas sądzono – ze względu na wzrost liczby oszacowań masy wyrzucanej w epizodycznych zjawiskach (Smith &
Otwocki 2006), oraz bardzo duży procent układów podwójnych wśród gwiazd masywnych (Sana i inni 2012).
Powyższe zmiany w naszych poglądach na zjawisko utraty masy są szczegółowo dyskutowane
poniżej. Może to zmienić ogromną liczbę przewidywań dotyczących ścieżek ewolucyjnych gwiazd
i ich zmian w zależności od metaliczności Z.
Wydaje się, że „wahadło” wróciło z powrotem do gwiazd podwójnych jako dominującego czynnika ewolucji gwiazd masywnych, chociaż nie wszyscy się z tym zgadzają. Na usprawiedliwienie
można powiedzieć, że ten temat zajmuje większość aktualnych dyskusji i emocji w tej dziedzinie.

2. Malejąca rola stabilnych wiatrów
rozpędzanych liniami widmowymi
Gwiazdy masywne spędzają większość swojego życia jako gorące obiekty (głównie typów widmowych OB i krócej jako gwiazdy WR) i podczas tych etapów dominującym sposobem utraty
masy są wiatry gwiazdowe rozpędzane liniami widmowymi. Ponownie zalecane jest zajrzenie
do publikacji Puls i inni z 2008 roku, aby zapoznać się z tematem stabilnych wiatrów rozpędzanych liniami widmowymi. Tutaj skupimy się na traktowaniu wiatrów w ewolucji gwiazd jak również na ważnych uaktualnieniach.

2.1. Obraz standardowy
W wietrze gorących gwiazd pęd jest transferowany z rozchodzącego się na zewnątrz promieniowania do gazu poprzez absorpcję i rozpraszanie w liniach widmowych metali w zakresie UV.
Dlatego tempo w jakim masa jest unoszona przez ten mechanizm z gwiazdy zależy od jej jasności
w zakresie UV, temperatury (i jonizacji) i metaliczności Z (Puls i inni 2008). Większość modeli ewolucyjnych gwiazd implementuje proste wzory na tempo utraty masy zależne od jasności gwiazdy,
temperatury i metaliczności.
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W modelach ewolucyjnych z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku najczęściej były wykorzystywane wzory na tempo utraty masy dla gwiazd typu widmowego O i czerwonych nadolbrzymów (RSG) z publikacji de Jager i inni 1988 r. (wzór 1):

 R 
 L 
 M 
log ( − M ) = −14.02 + 1.24 log 

 + 0.16 log 
 + 0.81llog 
 R 
 L 
 M 
lub wersja z Teff : (wzór 2 – omówiony szczegółowo w rozdziale 2.3)

 L 
 M 
log ( − M ) = −7.93 + 1.64 log 
 + 0.16 log 
 − 1.61 logTeff
 L 
 M 
Prostszą wersję powyższego równania opublikowali w 1990 roku Nieuwenhuijzen & de Jager
(wzór 3):

− M = 9.6310−15 ( L / L )1.42 ( M / M  )0.16 ( R / R  )0.81 M  yr −1
Natomiast dla gwiazd typu Wolfa-Rayeta (w skrócie WR) tempo utraty masy określono na podstawie wzoru opracowanego przez Nugis & Lamers 2000 r. (wzór 4):

M  1.0 ×10−11 ( L / L )1.29 Y 1.7 Z 0.5
Reprezentatywnym przykładem zastosowania tego typu techniki są wnioski dotyczące losu
gwiazd masywnych w zależności od metaliczności Z, które były szerzej dyskutowane w artykule
Heger i inni (2003). W tej publikacji przyjęto tempo utraty masy zależne od metaliczności (~√Z).
Wiele innych modeli ewolucyjnych gwiazd zostało przeanalizowane przez Langera (2012). Stąd
należy się spodziewać, że całkowita masa utracona przez gwiazdę rośnie płynnie ze wzrostem
dzielności promieniowania gwiazdy (L) i jej metaliczności (Z). Przekłada się to na oczekiwania
co do ostatecznego losu gwiazd masywnych zależne MZAMS i Z pokazane na przykładowym rysunku 2 (Heger i inni 2003). Ten podstawowy obraz jest uważany za „standardowy obraz” ewolucji pojedynczej gwiazdy o dużej masie początkowej, chociaż szczegóły implementacji różnią się
pomiędzy modelami.

2.2. Diagnostyka obserwacyjna i zgęszczenia/ kłaczkowatość
Tempo utraty masy Ṁ=4πr 2ρ(r)υ∞ zależy od średniej gęstości ρ(r) w szczególnej odległości,
gdzie wiatr osiągnął prędkość graniczną υ∞. Łączenie tych teoretycznych wartości z obserwacjami
jest nietrywialne i wymaga dokładnych modeli uwzględniających rzeczywiste nieprzeźroczystości, ponieważ odległość "r" z której pochodzi zdolność emisyjna lub absorpcja zależy od długości
fali. Prędkość graniczną υ ∞ wiatru można wyznaczyć z analizy przesuniętej w stronę krótkofalową
absorpcji w profilu typu P Cygni w rezonansowych liniach UV. Jest kilka narzędzi diagnostycznych pozwalających wyznaczyć gęstość wiatru gwiazdowego, z których najpopularniejszym jest
pomiar natężenia emisji swobodno-swobodnej (ang. free-free emission) w podczerwieni (IR) lub
w zakresie radiowym (Wright & Barlow 1975), Hα lub innych emisyjnych linii rekombinacyjnych
oraz przesuniętej w stronę niebieską absorpcji w profilach P-Cygni w nie wysyconych liniach rezonansowych UV (Puls i inni 2008).
Nadwyżka promieniowania swobodno-swobodnego w widmie ciągłym w zakresie radiowym
lub podczerwonym (IR) oraz w liniach emisyjnych takich jak Hα, hel (He I, He II) są procesami
rekombinacyjnymi. Ich zdolność emisyjna zmienia się więc z kwadratem gęstości (ρ2), podczas
gdy zdolność absorpcja w profilu P-Cygni zależy liniowo od gęstości ρ. Zależność rekombinacyjnej zdolności emisyjnej od kwadratu gęstości (ρ2) powoduje problem – jeżeli drobnoskalowe niejednorodności (np. zgęstki /ang. „clumps”) przenikają wiatr gwiazdowy, to wtedy emisje
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Rys. 3 Porównanie tempa utraty masy uzyskanego narzędziami diagnostycznymi, które są liniowo proporcjonalne
do gęstości wiatru ~ρ (np. absorpcja UV w profilu P-Cygni) z proporcjonalnymi do kwadratu gęstości ~ρ2 (np.
przejścia swobodno-swobodne lub Hα). Materiał źródłowy Fullerton i inni 2006. Nadal trwa dyskusja odnośnie
użycia przez autorów linii widmowych fosforu (P V) do analizy. I nawet jeżeli w tej pracy prawdopodobnie zostało
zastosowane za duże tempo utraty masy Ṁ, to jednak wymusiło to ważną dyskusję dotyczącą badań gwiazd
masywnych poprzez wskazanie na potencjalny wpływ niejednorodności wiatru gwiazdowego.

rekombinacyjne powstające w gęstszych obszarach będą silniejsze niż emisje powstające w tej
samej objętości, ale jednorodnie rozłożonej dla takiej samej masy. Innymi słowy, średnia kwadratu gęstości jest większa od kwadratu średniej gęstości: <ρ2> > <ρ>2 (tutaj <ρ> oznacza wartość średnią zmiennej ρ). Aktualnie powszechnie przyjmuje się, że rzeczywiście wiatry gwiazdowe
są niejeednorodne (szczegóły poniżej). Dlatego jeżeli tempo utraty masy jest wyznaczane z Hα
lub nadwyżki w widmie ciągłym z przejść swobodno-swobodnych przy założeniu jednorodności wiatru, to tempo utraty masy jest przeszacowane (2-3 razy za duże). Jest to przypadek często używanego „standardowego” tempa utraty masy według de Jager i inni (1988) oraz
Nieuwenhuijzen & de Jager (1990), które zakłada ciągłość wiatru gwiazdowego. Tempo utraty
masy jest za duże o wartość √fcl, gdzie standardowo definiuje się „współczynnik niejednorodności” (ang. „clumping factor”) jako fcl =<ρ2 >/<ρ>2 . Przy tym zakłada się, że gaz jest optycznie
cienki (przeźroczysty). Obserwacyjne ograniczenie na wartość fcl jest najważniejsze dla rozumienia ewolucji gwiazd.
Duża niejednorodność wiatrów gwiazdowych wynika z prac teoretycznych dotyczących głównie niestabilności rozpędzanych liniami widmowymi. Oczekuje się, że zgęstki (niejednorodności)
gazu mają wielkość porównywalną z długością Sobolewa, którą definiuje się jako wartość prędkości termicznej podzieloną przez wartość gradientu prędkości radialnej wiatru gwiazdowego
(dv/dr). Oznacza to, że niejednorodność powinna występować w skali mniejszej niż promień
gwiazdy. Niejednorodność może również być wymuszona w wietrze gwiazdowym przez podpowierzchniową konwekcję napędzaną nieprzeźroczystością w liniach żelaza (Cantiello i inni 2009).
W rzeczywistości właściwie od dawna było wiadomo, że wiatry w gorących gwiazdach są prawdopodobnie niejednorodne w małych i większych skalach. Zmiany w wielkich skalach dotyczą
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takich złożonych zjawisk jak zmieniające się w czasie składniki absorpcyjne linii widmowych lub
wiatry asymetryczne spowodowane szybką rotacją i duża grupa niejednorodności wywołanych
magnetycznie. Jednak dopiero ostatnio oszacowano ilościowo, że stanowi to poważny problem
dla całkowitego tempa utraty masy.
Można sprawdzić wpływ kłaczkowatości na diagnostykę ρ2 (i dzięki temu zmierzyć fcl) przez badanie tych samych wiatrów gwiazdowych technikami proporcjonalnymi do gęstości (np. pomiary
absorpcji przesuniętej ku niebieskiej części widma w profilach P-Cygni linii rezonansowych UV, natężenie rozpraszanych elektronowo skrzydeł linii widmowych). Wykorzystując absorpcje w liniach
rezonansowych UV gwiazd typu widmowego O, zaproponowano zmniejszenie tempa utraty masy
o czynnik 10 i więcej razy (Fullerton i inni 2006) względem tradycyjnych wyznaczeń (daje to wartość fcl > 100). Według innych autorów tempo utraty masy powinno być zredukowane o czynnik
~3. Z kolei metodami nowoczesnej analizy non-LTE dla Drogi Mlecznej oraz Wielkiego i Małego
Obłoku Magellana uzyskano fcl≈10 – co odpowiada zmniejszeniu się Ṁ o czynnik ~3 z typowym
błędem ~30%. Natomiast połączenie pomiarów w Hα z teoretyczną zależnością dotyczącą pędu
wiatru gwiazdowego dało fcl=5 lub inaczej mówiąc – redukcję tempa utraty masy o czynnik 2-3.
Warto wspomnieć, że dawno temu (lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku) mała wartość
współczynnika kłaczkowatości fcl ~ 4-20 (odpowiada to zmniejszeniu tempa transferu masy
o czynnik 2-4) była wymagana, aby dopasować w liniach emisyjnych gwiazd WR zarówno jądro
(~ρ2) jak i skrzydła linii widmowej, które są rozpraszane elektronowo (~ρ). Skrzydła linii widmowych gwiazd typu O są za słabe, aby wykonać podobną analizę, jak dla gwiazd WR. Dodatkowo
pomiary zmiany polaryzacji w zaćmieniowych układach podwójnych WR+O dają wartość fcl ≈10.
W wielu publikacjach (np. Puls i inni 2008) jest wyrażany pogląd, że znaczna redukcja tempa
utraty masy o czynnik 10 podana przez Fullerton i inni (2006) może być przeszacowana ze względu na wpływ jonizacji na optycznie cienkie linie fosforu P V (współczynnik niejednorodności fcl był
wyznaczany z tych linii widmowych przez zespół Fullertona) oraz możliwy wpływ niejednorodności wiatru gwiazdowego. Te tematy nie są jeszcze dobrze zbadane, ale tym nie mniej większość
danych obserwacyjnych wskazuje, że niejednorodność jest wystarczająco duża dla gwiazd wczesnych i środkowych typów widmowych O, aby zredukować tempo utraty masy o czynnik od 2 do 3
względem standardowych wartości uzyskanych z linii Hα lub strumienia radiowego przy założeniu jednorodności wiatrów gwiazdowych (de Jager’a i inni 1988, Nieuwenhuijzen & de Jager
1990). Redukcję o czynnik 2-4 potwierdzają również obserwacje w zakresie widmowym X. Dlatego
redukcja tempa utraty masy zwykłych gwiazd typu O o czynnik 3 (±30%) jest dobrym kierunkiem.

2.3. Ostatnie osiągnięcia i zmiany
W najnowszych modelach ewolucyjnych gwiazd (patrz ostatni przegląd tego tematu Langer
2012) najczęściej wykorzystywaną formułą na tempo utraty masy Ṁ gorących gwiazd z wiatrami
rozpędzanymi liniami widmowymi jest zależność z publikacji Vink i inni (2001):

gdzie:
L* – jasność gwiazdy wyrażona w 105L, Teff – temperatura efektywna, M* – masa gwiazdy,
υ∞/υesc – stosunek prędkości granicznej wypływu do prędkości ucieczki (w 1995 roku Lamers i inni,
znaleźli dla nadolbrzymów w Drodze Mlecznej wartość tego stosunku ~2.6 dla typów widmowych
wcześniejszych od B1 i ~1.3 – dla typów późniejszych od B1), Z – metaliczność.
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Rys. 4 Prezentacja graficzna różnych formuł na tempo utraty masy wykorzystywane w modelach ewolucyjnych
gwiazd oraz typowy obserwowany zakres tempa utraty masy dla różnych typów gwiazd. Dla gwiazd
typu widmowego O pokazano teoretyczne tempo z formuły Vink i inni (2001) razem ze „standardowymi”
wyznaczonymi obserwacyjnie wartościami przez de Jager i inni (1988) oraz dla porównania – tymi samymi
wartościami podzielonymi przez 3 (de Jager/3) oraz przez 10 (de Jager/10).
Zieloną linią oznaczono „problem słabego wiatru” (ang. „weak-wind problem”) dotyczący mniejszych wartości
tempa utraty masy dla gwiazd ciągu głównego późnych typów widmowych O i wczesnych B (szczegóły w tekście
artykułu). Tempo utraty masy dla gwiazd WN i WC wzięto z publikacji Crowther (2007). Wzór na tempo utraty
masy dla czerwonych nadolbrzymów RSG jest podane z publikacji de Jager i inni (1988) i van Loon i inni (2005).
Natomiast dla żółtych hiperolbrzymów wykorzystano zależność z pracy de Jager (1998). Tempo utraty masy Ṁ dla
normalnych wiatrów gwiazdowych, które występują w jasnych niebieskich gwiazdach zmiennych (LBV), wzięto
z różnych publikacji. Natomiast wartość „tempa” utraty masy w czasie gigantycznego wybuchu LBV oszacowano
dzieląc wyznaczoną obserwacyjnie całkowitą masę utraconej otoczki wokółgwiazdowej dla gwiazdy LBV przez
„nominalny” czas trwania gigantycznego wybuchu = 10 lat (patrz rysunek 10). Podano również rząd wielkości dla
największego spodziewanego tempa transferu masy w układach podwójnych przy krótko trwającym wypływie
przez punkt L1 powierzchni Roche’a (ang. „binary RLOF”). Jednak tempo transferu lub utraty masy w układach
podwójnych może być znacznie mniejsze dla wolnych przepływów lub znacznie większe (prawdopodobnie)
w fazie wymiany masy we wspólnej otoczce (więcej informacji na ten temat można znaleźć np. w publikacji
Langer’a 2012). Materiał źródłowy: Smith 2014 (arXiv: 1402.1237).
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Dla temperatur efektywnych 22 500K < Teff < 27 500K jest brana wartość jednego z powyższych
równań w zależności od dodatkowego kryterium. Jest to teoretycznie wyliczone tempo utraty
masy oparte na przewidywanym przyspieszeniu wiatru gwiazdowego, gdzie utrata energii fotonu
jest obliczana metodą Monte-Carlo. Wartość Ṁ jest porównywalna ze starym „standardowym”
tempem utraty masy otrzymanym obserwacyjnie techniką ρ2, przy założeniu jednorodności
wiatru gwiazdowego. Wzór na tempo utraty masy dla gwiazd typu O został wzięty bezpośrednio
z publikacji de Jager i inni (1988) oraz Vink i inni (2001) i porównany na rysunku 4. Ten rysunek
zawiera również Ṁ dla innych rodzajów gwiazd omawianych w niniejszym przeglądzie. Dla porównania na rysunku 4 pokazano również tempo utraty masy z pracy de Jager i inni (1988) podzielone
przez 3 (wartość faworyzowana) oraz przez 10 (prawdopodobnie wartość przeszacowana) aby
pokazać, jak efekt niejednorodności wiatru gwiazdowego wpływa na obserwacyjnie wyznaczone
tempa utraty masy. Są to wzory pokazane w rozdziale 2.1 (wzory 1-3) na Ṁ dla gwiazd ciągu głównego typu O w obserwowanym zakresie jasności (z wykorzystaniem różnych wartości MZAMS i Teff
z modeli ewolucyjnych gwiazd) i metaliczności słonecznej (Z=Z). Wartość Ṁ rośnie z jasnością L
i zmniejszaniem się Teff. Dlatego wartość Ṁ zwiększa się o czynnik 3-4 w czasie ewolucji gwiazdy
O na ciągu głównym, dając obserwowane właściwości gwiazd typu Of oraz WNH. Astronomowie
przyjmują, że najjaśniejsze gwiazdy WNH są raczej w późnym etapie spalania wodoru w jądrze niż
helu (hel spalają w jądrze „tradycyjne” gwiazdy WR). Natomiast niektóre inne gwiazdy typu WN
z liniami wodoru (H) w widmie są uważane za obiekty przejściowe i prawdopodobnie związane
z gwiazdami zmiennymi LBV. Oczywiście ewolucja w układzie podwójnym może być istotna przy
powstaniu niektórych gwiazd WN z liniami wodoru (H). Ogólnie związek pomiędzy terminologią
i statusem ewolucyjnym często jest skomplikowany.
Warto zauważyć, że teoretycznie wyprowadzony przez Vink i inni (2001) wzór na Ṁ jest prawie
zgodny z formułą empiryczną de Jager i inni (1988). Faktycznie przez większość zakresu jasności
gwiazd typu O tempo utraty masy jest większe według wzoru Vink i inni (2001). Tempo utraty
masy było liczone dla parametrów fizycznych modeli ZAMS gwiazd z publikacji Ekström i inni
(2012). Należy zwrócić uwagę, że Ṁ we wzorze Vink'a zależy od jasności gwiazdy (L), temperatury efektywnej (Teff), masy gwiazdy (M) i prędkości granicznej (υ ∞), podczas gdy we wzorze de
Jager'a użyte są tylko L oraz Teff. Dlatego gdy gwiazda ewoluuje, Ṁ zmienia się różnie według tych
dwóch formuł. W każdym razie wydaje się, że przy obliczeniach ścieżek ewolucyjnych gwiazd
nadal jest brane tempo utraty masy, które jest za duże o czynnik ~3 podczas ewolucji gwiazd
typu O na ciągu głównym. Jest całkiem prawdopodobne, że zastosowanie zredukowanego tempa
utraty masy o czynnik 2-3 będzie miało głęboki wpływ na wyniki obliczeń dotyczących ewolucji
gwiazd, ale sensowne porównanie z właściwościami obserwacyjnymi gwiazd nie może być wykonane, dopóki nie pojawią się takie symulacje numeryczne.
Tak naprawdę, to tempo utraty masy liczone według wzoru Vink'a jest w rzeczywistości ~2 razy mniejsze
niż wartość przyjęta przy liczeniu niektórych ścieżek ewolucyjnych gwiazd masywnych. W szczególności
w starszych modelach ewolucyjnych Meynet i inni (1994) przyjęto wartość tempa utraty masy, która była
sztucznie 2 razy zawyżona w stosunku do wartości wynikającej z wzoru de Jager i inni (1988), ponieważ
to zwiększone tempo utraty masy poprawiło obserwowane statystyki gwiazd WR. Poza tym takie modele
ze zwiększonym tempem utraty masy nadal są liczone w modelach syntetycznych populacji gwiazdowych.
Modyfikacje standardowego tempa utraty masy nastąpiło również na krańcach zakresu jasności gwiazd. Gdy najbardziej masywne gwiazdy O (typy widmowe O3 i O2) zbliżają się do końca ewolucji na ciągu głównym, ich jasność rośnie i dąży do Γ=1. Przy tym wartość wskaźnika Eddingtona
„Γ” oblicza się według poniższego wzoru:

gdzie:

Γ = kL 4π GMc

Γ – współczynnik Eddingtona (dla Γ=1 siła promieniowania równoważy siłę grawitacji),
κ – współczynnik nieprzeźroczystości, L – jasność gwiazdy, G – stała grawitacji,
M – masa gwiazdy, c – prędkość światła.
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Duże wartości Γ mogą mieć znaczny wpływ na wiatr gwiazdowy i powodować znaczny wzrost
tempa utraty masy. W ten sposób jest możliwe dla gwiazd o masie początkowej 80-100M lub
więcej, stracić masę tak szybko w fazie WNH, że te gwiazdy całkowicie unikną fazy LBV. Aczkolwiek
efekt ten nie został jeszcze uwzględniony w modelach ewolucyjnych gwiazd. Jest prawdopodobne, że dla takich bardzo masywnych gwiazd, stabilny wiatr gwiazdowy ma znacznie większy wpływ na ich ewolucję niż dla większości progenitorów supernowych o mniejszych masach
początkowych.
Podczas gdy najbardziej masywne spalające wodór gwiazdy typu O mogą mieć wiatry gwiazdowe, które są silniejsze od standardowych wartości z formuły Vink i inni (2001) – odkryto, że
gwiazdy późnych typów widmowych O i wczesnych B posiadają zaskakująco słabe wiatry gwiazdowe dla ich jasności względem teoretycznych przewidywań. Poniżej log(L/L)=5.2 (typ widmowy O7 lub późniejszy) obserwowany pęd i tempo utraty mas wiatru gwiazdowego są znacznie
niższe od teoretycznych przewidywań (patrz rysunek 4) . Jest to znany „problem słabego wiatru”
dla karłów typu widmowego O (Plus i inni 2008) i może wskazywać na niewydajne rozpędzanie
liniami widmowymi w gorących karłach. Analiza fal uderzeniowych wokół ζ Oph (typ widmowy:
O9.5 V) sugeruje, że problem słabego wiatru może nie być aż tak drastyczny jak wskazują obserwacje absorpcji UV (100 razy mniejsze), ale że tempo utraty masy jest nadal 6-7 razy mniejsze.
Również znaleziono z analizy obserwacji w zakresie widmowym X, że zmniejszenie Ṁ może nie
być tak duże, jak sugerują dane z obserwacji UV. Ale preferowane z zakresu X widmowego tempo
utraty masy Ṁ= 2x10 -9 M/rok dla gwiazdy μ Col (typ widmowy O9.5 V) leży na zielonej linii dla
słabych wiatrów na rysunku 4.

2.4. Wiatry w gwiazdach Wolfa-Rayeta
Silne wiatry w gwiazdach WR generują spektakularne widma zarówno z ekstremalnie silnymi
i szerokimi liniami emisyjnymi jak i silną nadwyżką promieniowania w zakresie podczerwonym IR
oraz radiowym w wyniku przejść swobodno-swobodnych. Ostatnio Crowther (2007) napisał artykuł przeglądowy na temat właściwości gwiazd WR. Typowe tempa utraty masy dla gwiazd WN
i WC są pokazane na rysunku 4. Większość dyskusji dotyczących niejednorodności wiatru i tempa
utraty masy gwiazd WR jest echem podobnych dyskusji dla gwiazd typu O z wyjątkiem tego,
że wpływ niejednorodności wiatru był znany już ponad dekadę wcześniej z obserwacji względnych natężeń skrzydeł i jąder linii emisyjnych rozpraszanych elektronowo (Hellier 1991). Utrata
masy w gwiazdach WR (podobnie jak dla gwiazd O) pochodzi z wiatrów rozpędzanych liniami widmowymi i zależy od metaliczności Z. Odkryto również, że linie Fe dominują w rozpędzaniu wiatrów w gwiazdach WN i te wiatry wykazują zależność od metaliczności, podobną jak dla gwiazd
typu O. Natomiast wiatry w gwiazdach WC wykazują nieco bardziej płaską zależność od Z, ponieważ pierwiastki o średnich masach atomowych pochodzące z wnętrza gwiazdy WR dają coraz
większy wkład w rozpędzanie wiatrów w miarę jak spada Z.

2.5. Konsekwencje mniejszego tempa utraty masy
dla mniej masywnych gwiazd typu O
Mogłoby się wydawać, że rezultatem netto dziesięcioleci szczegółowej analizy wiatrów gwiazdowych rozpędzanych liniami widmowymi jest to, że przynajmniej jeśli chodzi o ewolucję gwiazd,
nie jest to tak ważne jak poprzednio uważano (z wyjątkiem być może najbardziej masywnych
gwiazd, u których zwiększa się siła wiatru gwiazdowy w pobliżu granicy Eddingtona; patrz rozdział 2.3). Wciąż powszechnie pisze się w publikacjach astronomicznych, że gwiazda masywna
MZAMS = 60 M traci połowę masy na ciągu głównym. Ale jeżeli zjawisko niejednorodności wiatru
wymaga od nas redukcji tempa utraty masy o czynnik 3, to wtedy takie stwierdzenie już dłużej
nie jest prawdziwe. Na przykład gwiazda o masie 60 M rozpoczyna życie na ciągu głównym
z log(L/L)=5.7 i log(Teff)=4.7 według standardowych modeli ewolucyjnych, i Ṁ=10-5.86 według
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formuły de Jager i inni (1988). Tempo utraty masy rośnie w miarę jak gwiazda ewoluuje na ciągu
głównym, ponieważ jej jasność rośnie i dlatego średnia wartość Ṁ jest około 2 razy większa.
Jednakże w związku z trzykrotnym zmniejszeniem Ṁ ze względu na standardową poprawkę dotyczącą zjawiska niejednorodności wiatru, gwiazda o masie 60 M ostatecznie straci tylko kilka
M w czasie całego 3.5 miliona lat ewolucji na ciągu głównym. Dlatego pojawia się ważne pytanie, skąd pochodzą gwiazdy WR w świetle mniejszych wartości tempa utraty masy. Nie znamy
gwiazd WR bez linii wodoru (H) z masami > ~20-25 M (patrz Crowther 2007, Smith & Conti 2008).
Dlatego w tym przypadku znaczna część masy otoczki wodorowej jest jeszcze do usunięcia.
Gwiazdy o masach MZAMS = 60 M nie będą czerwonymi nadolbrzymami (RSG) i obserwowane
przy tych jasnościach wartości Ṁ ze stabilnych wiatrów gwiazd po ciągu głównym (np. niebieskie
nadolbrzymy lub LBV w fazie spokojnej – patrz rysunek 4) nie są wystarczająco duże, by w połączeniu z krótkim czasem trwania tej fazy ewolucyjnej dać sensowny obraz ewolucyjny pojedynczej gwiazdy. Jest możliwych tylko kilka opcji (Smith & Otwocki 2006):
1. utrata nadwyżki masy przez wybuchy LBV,
2. pojedyncza gwiazda o masie MZAMS = 60M nie utraci całej otoczki wodorowej przed kolapsem jądra i zamiast tego ewolucja w układzie podwójnym jest odpowiedzialna za większość obserwowanych gwiazd WR, które mogą się tworzyć tą ścieżką dla MZAMS = 60 M.
Dla gwiazd o masie początkowej MZAMS=40-60M ten problem jest jeszcze gorszy. Poniżej
MZAMS ~ 35M pojedyncza gwiazda powinna przechodzić przez etap RSG, co może pomóc usunąć
otoczkę wodorową i umożliwić powstanie gwiazdy WR. Ale również tempo utraty masy dla czerwonych nadolbrzymów (RSG) jest znane bardzo niedokładnie (szczegóły w rozdziale 3).
Przy masach początkowych > 80-100 M, gwiazdy przechodzą przez fazę ewolucyjną WNH
z bardzo silnymi wiatrami gwiazdowymi wzmocnionymi przez duże wartości Γ (patrz rozdział
2.3). Chociaż tutaj utrata masy może być wystarczająco duża, by wyparowała otoczka wodorowa,
to jednak gwiazdy z tak ogromnymi masami początkowymi powinny produkować jądra helowe,
które są masywniejsze niż w ubogich w wodór gwiazdach WR. Będzie to jeszcze analizowane
w rozdziale 6.1, ale wydaje się łatwe do wyjaśnienia powstanie gwiazd WR w układach podwójnych. I rzeczywiście ewolucja w układach podwójnych (akrecja, mergery) może być istotnym
czynnikiem produkującym niektóre gwiazdy WR bogate w azot, które nadal spalają wodór.Jednak
nawet z tempem utraty masy Ṁ zredukowanym trzykrotnie, wiatry rozpędzane liniami widmowymi, które funkcjonują w całym okresie życia gwiazd typu O na ciągu głównym, nadal mogą być
ważnym czynnikiem decydującym o utracie momentu pędu i ewolucji rotującej gwiazdy masywnej – szczególnie z uwzględnieniem pól magnetycznych. Ten istotny aspekt ewolucji z uwzględnieniem rotacji jest dyskutowany przez Langer’a (2012).

2.6. Zależność od metaliczności i implikacje dla sprzężenia
Podczas gdy wiatry gwiazd OB na ciągu głównym mogą być mniej ważne dla ewolucji gwiazd
niż dotychczas uważano, to jednak dość dokładne pomiary Ṁ (lepiej niż o czynnik ~2) są bardzo
potrzebne do oszacowania oddziaływania wiatru gwiazdowego w obszarach powstawania
gwiazd, wybuchów gwiazd i ewolucji dysku galaktycznego. Tak jest ponieważ gwiazdy masywne
spędzają większość swojego życia jako gwiazdy O spalając wodór i we wczesnym okresie życia,
gdy „rodzinne” środowisko międzygwiazdowe (ISM) gwiazdy jest jeszcze blisko, ISM jest poddawane ciśnieniu promieniowania i wiatrowi tej gwiazdy. Mimo, że transfer masy w układzie podwójnym przez powierzchnię Roche’a (RLOF), utrata masy podczas gigantycznych wybuchów LBV
i wiatry RSG usuwają więcej masy z typowej gwiazdy O niż wiatry rozpędzane liniami, to jednak
ogólnie jest to powolna i/lub zimna utrata masy. Zwykle następuje w bardzo krótkiej skali czasowej i występuje w późnych etapach ewolucji gwiazdy, przez co całkowita utrata energii i pędu
w środowisku międzygwiazdowym (ISM) przez cały okres życia gwiazdy jest znacznie mniejsza.
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W końcu wybuch supernowej w wielkiej pustce również może być mniej znaczący. Dlatego oszacowanie lokalnego mechanicznego wpływu na otoczenie wiatrów gwiazd masywnych rozpędzanych liniami widmowymi nadal jest ważne.
Dobrą wiadomością jest to, że modulo (tzn. wartość bezwzględna) niepewności w wyznaczeniu
Ṁ spowodowanego przez niejednorodność wiatru gwiazdowego (prosty wzór zależny od Z dla
wiatrów rozpędzanych liniami – patrz np. Vink i inni 2001) jest prawdopodobnie wystarczająco
dokładna do oszacowania całkowitego oddziaływania pochodzącego od gwiazd ciągu głównego typu O o metaliczności słonecznej lub tylko nieco mniejszej (Z≤Z). Dla danej temperatury
i jasności można spodziewać się zależności na tempo utraty masy Ṁ ~ Zm. Wartość teoretyczna
przewidywana według Vink i inni (2001) wynosi m=0.69±0.10 dla gwiazd typu O, podczas gdy
dane obserwacyjne sugerują m=0.83±0.16. Te wartości są porównywalne, chociaż znacznie większe niż zależność Z0.5 podana przez Kudritzki & Puls (2000) i przyjęta do obliczeń ewolucyjnych
przez Heger i inni (2003) (patrz rysunek 2) w związku z zależnością Z od prędkości wiatru (Vink
i inni 2001). Powyższe zależności były testowane mniej więcej do metaliczności 1/5 Z. Dlatego
ekstrapolacja tej zależności do środowisk hiper-ubogich w metale nadal jest bardzo niepewna.
Warto zauważyć, że mniejsze tempo utraty masy jest również ważne do oszacowania całkowitego radiacyjnego oddziaływania w gromadzie gwiazdowej lub podczas wybuchu gwiazdy, ponieważ
mniejsza wartość Ṁ pozwala na ucieczkę większej ilości promieniowania UV z wiatru gwiazdowego. Poza tym mniejsze tempo utraty masy wynikające z niejednorodności wiatru może pośrednio,
ale w znacznym stopniu wpływać na globalne oddziaływanie supernowych z populacją gwiazdową, ponieważ słabszy wiatr gwiazdowy podczas spalania wodoru może zmieniać czas spalania
w jądrze gwiazdy, wielkość jądra i końcowy los gwiazdy – a stąd parametry wybuchu supernowej.

3. GĘSTE WIATRY W CHŁODNYCH
NADOLBRZYMACH (RSG)
Astronomowie badający gwiazdy masywne poświęcali dotychczas mniejszą uwagę wiatrom gwiazdowym w chłodnych nadolbrzymach niż w gorących gwiazdach pomimo, że wiatry
w nadolbrzymach RSG są znacznie silniejsze (Rysunek 4) i znacznie ważniejsze dla ewolucji gwiazd
o masach 8 – 35 M (taką masę MZAMS ma większość progenitorów supernowych). Lee Anne
Wilson napisała w 2000 roku pracę przeglądową na temat utraty masy w chłodnych gwiazdach,
ale jej praca dotyczyła mniej masywnych gwiazd (MZAMS = 1 – 9 M). Podstawowy mechanizm
fizyczny, za pomocą którego bardziej masywne gwiazdy RSG tracą masę jest podobny: pulsacje
podnoszą gaz do kilku promieni gwiazdy (R*), gdzie temperatura równowagi staje się wystarczająco niska (1000-1500K), aby pojawiły się znaczne kondensacje pyłu. Ciśnienie promieniowania na pył, który właśnie się uformował jest wystarczająco silne, aby rozpędzić wiatr z ziarnami
pyłu do prędkości większej niż prędkość ucieczki z pola grawitacyjnego gwiazdy (pył oddziałuje
z gazem poprzez zderzenia w tym gęstym wietrze gwiazdowym). Wilson (2000) przeprowadziła
również przegląd obserwacyjnych narzędzi diagnostycznych dotyczących wyznaczania tempa
utraty masy w takich zimnych gwiazdach. Dla mniejszego tempa utraty masy w chłodnych nadolbrzymach z wiatrami koronalnymi, widma UV i emisje radiowe mogą być wykorzystane do wyznaczenia tempa utraty masy i inne właściwości wiatru. Dla silniejszych wiatrów gwiazdowych
główną metodą na wyznaczanie tempa utraty masy jest pomiar nadwyżki termicznej w podczerwieni pochodzącej od pyłu i emisji molekularnych. Dla ekstremalnego tempa utraty masy można
wykorzystać masery i rozdzielić przestrzennie materię wokółgwiazdową wykorzystując różne
techniki interferometrii podczerwonej.
Najpopularniejszymi formułami na utratę masy czerwonych nadolbrzymów (RSG) wykorzystywanymi w modelach ewolucyjnych gwiazd są wzory analogiczne jak dla gorących gwiazd
podane przez de Jager i inni(1988) oraz Nieuwenhuijzen & de Jager (1990). Ale są one w dużym
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stopniu niedokładne. O tej niepewności musimy pamiętać przy modelowaniu ewolucji pojedynczych gwiazd przechodzących przez fazę RSG. Niektóre modele ewolucyjne uwzględniają znacznie wyższe tempo utraty masy Ṁ czerwonych nadolbrzymów (RSG) według wzoru empirycznego
podanego przez van Loon i inni (2005):

log M = −5.65 + 1.05 log( L / 10 000 L ) − 6.3 log(Teff / 3500 K )
Ten wzór dotyczy czerwonych nadolbrzymów otoczonych przez pył i gwiazd na asymptotycznej gałęzi olbrzymów (AGB) bogatych w tlen. Powyższe dwa wzory są pokazane dla czerwonych
nadolbrzymów na rysunku 4. W zależności od wybranego wzoru, czerwone nadolbrzymy (RSG)
mogą pozostać w części czerwonej diagramu HR (niższe Ṁ) lub mogą zostać przeniesione do jego
gorętszej części. Ten ogólny obraz jest znany od bardzo dawna i szczegółowo był dyskutowany
w kontekście modeli niebieskiego progenitora supernowej SN 1987A. Jednak po publikacji Smartt
(2009), gdzie autor uzasadnił, że najbardziej masywne czerwone nadolbrzymy (RSG) najprawdopodobniej nie eksplodują jako supernowe typu II-P – stały się bardziej popularne nowe ścieżki ewolucyjne zawierające ewolucję nadolbrzymów RSG o masie większej od ~20 M w stronę niebieską
na diagramie HR (Ekström i inni 2012). Dlatego model wynikowy ewolucji gwiazdy w fazie RSG jest
bardzo zależny od niepewności wejściowego wzoru na tempo utraty masy. Niestety jak dotąd nie
ma dobrych ilościowo teoretycznych oszacowań tempa utraty masy w wiatrach RSG lub szczegółowego wyjaśnienia mechanizmu fizycznego tym sterującego (w tym pulsacje) tak, jak w przypadku
gwiazd gorących. Utrata masy w czerwonych nadolbrzymach (RSG) zależy od czasu i wydaje się,
że jest szeroki rozrzut wartości Ṁ nawet dla tej samej jasności i temperatury (Wilson, 2000).

Rys. 5 Diagram HR gromady gwiazdowej RSGC1 zawierającej czerwone (RSG) i żółte (YSG) nadolbrzymy. Źródła
oznaczone kołami zawierają emisje maserowe (patrz legenda na rysunku z oznaczeniami rodzajów źródeł
maserowych) z gęstych otoczek wskazujących na szczególnie silną utratę masy. Na rysunku pokazano izochronę
12 milionów lat (wzdłuż izochrony są rozmieszczone gwiazdy o takim samym wieku), a czerwone oznaczenia
wskazują na ścieżkę ewolucyjną wzdłuż izochrony. Materiał źródłowy: Davies i inni (2008).
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Rys. 6 Czerwony nadolbrzym VY Canis Majoris (oznaczony krzyżykiem na środkowym rysunku) otoczony przez
asymetryczną czerwoną mgławicę refleksyjną o wielkości kilku sekund łuku. Mgławica jest łatwo dostrzegalna
w niewielkim teleskopie. VY CMA jest odległa o około 5000 lat świetlnych, a w jej wnętrzu zmieściłaby się
orbita Saturna. Ciekawe, że przy końcu XIX i na początku XX wieku VY CMa była uważana za układ podwójny
(np. oznaczenie z katalogu układów podwójnych ADS 6033AB), gdyż widoczne kondensacje pyłowe były brane
ze składniki gwiazdowe. Rysunek środkowy przedstawia schematyczny szkic pokazujący skomplikowaną
strukturę mgławicy wokół VY CMa. Na rysunku po prawej stronie schematycznie pokazano prawdopodobną
geometrię i strukturę środowiska wokół VY CMa składającego się z asymetrycznych wyrzutów materii
zanurzonych wewnątrz większej i wolniej poruszającej się otoczce wokółgwiazdowej. Obserwator z Ziemi patrzy
na tą gwiazdę z lewej strony. Materiał źródłowy: rysunek po lewej stronie – HST (2007), rysunek środkowy –
Smith i inni (2001), rysunek po prawej stronie – Smith i inni (2009).

Poza tym utrata masy dla pojedynczej gwiazdy może nie dać się opisać jednym wzorem podczas całej ewolucji w fazie czerwonego nadolbrzyma (RSG) i rzeczywiście są na to przekonywujące dowody.
Obserwacje masywnych gromad gwiazdowych z dużą liczbą czerwonych nadolbrzymów (RSG)
rzucają światło na ten temat. Zapewniają one znakomite środowisko testowe ewolucji gwiazd
masywnych (w ogólności) oraz nadolbrzymów RSG (w szczególności), ponieważ pojedyncza masywna gromada gwiazdowa jest grupą gwiazd w podobnym wieku. Podczas gdy różne gromady
gwiazdowe są w różnym wieku i różnych masach początkowych, które osiągnęły fazę RSG (patrz
Davies i inni 2012 i referencje tam zawarte). Na rysunku 5 jest pokazany przykład gromady gwiazdowej RSGC1 (Davies i inni, 2008). Porównano tutaj położenie kilku czerwonych nadolbrzymów
(RSG) na diagramie HR z izochroną 12 milionów lat. Prawdopodobnie te wszystkie nadolbrzymy
mają masę początkową zbliżoną do 18 M. Ciekawe, że czerwone nadolbrzymy z największymi
wskaźnikami utraty masy (oznaczone kołami na rysunku 5 jako emisje maserowe H2O, SiO i OH)
można znaleźć tylko na górze gałęzi czerwonych nadolbrzymów. Sugeruje to, że najwyższe tempo
utraty masy prowadzi do zakrycia takiego nadolbrzyma przez własny pył i emisje maserowe mogą
być coraz silniejsze pod sam koniec fazy RSG, gdzie turbulencja i pulsacje są najintensywniejsze
(tutaj pasuje tempo utraty masy według formuły van Loon i inni, 2005).
Poza tym ta gromada gwiazdowa zawiera żółtego hiperolbrzyma (YHG) o jasności porównywalnej z najjaśniejszymi czerwonymi nadolbrzymami (RSG) z emisjami maserowymi. To prowadzi
do niepodważalnego dowodu, że około 18 M (i więcej) zwiększone tempo utraty masy czerwonych nadolbrzymów może rzeczywiście skierować ścieżkę ewolucyjną pod koniec ich życia
w stronę wyższych temperatur powierzchniowych. Ostatecznie prowadzi to zależności pomiędzy
progenitorami i powstającymi z nich typami supernowych, jak również ich środowiskami wokółgwiazdowymi, w których wybuchają supernowe.
Niektóre z najbardziej jasnych czerwonych nadolbrzymów (RSG) wykazują ekstremalnie wysokie tempo utraty masy, które powoduje zakrycie tych gwiazd przez własny pył i silne emisje maserowe. Najlepiej poznanym galaktycznym obiektem w tej kategorii jest VY Canis Majoris, która
posiada rozległą mgławicę rozpraszającą światło na ziarnach pyłu widoczną na zdjęciach HST
(Smith i inni, 2001). W przypadku VY CMa gęstość jej mgławicy drastycznie spada w odległości
~8000AU od gwiazdy wskazując, że wysokie tempo utraty masy ~10 -3 M/rok trwało tylko przez
ostatnie około 1000 lat.
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Mgławica wokół VY CMa jest bardzo podobna do mgławicy wokół żółtego hiperolbrzyma
IRC+10420, który jest uważany za prototyp czerwonego nadolbrzyma po fazie RSG (post-RSG), ponieważ jego otoczka (shell) maserowa przetrwała wokół tak gorącej gwiazdy. Obserwuje się również
szybką ewolucję tego obiektu w stronę niebieską na diagramie HR. Przypadki takie jak powyższy
są dodatkowym dowodem, że silna utrata masy w bardziej jasnych czerwonych nadolbrzymach
(RSG) powoduje ich ewolucję w stronę niebieską na diagramie HR. Niektóre modele ewolucji gwiazd
przewidują, że ta faza bardzo szybkiej utraty masy trwa krótko i tempo utraty masy zwiększa się
przed kolapsem jądra z powodu coraz intensywniejszych pulsacji podczas spalania węgla w jądrze,
spowodowanych dużą wartością stosunku L/M (Arnett & Meakin 2011, Yoon & Cantiello 2010).
Koniec części 1

SŁOWNIK
»»
»»
»»

»»

»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

CSM: circumstellar material / circumstellar medium. Materia wokółgwiazdowa / ośrodek wokółgwiazdowy (nie mylić z ISM).
ccSN: core-colapse SN. Supernowe, których wybuch jest spowodowany kolapsem jądra
gwiazdy. Dla masywnych progenitorów zwykle to jest kolaps jądra żelaznego.
ecSN: electron-capture SN. Supernowa spowodowana kolapsem zdegenerowanego jądra
gwiazdy w wyniku przechwycenia elektronów przez jądra atomowe Ne i Mg. Progenitorami
takich supernowych są gwiazdy o masie początkowej MZAMS 8-10 M.
CDS – (ang. cold dense shell). Zimna gęsta otoczka. CDS tworzy się w wyniku oddziaływania
materii wyrzuconej podczas wybuchu supernowej z gęstym ośrodkiem wokółgwiazdowym.
CDS rozdziela te dwa obszary. Cienka otoczka CDS się tworzy przy bardzo dużej gęstości
ośrodka wokółgwiazdowego poprzez wypromieniowanie dużej ilości energii.
IMF (ang. initial mass function) – początkowa funkcja mas.
Granica Eddingtona (Γ=1). Punkt, w którym jasność gwiazdy jest tak duża, że siła promieniowania równoważy siłę grawitacji. Można się spodziewać, że takim warunkom towarzyszy
znaczna utrata masy.
Gwiazdy masywne: w niniejszej publikacji zdefiniowane jako gwiazdy o masie początkowej
MZAMS powyżej 8M, które doświadczają kolapsu jądra lub innego rodzaju „śmierci” jako supernowe. Proszę zauważyć, że niektóre gwiazdy poniżej tego limitu masy początkowej mogą
zyskać dodatkową masę w układzie podwójnym i eksplodować jako supernowe.
Metaliczność Z (ang. Metallicity). Względna obfitość pierwiastków cięższych od helu.
Odgrywa ważną rolę w wiatrach gwiazdowych rozpędzanych liniami widmowymi i nieprzeźroczystości w otoczce gwiazdowej (ang. envelope).
Ṁ („em z kropką”) – tempo utraty masy (ang. mass-loss rate) – ilość masy tracona przez
gwiazdę w jednostce czasu w wyniku procesów fizycznych takich jak np. wiatry gwiazdowe,
wybuchy, transfer masy w układach podwójnych, itp. Zwykle wyraża się w jednostkach masy
Słońca na rok (M/rok).
MS: Ciąg Główny (ang. Main Sequence). Faza spalania wodoru w jądrach gwiazd masywnych,
gdy wydają się gwiazdami typu widmowego O lub wczesne B. Niektóre gwiazdy WNH są również gwiazdami na ciągu głównym.
Niejednorodność wiatru / atmosfery gwiazdowej (ang. clumping / porosity of stellar wind
/ atmosphere) – drobnoskalowe niejednorodności przenikające wiatr / atmosferę gwiazdową.
Niejednorodność pozwala na ucieczkę większej ilości promieniowania przy mniejszej średniej sile rozpędzającej wiatr / atmosferę. Konsekwencją jest znacznie mniejsze tempo utraty
masy Ṁ przy tej samej jasności całkowitej.
Niestabilność rozpędzana liniami widmowymi (ang. line-driven instability) – powstaje
ponieważ siła rozpędzająca w liniach widmowych zależy od prędkości; bąble gazowe, które
absorbują fotony w liniach widmowych są przyspieszane i dlatego są przesuwane dopplerowsko poza linię widmową, aby pochłaniać sąsiednie fotony.
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Utrata masy – jej wpływ na ewolucję i los bardzo masywnych gwiazd

non-LTE: obliczenia transferu promieniowania nie odwołujące się do lokalnej równowagi termodynamicznej (ang. local thermodynamic equilibrium).
Oddziaływanie wiatru gwiazdowego (ang. wind feedback) – oddziaływanie wiatru gwiazd
masywnych z materią międzygwiazdową.
Oddziaływanie (działanie zwrotne/wpływ na otoczenie) gwiazd masywnych (ang. massive star feedback) – oddziaływanie gwiazd masywnych z materią międzygwiazdową przez
promieniowanie jonizujące UV, wiatry gwiazdowe, wybuchy supernowych.
PPI: pulsational pair instability – pulsacyjna niestabilność kreacji par (patrz również PISN).
Według Heger i inni (2003) w późnych fazach ewolucyjnych gwiazd o masach ~100-140 M
(po fazie palenia się węgla w jądrze gwiazdy) pojawia się niestabilność kreacji par elektron +
pozyton, która jednak nie jest na tyle silna, aby rozerwać gwiazdę tak, jak dla supernowych
PISN. Następuje seria pulsacji, która może trwać od roku do kilku tysięcy lat. Pulsacje trwają
dopóki progenitor nie odrzuci wystarczającej masy, aby niestabilność kreacji par już nie występowała. Ostatecznie tworzy się masywne jądro żelazne, z którego w wyniku kolapsu najprawdopodobniej powstaje czarna dziura.
PISN: Pair Instability SN – supernowe, w których kolaps jądra gwiazdy następuje w wyniku
niestabilności kreacji par. Dochodzi do drastycznego spadku ciśnienia promieniowania spowodowanego kreacją par elektron + pozyton z fotonów gamma tak, jak pokazano na poniższym rysunku (rysunek autorstwa U.Mallik, University of Iowa). Energia wybuchu jest tak
wielka, że progenitor zostaje rozerwany i po wybuchu supernowej pozostaje tylko mgławica.

Profil P-Cygni. Profil linii widmowej, w której występuje absorpcja (przesunięta w stronę niebieską widma) połączona / przechodząca w emisję. Taki profil linii widmowej generuje rozszerzająca się otoczka wokółgwiazdowa lub wypływający wiatr gwiazdowy. Z części absorpcyjnej
profilu można wyznaczyć między innymi prędkość graniczną wiatru gwiazdowego υ ∞ (patrz
rozdział 2.2).
PWN – (ang. pulsar wind nebula) – mgławica powstała z wiatru pulsara (np. Mgławica Krab).
RLOF: Roche lobe overflow. Faza w ewolucji układu podwójnego, gdy jedna z gwiazd posiada promień większy od wewnętrznego punktu Lagrange'a (L1) i rozpoczyna transfer masy
na towarzysza.
SN: supernowa (ang. supernova). Dla masywnych gwiazd zwykle odpowiada to kolapsowi
jądra żelaznego (oznaczenie „ccSN”), ale wybuchy supernowych mogą być również wywołane
kolapsem jądra gwiazdy w wyniku przechwycenia elektronów przez jądra atomów Ne iMg
(MZAMS~8-10M, oznaczenie „ecSN” – electron-capture SN) lub reacji par elektron+pozyton
(oznaczenie: PISN – pair instability SN).
Supernowa, której progenitorem jest gwiazda pozbawiona otoczki (najczęściej) wodorowej
(ang. stripped-envelope supernova).
Współczynnik niejednorodności (ang. „clumping factor”) – definiuje się jako fcl=<ρ2>/<ρ>2,
gdzie ρ oznacza gęstość ośrodka, natomiast <ρ> – wartość średnią zmiennej ρ. Przy wyznaczaniu fcl zakłada się, że gaz jest optycznie cienki.
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 Utrata masy – jej wpływ na ewolucję i los bardzo masywnych gwiazd

Wiatry napędzane pyłem (ang. dust-driven winds) – wiatry gwiazdowe obserwowane wokół
czerwonych nadolbrzymów (RSG). Z powodu niskiej temperatury w wietrze tworzą się molekuły i pył.
Wiatry gwiazdowe równomierne/stabilne (ang. steady winds) – wiatry gwiazdowe niezmienne w czasie.
Wiatry równomierne/stabilne rozpędzane liniami widmowymi (ang. steady line-driven
winds) – j.w., ale dotyczy linii widmowych powstających w wietrze gwiazdowym. Np. jednowymiarowe wiatry rozpędzane liniami widmowymi w przybliżeniu Sobolewa na siłę w linii widmowej.
Są to również wiatry stabilne, gdyż nie wzmacniają zaburzeń (zaburzeniami są tzw. fale Abbot’a –
patrz rozdział 2  http://iopscience.iop.org/0004-637X/622/1/577/fulltext/60737.text.html).
Wiatry gwiazdowe stabilne (ang. stable winds) – są to wiatry gwiazdowe równomierne
(ang. steady winds), które nie są podatne na małe perturbacje („nie wzmacniają” drobnych
zaburzeń). W praktyce nie spotyka się systemów, które są równomierne, ale niestabilne.
ZAMS: ang. Zero-Age Main Sequence – pl.: Ciąg Główny Wieku Zero.
Z – patrz metaliczność.
Zdolność emisyjna (ang. emissivity) – wielkość fizyczna charakteryzująca możliwość emisji
elektromagnetycznego promieniowania termicznego przez ciało (np. gaz, plazma).
Zdolność absorpcyjna (ang. absorptance / absorptivity) – wielkość fizyczna charakteryzująca stopień pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego przez ciało (np. gaz, plazma),
Zgęstki gazu (ang.clumps ) – patrz „niejednorodność wiatru/atmosfery gwiazdowej”.
Zjawiska przejściowe (astronomiczne) – (ang. transients / transient astronomical events)
– obiekty astronomiczne lub zjawiska widoczne na ogół nie dłużej niż kilka dni. Osobliwością
jest to, że tym terminem są określane również gwałtowne zjawiska takie jak supernowe
(wybuch trwa dłużej niż kilka dni) lub GRB (niektóre wybuchy promieniowania gamma trwają
nawet ułamki sekund).

DODATEK:
Rodzaje masywnych gwiazd spalających wodór (rozdział 2).
»»
»»

»»

Karły OB: Gorące masywne gwiazdy ciągu głównego o klasie jasności V, we wczesnej fazie
spalania wodoru w jądrze. Przykłady: θ1 Ori C, ζ Oph.
Nadolbrzymy Of, Oe, Ofpe/WN9 (itp.): Gwiazdy typu O ze śladami silnych wiatrów gwiazdowych w ich widmach (np. linie emisyjne). Uważane są za bardziej zaawansowane ewolucyjnie
niż karły O. Mogą być albo w późnej fazie spalania wodoru w jądrze, albo w fazie przejściowej
do spalania helu. Przykłady ζ Puppis, Hen 3-519, S61.
WNH: lub mówiąc potocznie „gwiazdy O na sterydach”. Są to gwiazdy bogate w wodór z cechami gwiazd WR w ich widmach. Jeżeli pojedyncze, to są to najbardziej masywne gwiazdy
podczas spalania wodoru w późnych fazach ewolucyjnych na ciągu głównym. Jeżeli w układzie podwójnym, to jest to najprawdopodobniej wynik połączenia się gwiazd (merger) – taka
bardziej masywna wersja błękitnego marudera (ang. blue straggler). Są to gwiazdy o największych masach w młodych masywnych gromadach gwiazdowych i najbardziej masywne
gwiazdy zmierzone w układach podwójnych. Przykłady: WR25, WR20a.

DODATEK:
Zaawansowane ewolucyjnie masywne gwiazdy I: chłodne typy widmowe (rozdział 3).
»»

»»

RSG: Red supergiant – czerwony nadolbrzym. Najchłodniejsze i najbardziej zaawansowane ewolucyjne masywne gwiazdy. Najsilniejsza faza utraty masy dla pojedynczych gwiazd
z masą początkową MZAMS poniżej 30 M. Przykłady: Betelgeuze.
Extreme RSG (OH/IR star) – ekstremalne czerwone nadolbrzymy (gwiazda OH/IR).
Najjaśniejsze czerwone nadolbrzymy, u których utrata masy jest tak silna, że same się przesłaniają w zakresie wizualnym. Obserwuje się u nich silną nadwyżkę promieniowania w zakresie podczerwonym (IR) pochodzącą od pyłu i emisji maserowych OH, SiO i H2O. Przykłady:
VY CMa, NML Cygni.
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YSG: Yellow supergiant – żółty nadolbrzym. Rzadkie gwiazdy, które występują w środkowej
części diagramu HR, prawdopodobnie w fazie ewolucyjnej po czerwonym nadolbrzymie (ang.
post-RSG) i zwykle związane z silną utratą masy (Drout i inni 2012). Jest to krótko trwająca
faza ewolucyjna zarówno w modelach układów podwójnych jak i pojedynczych. Przykłady:
progenitor SN 2011dh.
YHG: yellow hipergiant – żółty hiperolbrzym. Najjaśniejsze żółte nadolbrzymy (YSG)
zwykle z ekstremalną utratą masy – często z oznaczeniem klasy jasności Ia+ (de Jager 1998).
Przykłady: IRC+10420, HR 5171A, ρ Cas.
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Główne indeksy aktywności słonecznej na lipiec 2014

Średnie miesięczne: R = 103,35, F = 7,61, CV = 105,45
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła S = 1445,33 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej na sierpień 2014

Średnie miesięczne: R = 101,16, F = 7,53, CV = 82,26
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła S = 1096,67 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej na wrzesień 2014

Średnie miesięczne: R = 116,57, F = 8,07, CV = 109,23
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 1187,00 [p.p.s - MH.].
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7

125

14

101

9

75

24

85

9

100

5

115

7

144

15

105

10

76

25

125

8

117

6

138

8

146

16

94

8

68

26

149

7

140

7

140

9

159

17

98

7

63

27

148

10

151

8

143

9

141

18

95

8

49

28

164

12

159

9

147

7

127

19

100

8

64

29

142

10

161

10

145

9

126

20

68

6

46

30

162

31
R - liczba Wolfa F - liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV - wartość klasyfikacyjna
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161
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Wartości CV

(wg. obserwacji TOS)
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Pochodnie fotosferyczne
(wg. obserwacji TOS)
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Liczby wolfa XXIV cyklu
(wg. obserwacji TOS)

160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Średnie miesięczne liczby Wolfa
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2014

Średnie liczby Wolfa z 13 miesięcy

AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA

Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
Nr

B

L

P

S

Nr

B

L

P

S

158

1

354

22 VI – 2 VII

15

204

13

55

15 – 25 VIII

12

159

13

351

22 VI – 1 VII

2

205

9

346

16 – 29 VIII

6

162

11

308

28 VI – 5 VII

16

206

-9

333

17 – 23 VIII

2

163

12

283

28 VI – 6 VII

10

207

8

327

19 – 28 VIII

18

164

-10

270

29 VI – 11 VII

24

208

12

273

22 VIII – 2 IX

15

165

-9

305

29 VI – 1 VII

14

209

-14

264

22 VIII – 3 IX

2

166

13

265

29 VI – 11 VII

13

210

-19

328

23 – 23 VIII

1

167

-18

268

29 VI – 11 VII

11

211

-7

252

23 VIII – 4 IX

3

168

-8

239

2 – 13 VII

24

212

3

251

24 – 25 VIII

1

169

-17

232

3 – 8 VII

4

213

15

288

25 – 25 VIII

1

170

-8

219

3 – 14 VII

21

214

-12

292

27 – 27 VIII

2

171

7

201

4 – 14 VII

8

215

-16

245

28 – 28 VIII

1

172

-18

298

5 – 7 VII

3

216

-12

230

28 VIII – 6 IX

12

173

8

252

7 – 9 VII

7

217

-18

202

28 VIII – 8 IX

27

174

11

164

7 – 16 VII

7

218

-27

270

30 – 30 VIII

2

175

-19

151

8 – 15 VII

9

219

-19

152

2 – 8 IX

16

176

-27

145

9 – 11 VII

3

220

-20

115

3 – 13 IX

7

177

10

156

11 – 15 VII

2

221

16

115

4 – 6 IX

6

178

7

113

18 – 20 VII

3

222

-13

102

4 – 16 IX

35

179

-23

68

18 – 23 VII

6

223

16

87

4 – 17 IX

20

180

17

86

19 – 20 VII

4

224

-20

80

5 – 11 IX

6

181

8

320

22 VII – 2 VIII

14

225

-10

199

6 – 8 IX

9

182

-13

338

22 – 25 VII

7

226

-17

150

6 – 11 IX

5

183

-14

324

23 VII – 2 VIII

5

227

10

145

6 – 11 IX

7

184

-9

321

26 VII – 30 VII

27

228

-16

65

7 – 16 IX

11

185

-22

274

26 – 30 VII

2

229

-15

50

11 – 19 IX

13

186

-13

265

26 VII – 2 VIII

9

230

-10

14

11 – 18 IX

11

187

-8

249

28 VII – 7 VIII

10

231

12

355

12 – 19 IX

11

188

-21

248

28 VII- 4 VIII

8

232

10

345

14 – 15 IX

1

189

-18

239

29 VII – 7 VIII

8

233

-20

310

17 – 20 IX

6

190

-7

227

29 VII – 9 VIII

15

234

9

290

17 – 26 IX

9

191

-20

210

31 VII – 11 VIII

19

235

3

290

17 – 26 IX

4

192

19

183

2 – 5 VIII

1

236

-10

267

19 IX - ?

15

193

9

175

2 – 11 VIII

20

237

-11

238

20 IX - ?

(50)

194

12

162

5 – 5 VIII

1

238

-15

249

20 IX - ?

(15)

195

15

130

6 – 16 VIII

10

239

15

10

22 – 24 IX

1

196

10

207

8 – 9 VIII

3

240

14

263

25 IX - ?

(28)

197

-19

155

9 – 15 VIII

3

241

7

210

29 IX - ?

(9)

198

10

193

11 – 12 VIII

2

242

10

172

25 IX - ?

(13)

199

8

160

11 – 14 VIII

4

243

-5

143

28 IX - ?

(6)

200

17

54

11 – 22 VIII

15

244

-10

142

29 IX - ?

(2)

201

-18

110

15 – 19 VIII

8

245

10

200

30 IX - ?

(3)

202

-26

57

15 – 17 VIII

2

246

-10

160

30 IX -?

(1)

203

-10

28

15 – 25 VIII

15

Nr - roczny numer grupy B - średnia szerokość heliograficzna L - średnia długość heliograficzna P - okres widoczności grupy
? - brak całego okresu widoczności grupy S - maksymalna liczba zaobserwowanych plam w danej grupie
Dane obserwacyjne i Komunikaty nr 7-9/2014 opracowali: Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy: G.Araujo (Hiszpania), H. Barnes (Nowa Zelandia), M. Biesiada, A. Chrapek, G. Dałek, A. Derdzikowski,
J. Derdzikowska, M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski, G-Lutz Schott (Niemcy), M. Sidor,
M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski.
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Wykres Motyla dla XXIV Cyklu wg. obserwacji TOS

Podsumowanie III kwartału 2014 roku pod
względem aktywności słonecznej
Od początku 2014 roku Słońce rozpieszczało obserwatorów wysoką aktywnością i efektownymi grupami
plam. Przy okazji zaczęły potwierdzać się prognozy
dotyczące wystąpienia drugiego maksimum w czasie
XXIV Cyklu, które na wykresach załączonych do raportu z III kwartału rysuje się już jako wyraźniejsze
i wyższe niż pierwsze maksimum z końca 2011 roku.
Pierwsza połowa bieżącego roku przyniosła dość
wysoką aktywność plamotwórczą, cechującą się
jednak sporymi wahaniami w zakresie miesiąca. Trzeci
kwartał 2014 roku zapowiadał się więc ciekawie i nie
zawiódł. Liczby dzienne R i CV osiągały często niespotykane w obecnym Cyklu wartości (np. 5 lipca: R= 194,
CV=225), a dodatkowo aktywność słoneczna w okresie ostatnich trzech miesięcy była wyjątkowo stabilna,
ulegając zauważalnemu i krótkiemu osłabieniu tylko
w połowie lipca, gdy odnotowano pojedynczy dzień
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bez plam na powierzchni słońca, co było zjawiskiem
wręcz zaskakującym, biorąc pod uwagę zaawansowaną fazę XXIV Cyklu.
Podsumowując: obserwowana aktualnie duża stabilność aktywności słonecznej na wysokim poziomie,
pozwala na wysunięcie przypuszczenia, iż najbliższy kwartał powinien przynieść aktywność słoneczną o zbliżonych wartościach indeksów. Może to być
jednak ostatni moment XXIV Cyklu, gdy aktywność
Słońca jest tak wysoka.
Niewykluczone, iż od roku 2015 będziemy mieć
do czynienia z powolnym i systematycznym słabnięciem XXIV Cyklu.
 Adam Derdzikowski

GALERIA

Obiekt: Simeis 3-188 (Trójkąt Pickeringa) - fragment
Pętli Łabędzia, pozostałości po wybuchu
supernowej sprzed 10 tysięcy lat
Autor: Jacek Bobowik, www.astrofotki.pl
Sprzęt: Orion Optics CT8 (ogniskowa 900 mm),
ST-8300M, ST8300C, 11.7h HaOIIIRGB

POLSKIE TOWARZYSTWO
OBSERWATORÓW GWIAZD
ZMIENNYCH ?
Szanowni Czytelnicy!
Proxima pojawia się regularnie już 5-ty rok. Naszą misją było m.in.
zintegrowanie środowiska obserwatorów gwiazd zmiennych, ale również
zainteresowanie tematyką gwiazd szerszej grupy polskiej społeczności
związanej z astronomią amatorską.
Obecnie skupiamy wokół siebie coraz większą rzeszę czytelników, którzy,
jak rozumiemy, są miłośnikami gwiazd. Dlatego narodził się pomysł
sformalizowania naszych struktur poprzez zorganizowanie i zarejestrowanie
ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego obserwatorów i miłośników
gwiazd zmiennych. Stworzyłoby to nam nowe możliwości w działaniu. Nie
chcemy jednak rozpoczynać prac, nie wiedząc, czy nasze środowisko czuje
potrzebę większej integracji. A bez poparcia i zaangażowania większej grupy
społeczności nie osiągniemy celów.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie bardzo krótkiej
(3 pytania) ankiety, dzięki której będziemy w stanie ocenić,
czy inicjatywa ta ma szansę realizacji.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie!

Ankieta ważna do dnia 30.11.2014
W przypadku problemów z przekierowaniem, skopiuj poniszy adres bezpośrednio w przeglądarkę www:
http://www.interankiety.pl/interankieta/a9ef4a7a7c9d2930650424b8f1a645b1

