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poprzednim numerze biuletynu opublikowaliśmy materiał poświęcony pierwszej w historii detekcji fal grawitacyjnych, do której doszło pod
koniec 2015 roku. Dziś mamy dla naszych Czytelników
drugą część tego artykułu, która poświęcona jest
m.in. parametrom fal grawitacyjnych generowanych
na Ziemi w warunkach laboratoryjnych oraz w kosmosie przez obiekty astrofizyczne. Kto głębiej wczytał się
w materiał sprzed trzech miesięcy, nie może opuścić
kolejnego.
Lato mamy w pełni, a na niebie króluje okazały
gwiazdozbiór Łabędzia. Dlatego uwagę naszych
Czytelników pragniemy skierować także na ciekawą
gwiazdę znajdującą się w tej konstelacji – BF Cygni,
która jest zmienną symbiotyczną, a jednocześnie
układem zaćmieniowym. W historii jej obserwacji
gwiazda ta przechodziła różne etapy, ale obecnie
znajduje się w fazie wzmożonej aktywności, więc
warto skierować teleskop w jej okolice.
W cyklu „Gwiazdozbiory nieba północnego” opisujemy natomiast kilka ciekawszych zmiennych małego
i niepozornego gwiazdozbioru letniego nieba – Liska.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na ciekawą
akcję obserwacyjną, która jest przygotowywana przez
członków oddziału PTMA w Białymstoku. Zamierzają
oni przeprowadzić obserwacje grupowe tranzytów
planet pozasłonecznych, a efekty swej pracy prezentować w czasie rzeczywistym w Internecie, poprzez
streamy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem poświęconym temu zagadnieniu. A może ktoś
z naszych Czytelników zechce się przyłączyć?
W numerze umieściliśmy również dawkę stałych
pozycji, czyli efemerydy dla miryd na najbliższe miesiące, wybrane informacje na temat osiągnięć programu All-Sky Automated Survey for Supernovae
w okresie od początku kwietnia do końca czerwca
2016 roku, a także raport z aktywności słonecznej
i podsumowanie II kwartału 2016 roku dokonane
przez członków Towarzystwa Obserwatorów Słońca
w Żychlinie. Życzymy przyjemnej lektury!
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Zdjęcie na okładce: Trójwymiarowa wizualizacja dwóch łączących się czarnych dziur generujących fale
grawitacyjne oparta na przewidywaniach ogólnej teorii względności. Wizualizacja powstała na superkomputerze
znajdującym się w ośrodku badawczym NASA . Źródło: http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nsf-s
-ligo-has-detected-gravitational-waves.
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Nowa zmienna rozbłyskowa w Pannie
Podczas conocnego patrolowania nieba w poszukiwaniu nowych za pomocą lustrzanek cyfrowych, które
to zajęcie jest bardzo popularne w Japonii, zdarzają
się ciekawe odkrycia innego typu obiektów. Czasem
bywa, że – przy niedokładnym przejrzeniu dostępnych
źródeł – „odkryje się” coś dobrze znanego od dawien
dawna. Na przykład 7 czerwca T. Kobayashi zauważył
w Wężowniku obiekt o jasności 9,3 mag, który wziął
za potencjalną galaktyczną nową. Po kilku godzinach
okazało się jednak, że jest to dobrze znana planetoida
Pasa Głównego (8) Flora (de facto odkryta 18 października 1847 roku przez Johna Russella Hinda). Innym
razem, jak stało się w przypadku T. Kojimy, odkryje się
nieznaną naturę nieciekawego na pierwszy rzut oka,
a skatalogowanego wiele lat wcześniej obiektu.
W dniu 2 czerwca, około 12.09 UT „seryjny” japoński odkrywca nowych, Tadashi Kojima, zarejestrował
w gwiazdozbiorze Panny obiekt o jasności 12,3 mag,
w miejscu o współrzędnych RA = 12h59m55,96s, Dekl.=
−16°48’59,5”. Podczas swoich obserwacji stosował
lustrzankę cyfrową "uzbrojoną" w obiektyw 135 mm
f/2,8. Odkrywczy obraz prezentujemy na rysunku 1.
Jako potencjalną nową, obiekt oznaczono prowizorycznie PNV J12595596–1648594.
Niemal równo dobę później T. Noguchi
za pomocą 23-cm kamery Schmidta – Cassegraina

Marian Legutko (LMT)

na niefiltrowanym obrazie CCD zarejestrował obiekt
mający już jasność 14,87 mag (zobacz obraz tutaj ).
Początkowo jego natura nie była wyjaśniona.
Niemniej było bardzo prawdopodobne, że mamy tutaj
do czynienia z nieznaną wcześniej zmienną rozbłyskową. Hipotezę wydawały się to potwierdzać obserwacje, jakie wykonał Hisashi Miyazaki, który zarejestrował obrazy gwiazdy (kamera cyfrowa + obiektyw
FA 70–200 mm f/2,8 ) minuty wcześniej niż Kojima:
02 czerwca godz. 12.01 UT – 13,0 mag;
12.02 UT – 12,3 mag; 12.03 UT – 11,5 mag;
12.04 UT – 11,5 mag.
Obiekt powiązano z gwiazdą USNO-B1.0 0731–
0308346, o jasności V około 15,8 mag. Fakt ten wydaje
się przesądzać, że PNV J12595596–1648594 jest nieznaną wcześniej zmienną typu UV Ceti.

Rys. 2. PNV J12595596-1648594 na obrazie, który
5 czerwca 2016 uzyskał Toshihiko Tanaka.

Rys. 1. Odkrywczy obraz PNV J12595596-1648594
z 2 czerwca 2016, którego autorem jest Tadashi Kojima.
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Żródła:
»»AAVSO-VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=472076
»»CBAT Transient Object Followup Reports – http://
www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J12595596-1648594.html
»» http://d.hatena.ne.jp/esutei/20160603/p1
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Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN
Subiektywnie wybrane informacje na temat All-Sky Automated Survey for Supernovae od początku kwietnia do
końca czerwca 2016 r. ze strony internetowej ASAS-SN [1] oraz profilu twitterowego SuperASASSN [5].
Ryszard Biernikowicz
01 kwietnia 2016 r.: ukazała się pierwsza część katalogu autorstwa T.W.-S.Holoien z współpracownikami
* (arXiv:1604.00396),
dotycząca jasnych supernowych (m ≤ 17 mag) odkrytych przez ASAS-SN. Publikacja obejV

muje dane z początkowego 1,5 roku funkcjonowania tego systemu w latach 2013–2014: 153 potwierdzone
supernowe, w tym 73 supernowe odkryte przez ASAS-SN i 80 przez pozostałych obserwatorów. Pełna lista
supernowych z tego okresu, bez uwzględniania kryterium jasnościowego, liczy 171 pozycji, z których 91
zostało odkrytych przez ASAS-SN. Autorzy zebrali również informacje na temat galaktyk macierzystych – ich
redshift, jasności w zakresie UV i podczerwieni. Statystyka tej próbki w postaci wykresów pie-chart została
pokazana na rys.1, gdzie podano według poszczególnych typów liczbę supernowych w nawiasach zwykłych
po wartościach procentowych. Statystykę supernowych odkrytych przez ASAS-SN widać na wykresie pie-chart po lewej stronie. Bardzo przypomina ona rozkład próbki idealnej ograniczonej magnitudowo np. opisanej w pracy zbiorowej pod kierunkiem Li (2011 r., MNRAS, nr 412, str. 1441):
SN typ Ia – 79%

SN typ II – 17 %

SN typ Ib/Ic – 4 %

Jako idealną próbkę obserwacyjną dotyczącą supernowych należy rozumieć próbkę bez efektów selekcji związanych np. z jasnością absolutną galaktyk macierzystach, w których odkryto supernowe oraz odległością danej supernowej, w sekundach łuku, od centrum galaktyki macierzystej. Pozostałe statystyki
na rys.1 znacznie bardziej odbiegają od tego idealnego rozkładu. W szczególności próbka supernowych nie
odkrytych przez ASAS-SN (środkowy pie-chart na rys.1) posiada bardzo duży procent obiektów typu Ib/Ic –
co zakłóca również reprezentatywność próbki dla wszystkich supernowych (patrz pie-chart po prawej stronie).
Projekt ASAS-SN stał się głównym źródłem odkryć jasnych supernowych szczególnie po 1 maja 2014 roku, gdy
rozpoczęły się obserwacje obu półkul nieba teleskopami Brutus i Cassius. Do końca 2014 roku podniosła się
również częstość 3–5 dni obserwacji tego samego pola na niebie. Teleskopy ASAS-SN odkrywały supernowe
niedługo po rozpoczęciu wybuchu, tzn. na 73 jasne supernowe (mV ≤ 17 mag) odkryte do końca 2014 roku,
aż 65% (46 szt.) stanowiły takie, które jeszcze nie osiągnęły maksimum jasności. ASAS-SN odkrył nieco więcej
supernowych w galaktykach z nieznanym redshiftem (22% / 16 szt.) niż pozostałe przeglądy nieba (16% / 13 szt.).
O tym, że próbka danych obserwacyjnych ASAS-SN, w porównaniu do konkurencji, jest bardziej zbliżona
do rozkładu próbki idealnej ograniczonej magnitudowo widać przekonująco na rys.2. Jest to statystyka

Rysunek 1. Statystyka próbki jasnych supernowych z lat 2013-2014. Pie-chart po lewej stronie: tylko supernowe
odkryte przez ASAS-SN. Pie-chart środkowy: supernowe odkryte przez obserwatorów różnych od ASAS-SN. Pie-chart
po prawej stronie: wszystkie supernowe odkryte w tym okresie. Materiał źródłowy: arXiv:1604.00396.
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Rysunek 2. Statystyka lokalizacji supernowych w ich galaktykach macierzystych. Odległość supernowej wyrażona
w sekundach łuku od środka galaktyki macierzystej, w której ją odkryto względem jasności absolutnej galaktyki
macierzystej w barwie podczerwonej MK . Statystyka dotyczy supernowych odkrytych przez ASAS-SN (czerwone
gwiazdki), obserwatorów-amatorów (czarne kółeczka) i innych profesjonalych przeglądów nieba (niebieskie
kwadraty). Materiał źródłowy: arXiv:1604.00396.

*
*

6


lokalizacji 153 supernowych w ich galaktykach macierzystych: odległość supernowej (wyrażona w sekundach
łuku od środka galaktyki macierzystej, w której ją odkryto) względem jasności absolutnej galaktyki macierzystej w barwie podczerwonej MK .
Poza konkretnymi przykładami supernowych oznaczonych gwiazdkami, kwadracikami lub kółeczkami
na rys.2 autorzy pokazali wartości mediany (taka "inna" średnia) dla jasności oraz offsetu w przypadku supernowych odkrytych przez ASAS-SN (pionowe i poziome czerwone przerywane linie), obserwatorów-amatorów
(pionowe i poziome czarne kropkowane linie) i innych profesjonalnych przeglądów obserwacyjnych nieba
(pionowe i poziome niebieskie kropkowano-przerywane linie). Wypełnione punkty wskazują na supernowe,
które zostały niezależnie odkryte przez ASAS-SN. Na tym rysunku oznaczono trójkątem górną granicę jasności galaktyki macierzystej, której nie zarejestrowano w katalogu 2MASS lub WISE. Z powyższych statystyk
wynika, że obserwatorzy-amatorzy mają tendencję do odkrywania supernowych w jaśniejszych galaktykach
macierzystych oraz w większych odległościach od ich jąder (większy offset) w porównaniu do ASAS-SN.
3 kwietnia 2016 r.: ASAS-SN odkrył do tej pory 1000 zjawisk przejściowych w swojej historii – w tym 100
w roku 2016. Pełną ich listę można znaleźć pod odnośnikiem [2].
6 kwietnia 2016 r.: Druga co do jasności supernowa z 2014 roku ASASSN-14lp jest jedną z 27 bohaterek publikacji pt. "Progressive red shifts in the late-time spectra of type Ia supernovae" autorstwa C.Black z współpracownikami (arXiv:1604.01044) na temat stopniowego przesuwania się w stronę czerwieni struktur widmowych
(np. emisja λ ~ 4700 Å) w późnych fazach ewolucji widm. Autorzy przeanalizowali 160 widm 27 supernowych
typu Ia i stwierdzili, że występujące powszechnie w późniejszym okresie ewolucji widma przesunięcie ku czerwieni struktur widmowych może być częściowo wynikiem spadku nieprzeźroczystości i/lub prędkości radialnych linii żelaza (niewzbronionych) – nie jest to głównie efekt zmniejszania się prędkości radialnych w liniach
emisyjnych wzbronionego żelaza.
Natomiast supernową ASASSN-14lp zaobserwowano w galaktyce macierzystej NGC 4666 (z = 0,00510).
Była to druga co do jasności supernowa w 2014 roku, która osiągnęła maksimum jasności V = 11,94 mag
w dniu 24 grudnia 2014 r.
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maja 2016 r.: D.Godoy-Rivera z współpracownikami ASAS-SN opublikował analizę obserwacji najjaśniejszej
* 2znanej
supernowej I-go typu ASASSN-15lh (arXiv:1605.00645) z około 330 dni od jej odkrycia. W bolometrycznej krzywej blasku tej supernowej zaobserwowano pojaśnienie, ale tylko w pasmach ultrafioletowych
(VVW1 / λ2600Å, UVM2 / λ2246Å, UVW2 / λ1928Å) teleskopu UVOT na satelicie Swift. Efektu pojaśnienia
nie widać w pasmach optycznych U, B, V. Ogółem na rys.3 pokazano zmiany jasności supernowej w sześciu pasmach fotometrycznych satelity Swift: V (λ=5468Å), B (λ=4392Å), U (λ=3465Å), UVW1 (λ=2600Å), UVM2
(λ=2246Å), and UVW2 (λ=1928Å). Obserwacje jasności w barwach B i V zostały wykonane przez dwa teleskopy
(LCOGT i UVOT) i przetransformowane do jasności teleskopu UVOT. Kwadratem koloru zielonego oznaczono
obserwacje w filtrze V wykonane przez ASAS-SN. Autorzy podzielili wielobarwną krzywą blasku ASASSN-15lh
na pięć odróżniających się faz i oznaczyli ich początki liniami pionowymi w dolnej części rys.3 w następujący
sposób:
»»
»»
»»
»»
»»

 aksimum jasności (ang. "peak") około 19 dnia (w układzie odniesienia obserwatora) we wszystkich
m
pasmach z wyjątkiem V, gdzie ten moment nastąpił w dniu zerowym na krzywej blasku;
spadek jasności (ang. "decline") około 54 dnia, kiedy jasność malała monotonicznie;
dolina (ang. "valley") około 81 dnia, w której krzywe blasku w barwach UV i U osiągnęły pierwsze
minimum;
pojaśnienie (ang. "rebrightening") około 127 dnia widziane tylko w barwach UV bez zakresu optycznego
(filtry B,V), w tej fazie jasność w barwie U przestała się zmniejszać;
spadek jasności (tutaj ang. "fading") od około 196 dnia we wszystkich pasmach fotometrycznych.

Pojaśnienie rozpoczęło się około 90 dnia, licząc od maksimum jasności supernowej w barwie V i po osiągnięciu największej jasności przez około 120 dni utrzymywało się plateau jasności bolometrycznej. Jasność
supernowej zaczęła ponownie spadać od około 210 dnia. Zaobserwowano następującą amplitudę pojaśnienia
w poszczególnych filtrach obserwacyjnych satelity Swift: ∆mUVW2 ~ −1,75 mag (tmax ~ 133 dzień), ∆mUVM2 ~ −1,25
mag (tmax ~ 133 dzień) i ∆mUVW1 ~ −0,8 mag (tmax ~ 138 dzień).
W fazie początkowej ewolucji widma ASASSN-15lh (początkowy spadek jasności / pojaśnienie / ponowny
spadek jasności) nie widać tropów (np. wąskie linie emisyjne) wskazujących na oddziaływanie fali uderzeniowej z materią wokółgwiazdową. Podczas pojaśnienia efektywna temperatura fotosferyczna, wyznaczona
z dopasowania rozkładu energii z danych fotometrycznych UV i optycznych to ciała doskonale czarnego, wzrosła z 11 000K do 18 000K.
Jedną z możliwych hipotez tłumaczących pojaśnienie ASASSN-15lh może być wstrzyknięcie dodatkowej
energii, która zwiększy temperaturę efektywną oraz ustabilizuje jasność bolometryczną (stąd plateau w krzywej blasku). Alternatywną hipotezą może krzywa blasku zasilana przez dwa źródła energii, z których jedno
w zakres optycznym (U,B,V) wychładza się i stopniowo słabnie oraz drugie w zakresie UV, które osiąga maksimum około 150 dnia w układzie odniesienia związanym z obserwatorem (=122 dzień w układzie odniesienia
związanym z supernową). Ta druga hipoteza mogłaby wyjaśnić zmiany temperatury efektywnej bez injekcji
dodatkowej energii w późniejszym okresie – wystarczy tylko zmniejszenie się nieprzeźroczystości ośrodka
umożliwiające ucieczkę fotonów w zakresie UV.
Dotychczasowe dane obserwacyjne ASASSN-15lh dostarczają argumentów na rzecz tego, że to zjawisko
należy zaliczyć do grupy bardzo jasnych supernowych typu I (w skrócie: SLSN-I), ponieważ wygląd widma,
jasność, promień znacznie się różnią od trzech dobrze znanych przypadków TDE (tidal disruption events)
odkrytych przez ASAS-SN. Szacuje się, że w ciągu tych 330 dni supernowa wypromieniowała ogółem około
~1,55−1,70×1052 ergów.
Zasadniczo może być wiele źródeł energii zasilających krzywą blasku ASASSN-15lh. Model magnetara o ekstremalnie silnym polu magnetycznym około 1013 –1014 Gaussów i okresie obrotu około 1 milisekundy przewiduje w późniejszym okresie spadek jasności bolometrycznej (Lbol) z czasem "t" według wzoru Lbol~t−2. Jednak
nie obserwuje się takiego kształtu krzywej blasku ASASSN-15lh. Krzywą blasku tej supernowej może wyjaśnić
półempiryczny model hybrydowy, w którym w początkowym okresie krzywa blasku jest zasilana w energię
przez magnetara, a w późniejszym przez odziaływanie z ośrodkiem wokółgwiazdowym. Więcej informacji
na temat tego modelu można znaleźć w Proximie nr 24, w kąciku o ASAS-SN, wpis dotyczący 23 marca 2016 r.
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Rysunek 3. Krzywe blasku ASASSN-15lh w układzie odniesienia obserwatora od 29 dnia przed osiągnięciem
maksimum jasności w barwie V do 302 dnia po maksimum (MJD 57150 – 57480). Supernowa była obserwowana
w pasmach fotometrycznych UV (UVW1, UVM2, UVW2) i U tylko za pomocą statelity Swift. Natomiast obserwacji
w pasmach V i B pochodzą z teleskopów LCOGT i z satelity Swift i zostały przetransformowane do jasności satelity
Swift. Obserwacje w barwie V pochodzące od ASAS-SN oznaczono zielonym kwadratem. Dodatkowo na rysunku
zaznaczono zieloną przerywaną linią szacunkową jasność galaktyki macierzystej V = 18,92 mag.

*

Na koniec lektury tego artykułu warto jeszcze raz podkreślić, że bez obserwacji fotometrycznych satelity
Swift w zakresie UV nie byłoby możliwe zaobserwowanie tego pojaśnienia, ponieważ krzywa blasku ASASSN15lh w zakresie optycznym przez cały czas wykazuje tylko monotoniczny spadek jasności.
11 maja 2016 r.: Spotkanie "zabójców supernowych" najprawdopodobniej przed restauracją ich imienia (Les
Assassins) w Santiago de Chile – patrz rys.4.
16 maja 2016 r.: ASAS-SN odkrywa 3 prawdopodobne supernowe jednego dnia – jedną na północnej półkuli
nieba (ASASSN-16fc/AT 2016cda) i dwie na południowej (ASASSN-16fdAT 2016cdb, ASASSN-16fe/AT 2016cdc)
(telegram astronomiczny [6]: 9057).
17 maja 2016 r.: Została opublikowana praca S.Schmidt z współpracownikami (arXiv:1605.04313) na temat ekstremalnego rozbłysku o amplitudzie aż 11 mag ultra-chłodnego karła SDSS J053341.43+001434.1 (SDSS0533).
Zjawisko wystąpiło w dn. 10 stycznia 2016 r. (pisaliśmy o tym w poprzedniej części kalendarza zabójców
supernowych) i zostało oznaczone jako ASASSN-16ae. Spektroskopia w zakresie optycznym i podczerwonym
wskazuje na typ widmowy L0 z silnymi emisjami w linii Hα. Parametry kinematyczne karła SDSS0533 takie jak
odległość 96,5±23,1 pc, ruchy własny i prędkość radialna wskazują, że należy on prawdopodobnie do starej
populacji grubego dysku galaktycznego. Oszacowano, że podczas tego rozbłysku wydzieliła się energia całkowita większa od 6,2x1034 ergów, co klasyfikuje ten rozbłysk jako jeden z najsilniejszych. Występowanie takich
zjawisk w starych karłach typu widmowego L0 może sugerować, że aktywność magnetyczna istnieje nawet
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Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN

wśród gwiazd na końcu małomasywnym ciągu
głównego i starych ultra-chłodnych karłach.
Dla ultra-chłodnych karłów typów widmowych M7-L3 powszechnym zjawiskiem jest
występowanie aktywności magnetycznej,
której jednym z markerów jest występowanie widmowych linii emisyjnych Hα. Coraz
więcej dowodów wskazuje na to, że jest ona
generowana przez dwa niezależne mechanizmy. U niektórych bardzo chłodnych karłów
materiał obserwacyjny wskazuje na klasyczną
gwiazdową aktywność magnetyczną (względnie wolna rotacja; pole magnetyczne, które
nie jest osiowo-symetryczne; silna emisja promieniowania w zakresie X; rozbłyski w zakresie promieniowania X; słabe emisje radiowe).
Rysunek 4. Zabójcy supernowych – misja zakończona! Od
Dla innych bardzo chłodnych karłów aktywlewej: Tom Holoien (główny autor katalogu supernowych
ność magnetyczna pochodzi z emisji auroralASAS-SN opisanego pod datą 1 kwietnia 2016 r.), Diego
nych (odpowiednik ziemskich zórz polarnych)
Godoy-Rivera (główny autor publikacji o pojaśnieniu ASASSNw przypadku gdy gwiazda-karzeł szybko rotuje
15lh omawianej pod datą 2 maja 2016 r.), Kris Stanek, Chris
i posiada silne dipolowe pole magnetyczne.
Kochanek. Materiał źródłowy [5].
Wtedy obserwuje się również słabe promieniowanie w zakresie X oraz skolimowane wiązki promieniowania radiowego. Podczas gdy pierwszy mechanizm
aktywności magnetycznej dotyczy karłów średnich typów widmowych M, to aktywność auroralna staje się
dominująca dla późnych typów M. Wydaje się również, że jest to jedyne źródło aktywności magnetycznej dla
gwiazd-karłów typu widmowego L i chłodniejszych.
17 maja 2016 r.: N.Jiang z współpracownikami opublikował pracę p.t. "THE WISE DETECTION OF INFRARED
ECHO IN TIDAL DISRUPTION EVENT ASASSN-14LI" (arXiv: 1605.04640). Publikacja dotyczy obserwacji za
pomocą satelity WISE (pasma W1/3,4 μm i W2/4,6 μm) echa w zakresie podczerwieni ASASSN-14li w 36 dniu
po jego odkryciu.
21 maja 2016 r.: Nawet podczas pełni Księżyca ASAS-SN odkrywa supernowe. W szczególności podczas majowej pełni Brutus odkrył supernową ASASSN-16fj/AT2016cmn na północnej półkuli nieba w galaktyce IC 1289
(z=0,0183, d=74,6 Mpc) – patrz telegram astronomiczny [6]: 9073. Supernowa została potwierdzona spektroskopowo jako typ Ia (widmo podobne jak SN1994D – cztery dni przed maksimum), w której otoczka rozszerza
się z prędkością około 11 tysięcy km/s (telegram astronomiczny [6]: 9075).
25 maja 2016 r.: Administrator konta ASASSN na Twitterze [5] pokazał rysunek nr 156 z publikacji
arXiv:1605.06221 (patrz również rys.5). Jest to licząca 123 strony praca przeglądowa pt. ""Survey of Period
Variations of Superhumps in SU UMa-Type Dwarf Novae. VIII: The Eighth Year (2015–2016)"", w której głównym
autorem jest japoński astronom Tachai Kato. Wśród około setki autorów można znaleźć również polskiego
astronoma Bartłomieja Dębskiego z UJ.
Autorzy zebrali i opracowali obserwacje 128 gwiazd kataklizmicznych typu SU UMa. Ciekawostką jest
znaczny wzrost liczby wyznaczonych okresów super-wybuchów dla tych nowych karłowatych, które zostały
odkryte przez ASAS-SN w latach 2013–2015 (kolor zielony). Aczkolwiek dane w słupku z 2015 r. obejmują również obserwacje z części roku 2016. Są tutaj uwzględnione tego typu nowe karłowate odkryte przez przeglądy
MASTER i CRTS oraz zawarte w katalogach gwiazd zmiennych GCVS (wersja z 1985 r.) i NSV (wersja z 1982 r.).
Warto zainteresować się tą publikacją, gdyż zostały zebrane w niej praktyczne wskazówki dotyczące organizacji obserwacji różnego typu super-wybuchów dla nowych karłowatych, aby były bardziej owocne astrofizycznie i satysfakcjonujące dla obserwatorów.
27 maja 2016 r.: SuperASASSN na Twitterze [5] podał odnośnik do programu rozrywkowego, w którym amerykański fizyk-teoretyk prof. Briene Greene opowiedział o najjaśniejszej supernowej wszechczasów ASASSN15lh i zjawisku kolapsu gwiazdy. Na koniec zaprezentował w sposób bardzo widowiskowy (patrz [7]) model
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formowania się fali uderzeniowej podczas wybuchu supernowej za pomocą modelu "armaty
Galileusza" (ang. galilean cannon), gdzie kolejnym warstwom zapadającej się gwiazdy odpowiadają coraz mniejsze kulki. Kolaps zostaje
zatrzymany w ułamku sekundy po uformowaniu się protogwiazdy neutronowej i powstaje
gwałtownie rozszerzająca się fala uderzeniowa.
Przy okazji prof. Briene Greene uzyskał certyfikat Księgi Guinessa na najmocniejszą armatę
Galileusza. Matematyczne wyjaśnienie zasady
działania armaty Galileusza można znaleźć pod
odnośnikem [8].
26 czerwca 2016 r.: Podejrzeliśmy wygląd
głównej tablicy w centrali ASAS-SN – najbliższe
plany i osiągnięcia. Do 25 czerwca 2016 r. grupa
ASAS-SN odkryła 345 supernowych (w tym
w 2015/2016 r. odpowiednio 179/74 supernowe).
Plany na bieżący rok wynoszą minimum 180
supernowych. Oznacza to konieczność odkrycia
jeszcze 106 supernowych do końca roku.
29 czerwca 2016 r.: Jeden ze współpracowników
ASAS-SN, australijski miłośnik astronomii Joe
Brimacombe, potwierdził około 100 supernowych odkrytych przez ASAS-SN. Dwie ostatnie
z nich to ASASSN-16gp (AT 2016cyl) i ASASSN16gq (AT 2016cym). Informacja o tych supernowych została opublikowana w telegramie astronomicznym nr 9199 (patrz [6]: 9199). Procedura
niezależnego potwierdzania odkrycia supernowej przez współpracujących obserwatorów jest
stosowana przez ASAS-SN ze względu na kiepską rozdzielczość ich teleskopów "kwadrupolowych" wynosząca zaledwie 8"/piksel. Więcej
informacji o australijskim miłośniku astronomii
dr (...nauk medycznych) Joe Brimacombe można
znaleźć pod odnośnikiem [9].

Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN

Rysunek 5. Liczba superwybuchów ze zmierzonymi
okresami w danym roku, które zostały zaobserwowanych
w nowych karłowatych typu SU UMa. Tutaj są podane
tylko statystyki dla tych nowych odkryte przez przeglądy
obserwacyjne ASAS-SN, MASTER, CRTS, obiekty z katalogu
GCVS). Więcej informacji w tekście z 25 maja 2016 r. Materiał
źródłowy: arXiv:1605.06221.

Rysunek 6. Wygląd głównej tablicy informacyjnej
w centrali ASAS-SN w dniu 25 czerwca 2016 r.: najbliższe
plany i osiągnięcia. Materiał źródłowy [5].
Materiały źródłowe :
[1] Strona domowa ASAS-SN; [2] Lista wszystkich zjawisk zarejestrowanych przez ASAS-SN ;
[3] Aktualna lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN; [4] ASAS-SN CV Patrol ;
[5] Profil ASAS-SN na portalu społecznościowym Twitter ; [6] Odnośnik do telegramów astronomicznych. Aby
znaleźć konkretny numer telegramu należy z polu XXXX wpisać jego numer (np. 8042) ;
[7] 25 maja 2016r. – fizyk-teoretyk Brian Greene wyjaśnia i na koniec widowiskowo ilustruje zjawisko wybuchu
supernowej ; [8] R.Cross (2007) – "Vertical bounce of two vertically aligned balls";
[9] ASAS-SN "Unpaid Professional Collaborators": Joe Brimacombe.
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MIRYDY
W naszym stałym cyklu kalendarium maksimów jasnych miryd przedstawiamy kolejną
dawkę efemeryd dla gwiazd, których maksima jasności przewidywane są w najbliższych
trzech miesiącach. Wg kolejności podajemy: nazwę gwiazdy, współrzędne (na rok 2000), datę
maksimum, okres zmienności, średnią amplitudę zmian blasku, czas obserwacji (miesiące, dla
których gwiazda powinna być jaśniejsza od 11 mag).
Bogdan Kubiak

SIERPIEŃ
W sierpniu 9 jasnych miryd znajdzie się w maksimum. Ale jedną z ciekawszych do obserwacji będzie χ Cyg, której
maksimum przewidywane jest we wrześniu, jednak już teraz będzie bardzo dobrze widoczna przez całą noc. Nad
ranem poprawią się też warunki widoczności ο Ceti (Mira). W drugiej części nocy warto spojrzeć na niezbyt często
obserwowaną X Aqr, którą odnajdziemy w pobliżu znanej Mgławicy Ślimak. Jej średnia jasność w maksimum
wynosi zaledwie 8,3 mag, a gwiazda ta warta jest uwagi ze względu na fakt, że w ubiegłym roku oceniono ją tylko
51 razy. Pod koniec miesiąca na porannym niebie będzie można spróbować ocenić V Mon, dla której w ubiegłym
roku wykonano 65 ocen. Obserwacje V Mon są tym bardziej pożądane, że jej następne maksima będą wypadać
w czasie, gdy znajduje się ona zbyt blisko Słońca.
 Pełnia Księżyca przypada 18 sierpnia.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

U Cyg

20h19m36s

+47°53’39”

1

463,2

7,2-10,7

Cały rok

W Peg

23h19m50s

+26°16’44”

6

345,5

8,2-12,7

V-XI

S UMi

15h29m35s

+78°38’00”

8

331,0

8,4-12,0

IV-XI

R Dra

16h32m40s

+66°45’18”

16

245,6

7,6-12,4

VI-X

X Aqr

22h18m39s

-20°54’04”

17

311,6

8,3-14,4

VII-X

V Mon

06h22m44s

-02°11’43”

18

340,5

7,0-13,1

VI-XI

R Vul

21h04m22s

+23°49’18”

20

136,7

8,1-12,6

VII-IX

S CrB

15h21m24s

+31°22’03”

24

360,3

7,3-12,9

VII-XII

V Cnc

08h21m43s

+17°17’07”

29

272,1

7,9-12,8

VI-XI

WRZESIEŃ
We wrześniu będziemy mieli prawdziwy wysyp maksimów jaśniejszych mir – aż 14 z nich znajdzie się w maksimum.
Gwiazdą wieczoru będzie χ Cyg, którą w sprzyjających warunkach będzie można dostrzec nawet gołym okiem.
To niezwykle popularna gwiazda zarówno w Polsce, jak i na świecie, w 2015 r. oceniono ją 1639 razy! W drugiej
części nocy będzie można zaobserwować słabnącą przed październikowym minimum ο Ceti (Mira). W Wielorybie
będzie można także zaobserwować dwie niezbyt często ocenianie mirydy. Pierwsza z nich to U Cet, którą
odnajdziemy na pograniczu z gwiazdozbiorem Erydanu – w ubiegłym roku wykonano dla niej 80 obserwacji.
Druga to S Cet, oceniona w 2015 r. zaledwie 49 razy, leżąca dość blisko świecącej z jasnością 3,5 mag ℩ Cet.


www.proxima.org.pl

11


KALENDARIUM

Kalendarium

Nie łatwym do odnalezienia na niebie obiektem, ze względu na brak jaśniejszych gwiazd w jej pobliżu, jest leżąca
na pograniczu gwiazdozbioru Ryb i Wieloryba gwiazda oznaczona jako R Psc. Nie mniej warto skierować w jej
kierunku teleskop, ponieważ w ubiegłym roku wykonano dla niej tylko 75 ocen.
 Księżyc będzie w pełni 16 września.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

R UMa

10h44m38s

+68°46’33”

1

301,6

7,5-13,0

VII-XI

U Cet

02h33m44s

-13°08’54”

3

234,7

7,5-12,6

VII-XI

R Lyn

07h01m18s

+55°19’50”

4

378,7

7,9-13,8

VI-X

W Her

16h35m12s

+37°20’43”

10

280,0

8,3-13,5

VII-XI

χ Cyg

19h50m34s

+32°54’51”

11

408,0

5,2-13,4

V-I

U Cas

00h46m21s

+48°14’39”

17

277,2

8,4-14,8

VIII-X

R Psc

01h30m38s

+02°52’54”

17

344,5

8,2-14,3

VIII-XI

T Her

18h09m06s

+31°01’16”

23

165,0

8,0-12,8

VIII-XI

T Ari

02h48m20s

+17°30’34”

25

317,0

8,3-10,9

cały rok

S Cet

00h24m03s

-09°19’41”

26

320,4

8,2-14,2

VII-XI

T UMa

12h36m23s

+59°29’13”

26

256,6

7,7-12,9

VIII-XII

RS Her

17h21m42s

+22°55’16”

26

219,7

7,9-12,5

VIII-XI

V CrB

15h49m31s

+39°34’18”

28

357,6

7,5-11,0

cały rok

ST And

23h38m45s

+35°46’21”

28

328,3

8,2-11,8

cały rok

PAŹDZIERNIK
W październiku 9 mir znajdzie się w maksimum. Najjaśniejszą z nich w dalszym ciągu będzie χ Cyg, słabnąca
po wrześniowym maksimum. Mira Ceti natomiast znajdzie się w minimum jasności. Rzadko obserwowana jest
leżąca w południowych częściach gwiazdozbioru Wodnika gwiazda S Aqr, którą w ubiegłym roku oceniono
zaledwie 63 razy. Na wieczornym niebie będzie można także odnaleźć dwie niezbyt jasne mirydy z Wężownika:
RY Oph i Z Oph – dla obu w ubiegłym roku wykonano nieco ponad 100 obserwacji.
 Księżyc będzie w pełni 16 października.
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Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

V Cas

23h11m41s

+59°41’59”

2

228,8

7,9-12,2

VIII-XII

R Vir

12h38m30s

+06°59’19”

3

145,6

6,9-11,5

cały rok

Z Oph

17h19m32s

+01°30’54”

5

348,7

8,1-12,7

VII-I

T Cam

04h40m09s

+66°08’48”

9

373,2

8,0-13,8

VI-I

RY Oph

18h16m37s

+03°41’35”

12

150,4

8,2-13,2

IX-XI

R Hya

13h29m43s

-23°16’53”

13

360,0

4,5-9,5

cały rok

W Lyr

18h14m56s

+36°40’13”

15

197,8

7,9-12,2

VIII-XII

S Aqr

22h57m06s

-20°20’35”

19

279,3

8,3-14,1

IX-XII

Y Per

03h27m42s

+44°10’36”

21

248,6

8,4-10,3

cały rok
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Krzywe jasności wybranych miryd
Poniżej prezentujemy krzywe jasności kilku wybranych miryd z obserwacji polskich obserwatorów gwiazd
zmiennych, które w poprzednich miesiącach osiągnęły maksimum jasności.
Obserwatorom serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i udostępnienie swoich wyników.

CHI CYG

T UMA
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Krzywe jasności wybranych miryd

S CRB

S UMI

Materiał MIRYDY opracował Bogdan Kubiak na podstawie: www.aavso.org

★

Wszystkie osoby, które wykonały obserwacje którejkolwiek miry
i chciałyby się przyczynić do bliższego poznania tych gwiazd,
proszone są o podzielenie się wynikami poprzez:
hh wysłanie ich na adres: sswdob@poczta.onet.pl
hh wprowadzenie na stronie: http://mira.nwz.pl/
hh wprowadzenie na stronie: http://www.aavso.org/webobs
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Więcej informacji
na temat sposobu
zgłaszania obserwacji
można znaleźć na stronie:
www.proxima.org.pl

GWIEZDNE KATAKLIZMY

Gwiazdy nowe w II kwartale 2016 r.
Drugi kwartał 2016 roku, podobnie jak poprzedni, nie obfitował w odkrycia galaktycznych nowych,
znajdujących się w zasięgu obserwacji amatorskich. Dostrzeżono tylko jedną. Jej położenie na niebie
średnio sprzyjało obserwacjom z terenu naszego kraju. Nowa nie była, ze względu na jasność,
łatwym do obserwacji obiektem.
Marian Legutko (LMT)

PNV J17381927–3725077 –
Nowa Skorpiona 2016

Hideo Nishimura, w dniu 10 czerwca około 15.05 UT,
zarejestrował obiekt o jasności 12,4 mag, w miejscu o współrzędnych RA = 17h 38 m19,31s , Dekl. =
−37°23’26,6”. Odkrywca doniósł, że patrolując swoją
kamerą (DSLR + obiektyw 200mm f/3,2) ten sam rejon
14 i 18 maja oraz 5 czerwca, we wskazanym miejscu
nie dostrzegł żadnego obiektu o jasności wyższej niż
13 mag (graniczny zasięg na uzyskanych obrazach).
Obserwacje widma niskiej rozdzielczości, autorstwa K. Ayani, wykonane metrowej średnicy teleskopem w Bisei Astronomical Observatory 11 czerwca
około 15.35 UT, wskazywały na nową we wczesnej
fazie wybuchu.

Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Skorpiona 2016 – według
obserwacji zgromadzonych w bazie AAVSO w okresie
od 10 czerwca do 2 lipca 2016.
Pomimo uchwycenia nowej podczas wzrostu
jasności, jej maksymalny blask nie mógł zachwycić.
Według obserwacji zgromadzonych w bazie AAVSO,
trzy doby po odkryciu nowa miała jasność około
1 mag wyższą niż w chwili odkrycia. Pojedynczy japońscy obserwatorzy, nie rejestrujący swoich obserwacji
w AAVSO, oszacowali jej blask w tym okresie na około
10,8–11 mag. Po 13 czerwca blask obiektu wyraźnie
malał, chociaż wyniki obserwacji wskazują na fluktuacje jasności.
Na początku lipca jasność Nowej Skorpiona szacowana jest na około 13 mag (patrz krzywa blasku
na rysunku 1).

Rys. 2. Widmo Nowej Skorpiona 2016 – uzyskane
11 czerwca 2016 w Bisei Astronomical Observatory.

Rys. 3. Hideo Nishimura rejestruje nową na swoim
Canonie EOS 5D.
Prawdopodobnym progenitorem nowej jest
gwiazda około dziewiętnastej wielkości, skatalogowana przez US Naval Observatory jako USNO-B1.0
0525–066362.
Źródła:
»»AAVSO Alert Notice #544 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-544
»»CBAT Transient Object Followup Reports – http://
www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J17381927–3725077.html
»»AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=472087
»»Bisei Astronomical Observatory – http://www.
bao.city.ibara.okayama.jp/astro/2016/pnv/PNV_
J17381927–3725077_Jun11.png
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Gwiazdy supernowe w II kwartale 2016 r.
Drugi kwartał 2016 roku był okresem ubogim w obserwacje jasnych supernowych. Spośród niemal
1350 odkrytych w tym czasie gwiezdnych kataklizmów, zaledwie trzy z nich osiągnęły maksymalną
jasność 15 mag lub więcej, ale za to dwie rozbłysły na północnym niebie (N). Są to: SN 2016coi (Vmax:
13,8 mag, N); SN 2016coj (Vmax: 13,0 mag, N) i PS16czu (Vmax: 14,8 mag, S). Pocieszający jest też
fakt, że dwie pierwsze to najjaśniejsze supernowe zarejestrowane dotychczas w 2016 roku.
Krzysztof Kida

SN 2016coi

Odkr yta 27 maja w odległej o 33 miliony lat
świetlnych galaktyce spiralnej UGC 11868 (R.A. =
21h59m04,14s, Decl. = +18°11'10,46"), leżącej w gwiazdozbiorze Pegaza. Odkrycia dokonano w ramach All
Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN)
– więcej o tym projekcie piszemy w dziale NEWS,
w artykule pt. „Z kalendarza zabójców supernowych
ASAS-SN”. Położenie supernowej: 7,9" W i 31,7" N
od centrum galaktyki. Sklasyfikowana jako I-c, maksymalną jasność osiągnęła 8 czerwca, gdy na niebie
świeciła z jasnością 13,8 mag. Obecnie jej blask spadł
znacznie poniżej 15 mag.

Supernowa SN 2016coi sfotografowana 13 czerwca.
Użyty sprzęt: Meade 16” LX200-ACF, SBIG STL-6303E,
stack z piętnastu niefiltrowanych zdjęć po 100 s exp.
Autor: Thomas Langhans

SN 2016coj

Odkryta 28 maja na niefiltrowanych obrazach uzyskanych przy pomocy 0,76-m automatycznego teleskopu KAIT (Katzman Automatic Imaging Telescope)
w Obserwatorium Licka. Gwiazda znajdowała się
w galaktyce NGC 4125 (R.A. = 12h08m06,77s, Decl. =
+65°10'37,8"). Położenie supernowej: 4,8" E i 10,8" N
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od centrum galaktyki. Około 1,5 godziny po odkryciu jasność obiektu określono w paśmie czerwonym
na 14,5 Rmag. Widmo gwiazdy w zakresie 350–800
nm uzyskane 3 metrowym reflektorem w Lick
Observatory w dniu odkrycia, zaledwie 4 godziny
po pierwszej detekcji, pokazało, że SN 2016coj
to supernowa typu Ia. Maksymalną jasność 13,0 mag
gwiazda osiągnęła 12 czerwca.
NGC 4125 to galaktyka eliptyczna o jasności 9,6
mag i rozmiarach 5,8’3,2’, położona w gwiazdozbiorze Smoka. Została odkryta 4 stycznia 1850 roku
przez brytyjskiego astronoma Johna Russella Hinda
(1823-1895).

Supernowa SN 2016coj sfotografowana 4 czerwca
przez Jarosława Grzegorzka. W chwili zdjęcia gwiazda
miała jasność 13,6 Umag. Użyty sprzęt: 0,25 f/4
reflector, exp.: 45 s. Źródło: http://www.jgao.pl

Materiał opracowano na podstawie:
http://www.rochesterastronomy.org
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Gwiazdozbiory nieba północnego – LISEK
Mały i niepozorny gwiazdozbiór nieba letniego - Lisek. Na niebie został wyodrębniony w 1687 roku
przez Jana Heweliusza pod nazwą Lisek z Gęsią. W naszych szerokościach geograficznych można go
obserwować praktycznie przez cały rok. W konstelacji tej odkryto do tej pory ponad 1900 gwiazd
zmiennych, spośród nich zaprezentujemy 6 najciekawszych i najłatwiejszych do obserwacji.
Bogdan Kubiak

R Vul

To najjaśniejsza przedstawicielka zmiennych typu
Mira Ceti (M), o dość krótkim okresie zmienności
wynoszącym zaledwie 136,73 dni. Jej jasność zmienia
się w przedziale od 7,0 do 14,3 magnitudo, natomiast
średnia amplituda mieści się w zakresie 8,1–12,6 mag.
Krzywa zmienności R Vul jest niemalże symetryczna.
Gwiazdę odnajdziemy około 6° na południe od świecącej z jasnością 3,2 mag gwiazdy ζ Cyg. Położona
jest w odległości 2965,1 lat świetlnych od Układu
Słonecznego. W ubiegłym roku przez obserwatorów
gwiazd zmiennych była oceniana 190 razy.
Poniżej na rysunku 1 prezentujemy krzywą zmian
blasku R Vul z obserwacji AAVSO z ostatnich 5 lat.

T Vul

To jasna przedstawicielka gwiazd zmiennych typu
Delta Cephei (DCEP), zmieniająca swoją jasność
w przedziale 5,41–6,09 mag, w ciągu 4,435424 dni.
Odnajdziemy ją niecały stopień na zachód od gwiazdy
32 Vul, która z kolei leży 2° na południowy zachód

od gwiazdy ζ Cyg. T Vul położona jest w odległości
1208 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Do jej
obserwacji wystarczy niewielka lornetka 10x50.
Rysunek 2 przedstawia krzywą fazową T Vul
z obserwacji polskich miłośników gwiazd zmiennych
skupionych wokół SOGZ PTMA.

U Vul

To inna przedstawicielka cefeid (DCEP), słabsza
od poprzedniczki, zmieniająca swoją jasność w przedziale 6,73–7,54 mag, w ciągu 7,990676 dni. U Vul
odnajdziemy niecałe 5° na południowy wschód
od gwiazdy α Vul, na wschód od znanej gromady
Wieszak. Znajduje się w odległości 4659,4 lat świetlnych od Układu Słonecznego.
Na rysunku 3 prezentujemy krzywą fazową U Vul
z obserwacji polskich miłośników gwiazd zmiennych
skupionych wokół SOGZ PTMA wykonanych w latach
2000–2016.

Rys

1
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Gwiazdozbiory nieba północnego – LISEK

Rys

2

Rys

3

V Vul

To przedstawicielka gwiazd zmiennych typu RV Tauri
(RV), charakteryzujących się występowaniem na przemian głębszych i płytszych minimów blasku. Jasność
V Vul zmienia się w przedziale 8,05–9,75 mag, tak więc
do jej obserwacji jest już potrzebny niewielki teleskop
lub większa lornetka. Okres zmienności V Vul wynosi
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76,07 dni. Gwiazdę odnajdziemy około 8° na południe
od gwiazdy ε Cyg, w pobliżu świecącej z jasnością
5,6 mag gwiazdy 27 Vul.
Na następnej stronie (rysunek 4) prezentujemy
krzywą blasku z obserwacji przesłanych do AAVSO
w 2015 r.
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Gwiazdozbiory nieba północnego – LISEK

Rys

4

Z Vul

Przedstawicielka zmiennych zaćmieniowych typu
Algola (EA). Odkrył ją w 1901 r. A.S. Flint. W trakcie
zaćmienia gwiazda zmienia swoją jasność w przedziale 7,25–8,9 mag, po za zaćmieniami jej jasność
utrzymuje się na stałym poziomie 7,25 mag. Okres
zmienności Z Vul wynosi 2,454934 dni, a czas trwania
zaćmienia 10,6 godzin. W trakcie zaćmienia gwiazdę
należy obserwować co 15 minut, a poza zaćmieniami
wystarczy raz na noc.

Z Vul Odnajdziemy niecałe 2° na północny zachód
od α Vul. Zmienna znajduje się w odległości 627 lat
świetlnych od Układu Słonecznego.
Poniżej (rys.5) prezentujemy krzywą fazową Z Vul
z obserwacji wykonanych w latach 2002–2015 przez
polskich miłośników gwiazd zmiennych skupionych
wokół SOGZ PTMA.

Rys

5
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Gwiazdozbiory nieba północnego – LISEK

Rys

6

SV Vul

To kolejna jasna przedstawicielka cefeid (DCEP)
w gwiazdozbiorze Liska. Jej jasność zmienia się
w przedziale 6,72–7,79 mag. Okres zmienności SV
Vul jest dość duży jak na cefeidę i wynosi aż 44,993
dni. Gwiazdę odnajdziemy 4,5° na wschód od Albireo
(β Cyg). Położona jest w odległości 4077 lat świetlnych
od Układu Słonecznego.
Rysunek 6 powyżej prezentuje fazową krzywą
blasku SV Vul z obserwacji wykonanych w latach

Mapka gwiazdozbioru z zaznaczonymi gwiazdami
opisanymi w artykule. Mapa wygenerowana w programie
Nocny Obserwator autorstwa Janusza Wilanda.
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1990–2012 przez polskich miłośników gwiazd zmiennych skupionych wokół SOGZ PTMA.
Bibliografia:
»» http://sogz-ptma.urania.edu.pl
»» http://en.wikipedia.org
»» http://sswdob.republika.pl
»»Cartes du Ciel (katalogi Tycho 2 i GCVS)
»»E.Pittich, D. Kalmancok, Niebo na dłoni.
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BF Cygni - aktywna zmienna symbiotyczna i zaćmieniowa
W samym południowo-zachodnim rogu gwiazdozbioru Łabędzia, blisko granicy z Lirą i zaledwie cztery
i pół minuty kątowej od gwiazdy piątej wielkości (2 Cygni), znajduje się aktywna zmienna symbiotyczna
BF Cygni. Gwiazda została odkryta jako zmienna w 1940 roku i zaliczona wtedy do zmiennych
półregularnych.
Tomasz Krzyt
o temperaturze około 100 tys. stopni, otoczonego
dyskiem akrecyjnym i rozległą mgławicą gorącego
gazu. To właśnie procesy fizyczne w dysku i mgławicy odpowiadają głownie za obserwowane zmiany
jasności.
Obserwacje spektralne sugerują, że za obserwowaną aktywność związaną z pojaśnieniami odpowiada głównie wzmożony (z prędkością kilkuset kilometrów na sekundę) wypływ gorącego gazu z dysku
otaczającego białego karła w kierunku prostopadłym do płaszczyzny tego dysku (wypływ bipolarny).
Ustanie wypływu tego gazu kończy fazę aktywności
i zmienna szybko słabnie.
BF Cygni jest także zmienną zaćmieniową o okresie 757 dni, co jest okresem typowym dla zmiennych
symbiotycznych. Ponieważ nachylenie orbity wynosi
około 75 stopni, obserwowane zaćmienia są częściowe i przez to wyglądają jak pulsacje na krzywej
zmian jasności (rys. 1). Są one szczególnie dobrze
widoczne w fazie najmniejszej aktywności, gdy
zmienna jest najsłabsza. W istocie obserwowane
zmiany jasności w trakcie obiegu orbitalnego wynikają zarówno z przesłaniania
przez olbrzyma białego karła,
jak i z otaczającej go otoczki
gorącego gazu o masie ocenianej na trzy lub czter y
dziesięciomilionowe masy
Słońca. Gaz ten ma wysoką
temperaturę, wobec czego
intensywnie świeci i z tego
powodu
obser wowana
amplituda zaćmień dochodzi do dwóch wielkości
gwiazdow ych (ocenia się,
że w mak s y malnej fazie
zaćmienia zakr yciu przez
olbrz yma ulega po łowa
dysku). BF Cygni leży w odległości około 2–3 kiloparseków od Ziemi.
Rysunek 1. Krzywa zmian jasności BF Cygni na podstawie polskich obserwacji
wykonanych w latach 1990-2015

Najdawniejsze obserwacje tej zmiennej sięgają
jednak końca XIX wieku. W tamtych czasach jej
jasność pozostawała cały czas ma wysokim poziomie (10-ta wielkość gwiazdowa) z niewielkimi fluktuacjami. Krótko przed pierwszą wojną światową jej
jasność zaczęła spadać, ale pojawiły się jednocześnie gwałtowniejsze, nieregularne wahania jasności
(pojaśnienia). Choć generalnie przez cały XX wiek
średnia jasność układu spadała (bo w czasie między
kolejnymi pojaśnieniami zmienna była coraz słabsza), to rosła w ten sposób amplituda pojaśnień, których jasność często dochodziła do 10-tej wielkości
gwiazdowej. Po wyjściu z fazy aktywności w końcu
XX wieku, na początku XXI wieku BF Cygni osiągnęła
najniższą obserwowaną jasność: 13,5 mag, by niedługo potem wejść w fazę wzmożonej aktywności
i szybko pojaśnieć aż do 9-tej wielkości gwiazdowej.
Od tamtego czasu (2006 r.) zmienna pozostaje cały
czas w fazie aktywności i można ją obserwować już
przez małe lunety.
Układ BF Cygni składa się z czer wonego
olbrzyma typu widmowego M5 oraz białego karła
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pierwsza bezpośrednia

DETEKCJA FAL
GRAWITACYJNYCH
podczas koalescencji
masywnych czarnych dziur cz.2
Ryszard Biernikowicz

W

drugiej części artykułu zostaną omówione parametry fal grawitacyjnych generowanych
na Ziemi w warunkach laboratoryjnych oraz w kosmosie przez obiekty astrofizyczne
(czarne dziury, gwiazdy neutronowe, białe karły, "zwykłe" gwiazdy), które występują
pojedynczo oraz w układach podwójnych. Zapoznamy się z wzorami na oszacowanie parametrów
fal grawitacyjnych w układach podwójnych oraz z układami podwójnymi jako standardowymi
syrenami. Przyjrzymy się dokładniej całemu zakresowi widmowemu fal grawitacyjnych, który
obejmuje 22 rzędy wielkości.
Tymczasem nieco zdezaktualizował się tytuł artykułu. Gdy powstawała jego pierwsza część
wiadomo było tylko o jednym źródle fal grawitacyjnych GW150914. Obecnie są znane jeszcze dwa
takie zjawiska (GW151226 oraz prawdopodobny kandydat LVT151012). Ich odkrycie zostało ogłoszone 15 czerwca 2016r. Wspomniane przykłady detekcji fal grawitacyjnych zostaną omówione
w trzeciej części artykułu. Aktualna lista bezpośrednich detekcji fal grawitacyjnych jest dostępna
na portalu LIGO po odnośnikiem [29].
Warto również obejrzeć filmy, które powstały w ostatnim czasie na temat fal grawitacyjnych
takie jak np. odcinek nr 26 programu popularno-naukowego Astronarium [38] lub nagranie
z wykładu prof. Andrzeja Trautman i prof. Tomasza Bulika wygłoszonego w dn. 18 maja 2016 r. [39].

5. Źródła fal grawitacyjnych
 ródłem fal grawitacyjnych są obiekty, które poruszają się ruchem przyspieszonym, ale nie
Ź
są idealnie sferycznie lub osiowo symetryczne, czyli posiadają zmieniający się w czasie kwadrupolowy moment masy (lub/i momenty masy wyższych rzędów). Fale grawitacyjne bardzo słabo
oddziaływują z materią, a tym samym jest bardzo trudno je wykryć. Wynika to z ekstremalnie
małej wartości stałej sprzężenia dla pola grawitacyjnego.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że strumień energii przenoszony przez fale grawitacyjne wcale
nie jest mały. Na przykład można oszacować, że fala grawitacyjna generowana przez podwójny
układ pulsarów o amplitudzie h~10 −22 i częstotliwości ~100 Hz niesie strumień energii rzędu
kilkuset ergów cm –2 s –1. Dla porównania strumień energii elektromagnetycznej Syriusza (najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie) wynosi zaledwie 0,0001 erga cm –2s–1. Gdybyśmy w jakiś
cudowny sposób mogli zaabsorbować naszym narządem wzroku całość tego strumienia,
to naszym oczom ukazałby się widok nieprzebranych miliardów źródeł jaśniejszych od każdej
gwiazdy z wyjątkiem Słońca.
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Pierwsza bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych

Z powodu słabego oddziaływania fal grawitacyjnych z materią nie jest możliwe ich wytworzenie w warunkach laboratoryjnych. Na przykład gorący orędownik obserwacji fal grawitacyjnych prof. Kip Thorne oszacował (patrz: [17]), że machając ramionami z mocą Pquad~100 W (~(10
kg)×(5 m/s)2 /(1/3 s)) można emitować ~10 –49 W w postaci fal grawitacyjnych. Każdy taki grawiton
posiada energię ħω=(7×10 –34 Js)×(2 Hz)~10 –33 J. Z powyższych rachunków wynika, że machając
rękami można wyemitować kompletnie niemierzalną liczbę 10 –16 grawitonów na sekundę
o częstotliwości 2 Hz (~3 grawitony na 1 miliard lat). Podobne szacunki dają średnią emisję 1 grawitonu co 10 sekund dla dwóch 1-tonowych kul (M=1000 kg), wirujących Ω=60 razy
na sekundę, w odległości L=5 metrów od osi obrotu. W tym przypadku można obliczyć, że ten
układ generuje moc około 1 megawata (Pquad~Ω×M×(L×Ω)2~109 W) i wypromieniowuje energię
w postaci fal grawitacyjnych w jednostce czasu ΔEGW/Δt~10 –33 W – przy czym energia grawitonu
wynosi ħ(2Ω) ~10 –32 J. Fala grawitacyjna, która jest generowana przez 2-tonowe hantle wirujące z częstotliwością 60 Hz, powoduje względną zmianę długości mierzonego odcinka
ΔL/L~hGW~10 –43 w odległości r=10 4 km (~ długość fali grawitacyjnej) – interferometr LIGO
wykrywa zmiany hGW >10 –21 . Przy obliczeniach K. Thorne korzystał z następującego przybliżonego wzoru:
ΔEGW/Δt ~ Po(Pquad/Po)2 (1)
gdzie: ΔEGW/Δt – ilość wypromieniowanej energii grawitacyjnej w jednostce czasu, Pquad – moc
związana z ruchami kwadrupolowymi generującymi falę grawitacyjną, Po =c 5/G=3,6×1052 W =
3,6×1059 ergów/sek ~1027 L ~107 LEW (= szacunkowa jasność Wszechświata w postaci promieniowania elektromagnetycznego).
Natomiast amplituda fali grawitacyjnej hGW była szacowana w oparciu o poniższy wzór (2):

gdzie: hGW, h+ i hx – wartości "h" dla obu polaryzacji fal grawitacyjnych "+/×", Equad_kin – energia
kinetyczna emitowana w postaci fal grawitacyjnych, r – odległość od źródła fal grawitacyjnych.
Dlatego pozostają nam obserwacje zjawisk astronomicznych takich, jak np. wybuchy supernowych, koalescencja układów podwójnych, rotacja asymetrycznych gwiazd neutronowych. Takie
obiekty powinny generować fale grawitacyjne o mierzalnych amplitudach w zasięgu aktualnie
działających oraz budowanych detektorów fal grawitacyjnych.
Teoretyczne oszacowania amplitudy fal grawitacyjnych pochodzących od różnych obiektów astrofizycznych były znane już przy końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Niestety
w ciągu ostatnich prawie 40 lat dokładność detektorów fal grawitacyjnych zdolnych zarejestrować takie ekstremalnie małe zmiany odległości w przestrzeni była o kilka rzędów wielkości
za mała. Na przykład rys. 23 przedstawia takie oszacowanie Douglass'a i Braginskiego z 1979 roku
zarówno dla obiektów pojedynczych jak i układów podwójnych. Wśród tych pierwszy pokazano
górną wartość możliwej emisji fal grawitacyjnych dla pulsarów w mgławicy Krab oraz Vela, amplitudę drgań grawitacyjnych białego karła podczas wybuchu termonuklearnego gwiazdy nowej
o energii 10 45 ergów z odległości 500 pc. Natomiast wśród układów podwójnych pokazano różne
kombinacje gwiazd, białych karłów, gwiazd neutronowych oraz czarnych dziur:
•
•
•
•
•

ι Boo (układ kontaktowy gwiazd ciągu głównego typu W UMa),
SS Cyg, WZ Sge (układy kataklizmiczne: biały karzeł i gwiazda ciągu głównego),
β Per (Algol – dwie "normalne" gwiazdy),
Cyg X-1 (gwiazda ciągu głównego + czarna dziura),
AM CVn (biały karzeł + gwiazda helowa),
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Rysunek 23. Oszacowanie Douglass & Braginsky z 1979 roku bezwymiarowej amplitudy fali
grawitacyjnej "h" generowanej przez różne obiekty astrofizyczne w funkcji częstotliwości "f".
Są to wyniki obliczeń dla pojedynczych obiektów (np. pulsar w mgławicy Krab, drgania białego karła
podczas wybuchu termonuklearnego nowej) oraz układów podwójnych składających się z obiektów
astrofizycznych takich jak gwiazd, białych karłów, gwiazd neutronowych, czarnych dziur. Materiał
źródłowy: [34].
•

•

 SR 1913–16 (słynny układ podwójny gwiazd neutronow ych odkr y ty przez
P
Hulse'a i Taylor'a w 1974 roku, więcej informacji o tym układzie można znaleźć w rozdziale
5.1.1 i na rys. 25),
układy podwójne składające się z obiektów kompaktowych.

Społeczność naukowców podzieliła astrofizyczne źródła fal grawitacyjnych na cztery kategorie:
układy podwójne, wybuchy (błyski), źródła ciągłe i stochastyczne emisji fal grawitacyjnych. Z tym
podziałem zapoznamy się w kolejnych paragrafach rozdziału 5.

5.1 Układy podwójne
 kłady podwójne posiadają duży i zmieniający się moment kwadrupolowy, który w całości geneU
ruje fale grawitacyjne. Dla układów podwójnych obowiązuje zależność: podwojona częstotliwość orbitalna układu podwójnego jest równa częstotliwości fali grawitacyjnej (f=2×forbitalna).
W praktyce oznacza to, że dla każdego cyklu orbitalnego w układzie podwójnym emitowana fala
grawitacyjna przechodzi przez dwa pełne cykle (dwa maksima + dwa minima dla jednego cyklu
orbitalnego). Z tego powodu fale grawitacyjne są nazywane falami kwadrupolowymi.
Podział źródeł fal grawitacyjnych na 4 kategorie nie jest zbyt rygorystyczny Na przykład układy
podwójne składające się z gwiazd neutronowych (NS/NS – gwiazda neutronowa / gwiazda neutronowa) mogą generować fale grawitacyjne trzech pozostałych rodzajów. Przede wszystkim duża
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populacja układów podwójnych z gwiazdami neutronowymi w Drodze Mlecznej może generować
stochastyczny szum grawitacyjny w zakresie częstotliwości 0,01–10 mHz. Układów podwójnych
NS/NS jest tak dużo, że nie można ich fal grawitacyjnych wyseparować z tego szumu. Najbliższe
układy podwójne NS/NS, które są jeszcze bardzo odległe od koalescencji mogą generować
monochromatyczne fale grawitacyjnej o częstotliwościach do 0,1 Hz. Dodatkowo indywidualne
gwiazdy neutronowe mogą generować kwazi-okresowe fale grawitacyjne, o ile ich rotacja nie
jest osiowo-symetryczna (np. posiadają "górki" na powierzchni). W takich układach podwójnych
sukcesywnie jest wypromieniowana grawitacyjna energia potencjalna w postaci fal grawitacyjnych o coraz większej częstotliwości, gdyż składniki stopniowo zbliżają się do siebie po orbitach
spiralnych. Jednocześnie z powodu utraty energii kinetycznej rotacji zmniejsza się częstotliwość
okresowych fal grawitacyjnych generowanych przez rotującą gwiazdą neutronową, która nie jest
osiowo-symetryczna. Ostatecznie następuje koalescencja układu NS/NS i krótki oraz intensywny
błysk ("wybuch") promieniowania grawitacyjnego.
Jakie możliwe częstotliwości emisji fal grawitacyjnych mogą posiadać układy podwójne?
Zasadniczo nie ma dolnej granicy, gdyż możemy zwiększyć wielkość dużej półosi orbity tak
jak chcemy. Ale istnieje ostro określona górna granica na maksymalną częstotliwość emisji
fali grawitacyjnej, gdy składniki układu podwójnego stykają się. Częstotliwość orbitalna f max
na powierzchni obiektu astrofizycznego (np. gwiazdy) o promieniu R i masie M jest proporcjonalna do fmax~√(GM/R 3), gdzie G oznacza newtonowską stałą grawitacji. Tą zależność można
wyprowadzić z porównania wzoru na pierwszą prędkość kosmiczną "v" do zależności v=2πRfmax.
Zauważmy, że M/R 3 jest proporcjonalna do gęstości ciała (M/R 3~ρ). Stąd wynika, że maksymalna
częstotliwość związana z obiektem astrofizycznym o gęstości ρ jest fmax ~√(Gρ). Jest to zależność głębsza niż tylko związana z częstotliwością orbitalną. Mianowicie, nie może się on szybciej
się obracać niż fmax, bo zostanie rozerwany przez siłę odśrodkową. Dodatkowo fale dźwiękowe nie
mogą w nim rozchodzić się z częstotliwością większą niż ~√(Gρ). Czyli jest to ogólne ograniczenie
na dynamiczne częstotliwości ciał niebieskich takich jak np. zwykłe gwiazdy, białe karły, gwiazdy
neutronowe, brązowe karły, planety. Z powyższej zależności można oszacować, że dla układów
podwójnych maksymalną orbitalną częstotliwość:
•
•
•

 ,001 – 1 mHz dla gwiazd ciągu głównego,
0
0,1 – 10 Hz dla białych karłów,
1000–2000 Hz dla gwiazd neutronowych.

Natomiast dla nierotującej czarnej dziury można przyjąć jako granicę układu podwójnego najmniejszy promień stabilnej orbity kołowej rmin = 8,85 km×(M/M ) i odpowiadającą jej częstotliwość orbitalną fmax = 2200×(M /M) Hz. Największa możliwa częstotliwość fali grawitacyjnej układu
podwójnego czarnych dziur jest równa podwojonej częstotliwości orbitalnej fmax.
Specyficzną cechą układów podwójnych o orbitach eliptycznych jest to, że emisja fal grawitacyjnych zmniejsza ekscentryczność ich orbit (stają się bardziej kołowe). Najwięcej energii fal
grawitacyjnych jest generowane w pobliżu perycentrum układu, a najmniej – w apocentrum.
Ta różnica ma charakter siły impulsowej powodującej rotację orbity tam, gdzie ten impuls został
wywołany. Oznacza to, że w pobliżu perycentrum odległość będzie w przybliżeniu taka sama,
a zmniejszy się przy apcentrum.

5.1.1 Kieszonkowe formuły dotyczące emisji fal
grawitacyjnych w układach podwójnych
 czekuje się, że układy podwójne stanowią jedno z najbardziej rozpowszechnionych źródeł fal
O
grawitacyjnych. Dlatego warto zapoznać się z wzorami, które pozwalają oszacować podstawowe
parametry zjawiska zbliżania się do siebie składników układu podwójnego po orbitach spiralnych
wskutek wypromieniowania energii w postaci fal grawitacyjnych oraz utraty momentu pędu.
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Takie "kieszonkowe" (wystarczy kawałek paragonu lub serwetka i ołówek + ew. kalkulator, aby
wykonać szacunkowe obliczenia!) zestawienie najważniejszych wzorów (3a) ... (3e) dla emisji fal
grawitacyjnych o częstotliwości f = 2forbitalna w układzie podwójnym o masach m1 i m2 znalazłem
pod odnośnikiem [36].

We wzorach (3a) ... (3e) przyjęto następujące oznaczenia:
•
Mc – masa "ćwierkająca" (ang. chirp mass),
•
ho – maksymalna bezwymiarowa amplituda fali grawitacyjnej dla fazy Φ(t)=0,
•
ḟ (=Δf/Δt) – "ćwierk" (ang. chirp), czyli zmiana częstotliwości fali grawitacyjnej Δf=f 2–f1, która
nastąpiła w czasie Δt=t 2–t1, (fizyce często obowiązuje konwencja upraszczająca pisownię,
że kropka nad danym parametrem np. "ḟ" oznacza jego zmianę w czasie),
•
h(t) – bezwymiarowa amplituda fali grawitacyjnej (h) zmieniająca się w czasie (t),
•
D – odległość do układu podwójnego emitującego fale grawitacyjne.
Masa Mc otrzymała w określenie "ćwierkającej" ponieważ determinuje, jak szybko dany układ
podwójny zmienia pasmo w stronę coraz większych częstotliwości i większej amplitudy (czyli
"ćwierka") w wyniku wypromieniowania fal grawitacyjnych (patrz wzór 3c: zmiana częstotliwości ḟ
zależy tylko od częstotliwości f i Mc). Niezerowy "ćwierk" ḟ oznacza, że są generowane fale grawitacyjne, które odprowadzają energię z układu podwójnego – zwiększając jego częstotliwość orbitalną. We wzórze (3d) została przyjęta zależność na zmienną w czasie fazę fali grawitacyjnej
Φ(t)=2π(f t+½ ḟ t 2)+Φo, która pozwala obliczyć jej
amplitudę h(t) – rys. 24 ilustruje przykładową
falę grawitacyjną. Jest ona określana pojęciem
"ćwierku", gdyż chrakteryzuje się wzrostem częstotliwości i amplitudy fali. To słowo bardzo
pasuje ze względu na specyficzne brzmienie,
gdy amplitudę fali znacznie zwiększymy i zapiszemy na ścieżce dźwiękowej. Częstotliwości
nie musimy zmieniać, bo interferometry grawitacyjne umieszczone na Ziemi mogą zerejeRysunek 24. Ilustracja wzoru (3d) na falę
strować tylko fale o częstotliwościach przynajgrawitacyjną, która posiada jakościowe
mniej kilkudziesięciu herców. Aczkolwiek dla
cechy fali grawitacyjnej emitowanej podczas
lepszej słyszalności te częstotliwości były podkoalescencji układu podwójnego. Materiał
wyższane np. dla GW150914. Różne przykłady
źródłowy: [36].
fal grawitacyjnych zamapowanych do zakresu
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dźwiękowego słyszalnego dla ludzi podano
pod odnośnikiem [37].
B ardzo przekonywującym przykładem
na skracanie okresu orbitalnego jest słynny
układ podwójny gwiazd neutronowych PSR
B1913+16, odkryty przez radioastronomów Joe
Taylor'a i Russell Hulse'a w 1974 roku. Na rys.
25 widać, że tempo utraty energii orbitalnej
jest dokładnie takie, jak należy spodziewać się
z przewidywań OTW. Do 11 lutego 2016 roku
(wtedy oficjalnie ogłoszono informację o bezpośredniej detekcji GW150914) to był najmocniejszy (ale pośredni!) dowód na istnienie fal
grawitacyjnych. Za odkrycie tego układu pulsarów Joe Taylor i Russell Hulse otrzymali nagrodę
Nobla w 1993 roku. Są znane następujące parametrów orbitalnych tego układu podwójnego:
•
•
•
•
•

masy obu składników 1,441 / 1,387 M ,
okres orbita lny 7,752 godziny,
duża półoś orbity – 1,95 miliona km,
mimośród orbity – 0,62 (eliptyczna
orbita!),
odległość – 21 000 lat świetlnych.

Rysunek 25. Najmocniejszy pośredni dowód
na istnienie fal grawitacyjnych – skracanie
się okresu orbitalnego układu podwójnego
pulsarów PSR B1913+16 spowodowane emisją
fal grawitacyjnych. Joe Taylor i Russell Hulse
za jego odkrycie otrzymali nagrodę Nobla
w 1993 roku. Materiał źródłowy: [36].

Na podstawie powyższych danych można
policzyć parametry dotyczące emisji fal grawitacyjnych. Obliczona roczna zmiana wielkiej półosi w wyniku emisji fal grawitacyjnych wynosi
~3,5259 m/rok i jest zgodna z wartością mierzoną na podstawie obserwacji radioastronomicznych.
Można również oszacować, że ze względu na stopniową utratę energii orbitalnej oraz momentu
pędu z tego układu podwójnego po ~302 milionach lat nastąpi połączenie się obu gwiazd neutronowych. Szacowana maksymalna bezwymiarowa amplituda fali grawitacyjnej wynosi ho=4,5×1023,
częstotliwość f~0,07 mHz (wyliczona jako dwukrotność częstotliwości orbitalnej), długość fali
grawitacyjnej ~4,3 miliarda km i zmiana okresu orbitalnego około –2,4×10 –12 s/s. Przewidywana
maksymalna amplituda fali oraz częstotliwość oznaczają, że system PSR B1913+16 będzie poza
zakresem detekcji interferometru eLISA (patrz krzywa czułości eLISA na rys. 17). Parametry fal
grawitacyjnych emitowanych z tego układu pulsarów są również pokazane na rys. 23 (ale według
szacunków na rok 1979!).

5.1.2 Układy podwójne jako standardowe świece, czyli syreny
Jest to niezwykłe, że z obserwacji fal grawitacyjnych można wyznaczyć odległość do danego
układu podwójnego – patrz wzór (3e). Takie obiekty nazywają się w astronomii "świecami standardowymi", ponieważ wystarczy znać ich jasność wewnętrzną, aby zmierzyć odległość poprzez
porównanie z jasnością obserwowaną.
We wzorze (3e) wystarczy zmierzyć z zaobserwowanej amplitudy fali grawitacyjne parametry
takie jak f, ḟ oraz ho, aby wyznaczyć odległość do układu podwójnego. Zasadniczo "ćwierk" ḟ jest
miarą wewnętrznej jasności układu podwójnego, którego częstotliwość rośnie w wyniku wypromieniowania energii. Natomiast obserwowana amplituda ho jest miarą obserwowanej jasności.
Ze względu na analogię do dźwięku, astrofizycy zajmujący się falami grawitacyjnymi nazwali takie
ćwierkające układy podwójne "standardowymi syrenami".
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5.2 Źródła ciągłego promieniowania grawitacyjnego
Fale grawitacyjne o ciągłym sygnale różnią się od fal grawitacyjnych o charakterze wybuchowym
tym, że dłużej trwają ale energia fal jest znacznie mniejsza. Typowym źródłem takich fal są obracające się gwiazdy neutronowe lub omawiane w rozdzialne 5.1 układy podwójne. Jednak w przeciwieństwie do układów podwójnych, w gwieździe neutronowej nie cały moment bezwładności bierze udział w generowaniu fali grawitacyjnej. Jeżeli rotujący obiekt (np. gwiazda neutronowa)
jest osiowo symetryczny to żadne fale grawitacyjne nie są generowane.
Jakiego rzędu wielkości asymetrii (np. "góry") można się spodziewać na powierzchni gwiazdy
neutronowej? Typowa gwiazda neutronowa posiada masę ~1,5–2 M  i promień ~10–15 km. Może
się obrać z częstotliwością nawet ~1000 Hz i mieć pole magnetyczne o natężeniu ~1015 G i więcej.
Na powierzchniowej gwiazdy neutronowej wszystko poddane jest przyspieszeniu ~2–3×1012 m/s2
(100 miliardów "ziemskich g"!!!). Dlatego nawet "góry" składające się z idealnych kryształów nie
mogą być wyższe niż 1 mm. Oznacza to, że powierzchnia gwiazdy neutronowej jest prawdopodobnie najbardziej gładkim miejscem we Wszechświecie! Generalnie nieosiowe asymetrie w gwiazdach neutronowych dzieli się na "górki" (angielskie określenie na obiekty tego typu
"lumps" jest nieco szersze), które nie zmieniają swojego położenia względem gwiazdy oraz tzw.
"fale" (ang. waves), które się poruszają względem gwiazdy.
Jeżeli przyjmiemy, że tylko ułamek ε z całego momentu bezwładności I (~MR 2) gwiazdy neutronowej o masie M i promieniu R nie jest osiowo symetryczny, to wtedy można oszacować amplitudę bezwymiarową fali grawitacyjnej "h" oraz jasność (moc promieniowania) "L" w takim przypadku jak poniżej:
h ~ (G/c4) (1/D) ε I Ω2 (4)
2 2 2
L ~ D h f = (32/5)(G/c5) ε2 I2 Ω6 (5)
gdzie D oznacza odległość do obiektu, a Ω – prędkość kątowa rotacji w radianach na sekundę.
Warto zauważyć w równaniu (5) ekstremalnie silną zależność jasności asymetrycznej gwiazdy
neutronowej od prędkości kątowej Ω aż w 6 potędze.
W tych rachunkach można w wielkim przybliżeniu przyjąć, że gwiazda neutronowa jest elipsoidą trójosiową i jako I we wzorach (4) (5) obliczyć moment bezwładności elipsoidy względem
najkrótszej półosi o długości "c" (a, b,
c – długości głównych półosi elipsoidy
trójosiowej, które spełniają warunek
a>=b>c). Wtedy współczynnik ε określający stosunek momentu bezwładności
generującego fale grawitacyjne do jego
całości wyznacza równanie
ε = (a–b)/(ab)1/2 (6).

Rysunek 26. Elipsoida trójosiowa z półosiami
o względnych długościach odpowiednio a=4, b=2,
c=1 – półosie mierzone od (niewidocznego) środka
elipsoidy wzdłuż prostych oznaczonych literami x, y,
z). Materiał źródłowy: Wikipedia.
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Energia rotacji w ynosi E rot =½IΩ 2 .
Dlatego jeżeli część gwiazdy neutronowej generująca fale grawitacyjne jest
"szt y wno" powiązana z jej pozostałą
częścią to można oszacować zmianę
w czasie prędkości kątowej ΔΩ/Δt, czyli
w skrócie Ω:
Ω = −(32/5)(G/c5)ε2IΩ5 (7)
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Spowolnienie tempa rotacji gwiazdy neutronowej można również wyrazić w postaci bezwymiarowej zmiany w czasie okresu rotacji Ṗ:
Ṗ = −2πΩ/Ω2 (8)
Wartość Ṗ zmienia się od 10 –13 dla młodych pulsarów do 10 –21–10 –22 dla najbardziej stabilnych
milisekundowych pulsarów. Podstawiając wzór (7) do (8) otrzymujemy:
Ṗ = (64/5)(G/c5) ε2 I Ω3 (9)
Teraz oszacujemy wartość współczynnika ε z wzoru (9) dla różnych rodzajów gwiazd neutronowych. Typowa gwiazda neutronowa (masa M=1,4 M  , R=10 km) posiada moment bezwładności I≈10 45 gcm2, ponieważ I=(2/5)MR 2. Dla młodych pulsarów obracających się z prędkością kątową Ω≈200 rad/s i Ṗ≈10 −13 ( np. pulsar PSR 0532 w Mgławicy Krab) wartość wynosi
ε<3×10 −4 . Nierówność oznacza, że spowolnienie rotacji pulsara może być spowodowane innymi efektami – przede wszystkim dominującym hamowaniem magnetycznym.
W podobny sposób można oszacować współczynnik ε<3×10 −9 dla pulsara milisekundowego, gdzie
Ω≈2000 rad/s, Ṗ≈10 −21.
Jaka jest szacunkowa wielkość amplitudy "h" fali grawitacyjnej pulsara obserwowana z Ziemi?
Po wstawieniu wartości do wzoru (4) otrzymujemy następujący wygodniejszy wzór:
h≈4×10 −24 εP−2 (1 kpc/D) (10)
Na przykład dla pulsara w Mgławicy Krab otrzymujemy maksymalną amplitudę fali grawitacyjnej h≈6×10 −25 po uwzględnieniu, że P=0,03 s, D=2 kpc i ε<3×10 −4. Dla milisekundowego pulsara
(P=0,003 s, D=1 kpc i ε<10−9) wartość h≈4×10 −28.
Wydaje się, że te amplitudy fal grawitacyjnych dla gwiazd neutronowych są ekstremalnie małe.
Ale w tym przypadku można ich szukać znacznie głębiej, wykorzystując następujące sprzyjające
okoliczności:
•
•

s ygnał jest koheretny,
znane są częstotliwości fal grawitacyjnych z obserwacji radiowych pulsarów (dotyczy
to tylko znanych pulsarów radiowych).

Na przykład przyjmijmy, że interferometr aLIGO posiada czułość ~5×10 −24 Hz−1/2 (= wartość
docelowa aLIGO, aktualnie jeszcze nie jest to możliwe – patrz rys. 14) dla częstotliwości 60 Hz
(częstotliwość sygnału grawitacyjnego pulsara w Krabie jest dwukrotnie większa od częstotliwości rotacji). Zasadniczo, aby zarejestrować koherentny sygnał grawitacyjny pulsara w Krabie
konieczne jest jego sumowanie przez ponad minutę: (5×10 −24/6×10 −25)2≈70 sekund. Natomiast dla
bardzo stabilnego pulsara milisekundowego ten czas sumowania sygnału jest nieosiągalnie duży
(~1010 sekund). Faktycznie, detekcja sygnału grawitacyjnego dla większości znanych nam pulsarów
milisekundowych nie będzie możliwa ze względu na znaczne zmniejszenie się ich częstotliwości
podczas długich obserwacji.
Poza pulsarami, detekcja sygnałów fal grawitacyjnych o (prawie) stałej częstotliwości poprzez
sumowanie sygnału fal grawitacyjnych przez dłuższy okres czasu, powinna być możliwa również
dla mało-masywnych układów podwójnych emitujących promieniowanie X (LMXB – patrz również
rozdział 6). Widać to na rys. 27, gdzie czerwoną linią oznaczono krzywą czułości dla interferometru aLIGO po integracji sygnału grawitacyjnego przez 1 rok (najmniejsza amplituda fali grawitacyjnej możliwa do detekcji dla sygnałów okresowych nawet h~10 –27–10 –28!). Na tym rysunku
oznaczono sygnał pulsarów czarnymi kropkami, a LMXB – x w przestrzeni parametrów: bezwymiarowa amplituda fali grawitacyjnej vs jej częstotliwość. Jest to bardzo optymistyczny wykres,
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Rysunek 27. Przewidywane czułość różnych interferometrów na powierzchni Ziemi w wariancie
z sumowaniem sygnału fal grawitacyjnych przez 1 rok. Powinno to pozwolić na wyłapanie z szumu
kwazi-periodycznego sygnału niektórych pulsarów/gwiazd nutronowych (czarne kropki) i LMXB (x).
Uwaga: przypuszcza się, że w LMXB źródłem fal grawitacyjnych może być akrecja materii na rotującą
gwiazdę neutronową (patrz rodział 6)! Materiał źródłowy [8].
gdyż dla pulsarów przyjęto, że cała energia wyhamowania rotacji jest zamieniana na fale grawitacyjne. To znaczy przyjęto, że współczynnik ε=1 we wzorze (4) – z oszacowań w tym rozdziale
wynika wartość ε<0,0003.

5.3 Źródła fal grawitacyjnych o charakterze wybuchów (błysków)
 ale grawitacyjne o charakterze wybuchów ("błysków" w widmie fal radiowych) trwają bardzo
F
krótko przez czas rzędu milisekund i nie można wyróżnić w tym sygnale jakichś specjalnych
okresowości. Analiza tego typu zjawisk jest bardzo trudna. Z definicji dotyczy to bardzo gwałtownych zjawisk, o których moglibyśmy się bardzo wiele dowiedzieć, gdyby udało się zarejestrować
taką falę grawitacyjną. W tym rozdziale zapoznamy się z dwoma przykładami tego typu zjawisk:
wybuch supernowej II-go typu oraz wybuch promieniowania gamma (GRB).

5.3.1 Supernowa – kolaps jądra masywnej gwiazdy
Jedną ze ścieżek powstawania supernowych jest kolaps jądra żelazowego dla gwiazd masywnych (MZAMS >8–10 M ). Jest to tzw. wybuch supernowej II-go typy. Kolaps jądra gwiazdy nie
jest nigdy symetryczny (np. konwekcja może wprowadzić pewne asymetrie). Tylko odchylenia
od symetrycznego kolapsu są źródłem fal grawitacyjnych. Aktualnie przyjmuje się, że z całej
energii-masy wyrzucanej podczas wybuchu supernowej zaledwie ułamek ~10 –10 jest zamieniany na fale grawitacyjne. Jeżeli to jest prawda to fal grawitacyjnych od supernowych
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poza Drogą Mleczną nie uda się zarejestrować. Można oszacować, że przy tak minimalnej ilości
energii generowanej w postaci fal grawitacyjnych amplituda powinna wynosić zaledwie h ~10 –20 –
10 –21 przy wybuchu supernowej w odległości zaledwie 10 kpc trwającym około milisekundy.
Ta implozja zostaje zatrzymana nagle, gdy utworzy się gwiazda protonowo-neutronowa (obiekt
o gęstości jądra atomowego i masie gwiazdowej, ang. PNS: proto-neutron star). Natychmiast
na jej powierzchni powstaje fala uderzeniowa, która jednak posiada za małą energię być odrzucić
zewnętrzą otoczkę – cały czas opada na nią materia. Przez chwilę (~1 s) w obszarze fali uderzeniowej jest gromadzona energia. Według prof. K.Thorne [17] są możliwe w tym momencie trzy
alternatywne mechanizmy prowadzące do wybuchu supernowej, z których każdy posiada inną
charakterytykę emisji fal grawitacyjnych (patrz rys. 28):
•

•

•

 misja neutrin – w ciągu zaledwie 1 sekundy konwekcja z jądra gwiazdy protonowo-neuE
tronowej wyciąga 1052 ergów energii w postaci neutrin, które w sporej ilości (~1051 ergów)
zostają pochłonięte przez opadającą otoczkę. Tworzy się nowa fala uderzeniowa, która
odrzuca otoczkę. W tym modelu konwekcja generuje fale grawitacyjne o charakterze stochastycznym/szumowym (rys. 28a).
Emisja fal dźwiękowch – po 300 ms (milisekundach) od powstania gwiazdy protonowo-neutronowej, turbulencja konwekcyjna wywołuje drgania o charakterze dipolowym i kwadrupolowym w całej jej objętości. Oscylacje generują fale dźwiękowe, które przechodzą
aż do otoczki, gdzie zmieniają się w fale uderzeniowe i odrzucają otoczkę. W tym modelu
drgania generują fale grawitacyjne quasi-periodyczne (rys. 28b).
Mechanizm magnetyczno-rotacyjny – jądro gwiazdy-progenitora supernowej obraca się
szybko (~1 obrót/s). Jej kolaps zostaje zatrzymany przez siłę odśrodkową (~1000 obrotów/s).
Następuje gwałtowne odbicie. Pojawia się niestabilność "tumbling cigars" (zdeformowany
kształy elipsoidy trójosiowej – patrz również rys. 26) o okresie około 50 ms spowodowana
różnicową rotacją gwiazdy protonowo-neutronowej. Różnicowa rotacja rozciąga linie sił
pola magnetycznego i je wzmacnia. Pole magnetyczne generuje biegunowe wypływy
(dżety). Podczas odbicia fali uderzeniowej najpierw generuje się "błysk"/wybuch promieniowania grawitacyjnego, a później wibracje elipsoidalnej gwiazdy protonowo-neutronowej emitują wąskopasmowe periodyczne fale grawitacyjne w dwóch modach (rys. 28c).

Rysunek 28. Trzy alternatywne mechanizmy prowadzące do wybuchu supernowej. Na rysunkach
czas jest liczony w milisekundach jako t-tbounce od momentu powstania gwiazdy protonowoneutronowej (tbounce). Materiał źródłowy:[17].
Oczekiwana amplituda fali grawitacyjnej "h" podczas tego zjawiska jest bardzo niedokładnie
wyznaczona. Prof. Kip Thorne podał poniższych wzór nr (11) umożliwiający jej oszacowanie:

We wzorze (11) ΔEGW oznacza ilość energii zamienionej w falę grawitacyjną, Ms – masa Słońca,
f – charakterystyczna częstotliwość zjawiska ("wybuchu" fal grawitacyjnych), która według
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teoretyków wynosi około 1–3 kHz, d – odległość od supernowej od nas (np. odległość do centrum
naszej "macierzystej" Supergromady Galaktyk w Pannie wynosi ~14 Mpc).
Jak już wcześniej wspominałem, ułamek energii zamienianej w fale grawitacyjne podczas
wybuchu supernowej, czyli ΔEGW/MSc2 we wzorze (11), zależy od asymetrii tego zjawiska. Aktualnie
przyjmuje się, że ten ułamek wynosi zaledwie 10 –10. We wcześniejszych szacunkach uwzględniano
znacznie bardziej optymistyczne wartości np. ~0,0007 według szacunków z 1986 roku. Przy tym
założeniu powinniśmy zaobserwować na Ziemi falę grawitacyjną o amplitudzie bezwymiarowej h
~ 10 –18 od supernowej, która wybuchła w okolicach centrum Galaktyki (8,5 kpc). Jest to wyjątkowo
rzadkie zdarzenie (kilka na stulecie, lub wersja "matematyczna" <1/30 na rok) – statystycznie
powinno wkrótce wystąpić. Już od lat 60-tych ubiegłego wieku astrofizycy budowali detektory fal
grawitacyjnych czułe na zakres częstotliwości 1–3 kHz, których celem była rejestracja silnych fal
grawitacyjnych pochodzący od zjawisk takich jak kolaps i odbicie się od jądra supernowej, asymetryczne drgania jądra gwiazdowego, zderzenia gwiazd.

5.3.2 Wybuchy promieniowania gamma (GRB)
W ybuchy promieniowania gamma (ang. GRB – gamma-ray bursts) są krótkimi, bo trwającymi
od milisekund do minut, błyskami promieniowania gamma o wielkim natężeniu. Po długiej i ciekawej historii, która zaczęła się od ich odkrycia w latach sześćdziesiątych ub. wieku przez amerykańskie satelity szpiegowskie, ostatecznie podzielono GRB na dwa rodzaje – krótkie (typowy czas
trwania mniej niż sekunda) i długie (trwające dziesiątki sekund i dłużej). Są przekonujące dowody,
że długo trwające zjawiska GRB są związane z pewnymi typami supernowych, ale szczegółowy
mechanizm ich produkcji nie jest znany.
Niektórzy astrofizycy uważają, że podczas zjawisk GRB powstają szybko rotujące czarne dziury.
Jeżeli to jest prawda, to szybka rotacja może być mechanizem generującym silne fale grawitacyjne.
Na przykład, w masywnych dyskach mogą pojawiać się różne niestabilności tworzące obracające
się struktury, które nie są osiowo-symetryczne. Jeżeli te struktury asymetryczne wygenerują silne
fale grawitacyjne, które zostaną zarejestrowane jako wybuch w zakresie widma fal grawitacyjnych to mamy idealną sytuację. Z jednej strony ekstremalnie silne zjawisko w odległości kosmologicznej zostaje zarejestrowane w zakresie fal elektromagnetycznych z redshiftem wyznaczonym
z tych obserwacji. Z drugiej strony odległość bolometryczną do tego GRB będzie można wyznaczyć z obserwacji fal grawitacyjnych (patrz rozdział 5.1.2). Problemem jest to, że GRB obserwuje
się w odległościach kosmologicznych (przynajmniej 3 Gpc) i ekstremalnie wielka ilość całkowitej energii-masy powinna się zamienić w fale grawitacyjne (przynajmniej dziesiątki procent), aby
nastąpiła detekcja w zakresie fal grawitacyjnych. Dlatego obecnie wydają się mało prawdopodobne takie jednoczesne obserwacje GRB.
Gdyby się jednak udało powiązać detekcję fali grawitacyjnej z jednym lub więcej wybuchami
GRB to prawie na pewno ujawniłoby to fizyczną naturę zjawiska. Poza tym porównując moment
przybycia fal grawitacyjnych i elektromagnetycznych pozwoliłoby to zmierzyć względne prędkości rozchodzenia się tych fal z dokładnością ~1 s/1010 lat ~10 –17.

5.4. Stochastyczne źródła promieniowania grawitacyjnego
Stochastyczne fale grawitacyjne pochodzą od wielu indywidualnie nierozróżnialnych źródeł
z przypadkowymi fazami. Jest to na przykład około 100 milionów układów podwójnych z białymi
karłami w Drodze Mlecznej o częstotliwościach >0,0001 Hz, które są w zasięgu interferometru
satelitarnego eLISA (patrz również rozdział 6). Jednak najciekawszym źródłem takiego promieniowania są pierwotne fale grawitacyjne – relikt z czasów, gdy grawitony oddzieliły się od materii
(analogia mikrofalowego promieniowania tła) Widmo tego pierwotnego stochastycznego promieniowania tła rozciąga się przez cały zakres spektralny od częstotliwości 10 –18 do 10 4 Hz, a nawet
dalej. Są to fale grawitacyjne, które zostały wzmocnione podczas epoki inflacji i ich ślady powinny
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Rysunek 29. Symulacja wyglądu polaryzacji mikrofalowego promieniowania tła w wersji bez fal
grawitacyjnych (po lewej stronie) i z falami grawitacyjnymi (po prawej stronie). Materiał źródłowy [17].
być widoczne w polaryzacji mikrofalowego promieniowania tła. Pierwotne fale grawitacyjne ścisnęły w jednych miejscach i rozciągnęły w innych plazmę, która rekombinując wysłała fotony
promieniowania (aktualnie) mikrofalowego. Wzdłuż kierunku ściskania przestrzeni elektrony
"widziały" fotony promieniowania tła przesunięte w stronę fioletową, natomiast w kierunku rozciągania – przesunięte w stronę czerwoną. Fotony z tej epoki rozpraszane na elektronach powinny
mieć inną polaryzację w obecności fal grawitacyjnych niż bez nich. Przykładową symulację tego
efektu pokazano na rys. 29.

6. Widmo fal grawitacyjnych
 idmo promieniowania grawitacyjnego rozciąga się na około 22 rzędy w zakresie częstotliwości
W
10 –18 do 10 4 Hz (patrz tabela 3 i rys. 30). Odpowiada to długościom fal grawitacyjnych od wielkości porównywalnych z Wszechświatem do około 30 km. Wynika to ze związku pomiędzy tymi
parametrami dla fal grawitacyjnych w OTW (częstotliwość × długość fali = prędkość światła).
Ze względu na wykorzystywane techniki obserwacyjne widmo fal grawitacyjnych zostało podzielone na następujące cztery zakresy częstotliwości:
•

•

•

ELF (ang. extremely low frequency) – ekstremalnie niskie częstotliwości w zakresie
od około 10 –16 do 10 –18 Hz, które poszukuje się poprzez mapowanie polaryzacji mikrofalowego promieniowania tła (np. teleskopy BICEP/Keck). Satelita Planck również ich poszukiwał, ale bez powodzenia. Oczekiwanym ich źródłem mogą być pierwotne fale grawitacyjne
pochodzące z Wielkiego Wybuchu wzmocnione przez inflację.
V LF (ang. very low frequency) – bardzo niskie częstotliwości w zakresie od około
10 –7 do 10 –9 Hz, które poszukuje się poprzez monitoring okresowości pulsarów (IPTA, SKA).
Oczekiwanym ich źródłem mogą być zjawiska w bardzo wczesnym Wszechświecie oraz
układy podwójne z ekstremalnie masywnymi czarnymi dziurami o masach rzędu miliardów mas Słońca.
LF (ang. low frequency) – niskie częstotliwości w zakresie od 10 –4 do 10 –1 Hz są możliwe do obserwacji za pomocą interferometrów umieszczonych w przestrzeni kosmicznej
(np. planowane eLISA, BBO). Oczekiwanym źródłem fal grawitacyjnych mogą być masywne
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czarne dziury (103M <MBH<107M ) i układy podwójne z takimi obiektami oraz gwiazdowe
układy podwójne.
HF (ang. high frequency) – wysokie częstotliwości od około 10 do 10 4 Hz możliwe
do obserwacji interferometrami z powierzchni Ziemi (np. aLIGO). Oczekiwanym źródłem fal
grawitacyjnych mogą być pojedyncze czarne dziury o masach (2 M <BH<103 M ) i gwiazdy
neutronowe, jak również układy podwójne zawierające te obiekty oraz supernowe.

 becnie zapoznamy się z tym jak w przestrzeni parametrów: bezwymiarowa ampituda fali
O
grawitacyjnej vs częstotliwość wyglądają różne obiekty astrofizyczne w zakresach HF i LF, czyli
tam gdzie jest ich szczególne bogactwo (patrz tabela 3). Sygnał grawitacyjny niektórych z nich
jest praktycznie niezmienny w skali pojedynczych lat (np. stała częstotliwość fali grawitacyjnej
zabierającej część energii z rotacji pulsara – patrz rys. 31), a inne "płyną" w przestrzeni obu parametrów od lewa do prawa (np. spiralowanie po coraz ciaśniejszej orbicie układu podwójnego
masywnych czarnych dziur – patrz rys. 32).
Tabela 3. Źródła fal grawitacyjnych.
Częstotliwość

Źródła

Metoda detekcji

ELF
ekstremalnie
niskie
częstotliwości
(10 –18 –10 –16 Hz)

(i) Pierwotne promieniowanie grawitacyjne,

Anizotropia
/ polaryzacja
mikrofalowego
promieniowania tła
(BICEP/Keck)

VLF
bardzo niskie
częstotliwości
(10 –9 – 10 –7Hz)

(i) Pierwotne promieniowanie grawitacyjne,
(ii) Struny kosmiczne,

Monitoring okresowości
milisekundowych
pulsarów (IPTA, SKA)

LF
niskie
częstotliwości
(10 −5 –10 −1 Hz)

(i) Masywne czarne dziury (103M <MBH<107M ),
(ii) EMRI (Extreme Mass Ratio Inspirals) – orbitowanie
spiralne (ang. inspiral) układów podwójnych
o ekstremalnym stosunku masy (np. czarna dziura

(iii) Supermasywne czarne dziury (SMBH >109M )

10 6M  i czarna dziura o masie 10M ),
(iii) Układy podwójne z masywnymi czarnymi dziurami
(MBH/MBH: orbitowanie spiralne, zderzenie, zlanie się
i relaksacja),
(iv) Gwiazdowe układy podwójne: orbitowanie spiralne,
(v) Gwiazdy solitonowe (?),
(vi) Gołe osobliwości (?).
HF
wysokie
częstotliwości
(10 − 10 4 Hz)

(i) Małomasywne czarne dziury (2M < BH <103M ),
(ii) Gwiazdy neutronowe,
(iii) Układy podwójne z czarnymi dziurami (BH/BH:
orbitowanie spiralne, zderzenie, zlanie się i relaksacja),
(iv) Układy podwójne z czarną dziurą i gwiazdą
neutronową (BH/NS: orbitowanie spiralne, pływowe
rozerwanie NS),
(v) Układy podwójne z gwiazdami neutronowymi (NS/
NS: orbitowanie spiralne, zderzenie),
(vi) Supernowe,
(vii) Gwiazdy bozonowe (?),
(viii) Gołe osobliwości (?).

Monitoring
dopplerowski satelitów,
Interferometry
w przestrzeni
kosmicznej
(np. planowane eLISA,
BBO)

Interferometry
na powierzchni Ziemi
(np. aLIGO / aVIRGO,
KAGRA),
Detektory z masą
rezonansową
(np. miniGrail, Auriga,
ale tylko f ~103 Hz!)

R ys. 31 przedstawia przykłady źródeł fal grawitacyjnych w zakresie widmowym HF, które
są w zasięgu interferometrów naziemnych LIGO według szacunków na rok 2002. Mogą być one
zaobserwowane przez docelową wersję interferometru aLIGO (docelowa krzywa czułości aLIGO
jest zbliżona do krzywej "WB LIGO-II" widocznej na rys. 31).
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Rysunek 30. Widmo fal grawitacyjnych z podanymi ich źródłami oraz technikami detekcji. Rysunek
jest uzupełnieniem tabeli 3. Opracowanie własne na podstawie rysunku pod odnośnikiem [3].
Trzy długie przerywane linie ze strzałkami reprezentują symulację amplitudy fali grawitacyjnej
vs częstotliwość dla układów podwójnych gwiazd neutronowych (NS/NS – masy 1,4 M /1,4 M ),
czarnych dziur (BH/BH – masy 10 M /10 M ) i gwiazda neutronowa+czarna dziura (NS/BH – masy
1,4 M /10 M ) w ostatnich kilku minutach orbitowania spiralnego (ang. inspiral) w odległościach
bolometrycznych (ang. luminosity distance) podanych w Mpc. Są to minimalne parametry tych
zjawisk możliwe do zaobserwowania przez różne wersje LIGO (jak już wspomniałem – nas interesuje tylko wersja interferometru o krzywej czułości WB LIGO-II). W szczególności dolna przerywana linia ze strzałkami leży na granicy krzywej czułości interferometru aLIGO i orientacyjnie
określa granicę detekcji fal grawitacyjnych dla spiralowania orbitalnego na:
•
•
•

 00 Mpc (z=0,067)w układzie podwójnym NS/NS 1,4 M /1,4 M ,
3
650 Mpc (z=0,137) w układzie podwójnym NS/BH 1,4 M /10 M ,
2200 Mpc (z=0,4) w układzie podwójnym BH/BH 10 M /10 M .

Natomiast środkowa przerywana linia ze strzałkami reprezentuje sygnał grawitacyjny pochodzący od spiralowania orbitalnego układu BH/BH 10 M /10 M  w odległości bolometrycznej ~400
Mpc (z=0,087).
Tabela 4. Parametry zaobserwowanych w 2015 roku koalescencji czarnych dziur.
Odległość
bolometryczna

Masy
początkowe
obu czarnych
dziur

GW150914

410 Mpc/z=0,09

~35/30 M 

GW151223

440 Mpc/z=0,09

Oznaczenie

~14/7,5 M 

Maksymalna
amplituda fali
grawitacyjnej

Energia
wypromieniowana
w postaci fal
grawitacyjnych

h~1,2×10 –21

~3 M 

h~3,4×10 –22

~1 M 
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Szacuje się, że w układach podwójnych bardziej masywnych czarnych dziur niż 10M  /10M 
większość sygnału grawitacyjnego nie powinna pochodzić z wzajemnego zbliżania się po orbicie spiralnej, lecz z samego zjawiska ich koalescencji (zderzenie, zlanie się i późniejsza relaksacja). Potwierdzają to przykłady rzeczywistych detekcji fal grawitacyjnych z tabeli 4, gdzie podczas
koalescencji GW150914 w ciągu zaledwie 0,2 sekundy masa ~3 M  zamieniła się w fale grawitacyjne, natomiast dla mniej masywnego przypadku GW151223 – w ciągu 1 sekundy masa ~1 M .
Oba zjawiska miały miejsce w dużej odległości od Ziemi (~400 Mpc) i zarejestrowano amplitudy
fal grawitacyjnych (10 –21–10 –22) znacznie powyżej czułości instrumentu.
Na rys. 31 pokazano kilka przykładów koalescencji układów podwójnych czarnych dziur
za pomocą szarej przerywanej linii z angielskim słowem "merger" (połączenie/zlanie się). Na przykład aLIGO powinien być w stanie zarejestrować sygnał grawitacyjny z połączenia się czarnych
dziur przy z=1 o masach 20 M /20 M  oraz 50 M /50 M  przy z=2.
Trójkąty, gwiazdki i duże kropki na rys. 31 reprezentują parametry fal grawitacyjnych od nieco
zdeformowanych rotujących gwiazd neutronowych. Ale najciekawszym przypadkiem tutaj
są gwiazdy neutronowe w małomasywnych układach podwójnych emitujących promieniowanie X,
czyli LMXB (low massive X-ray binaries). Wydaje się, że w układach podwójnych LMXB występuje
pewnego rodzaju sprzęg pomiędzy okresem rotacji gwiazdy neutronowej (~300–600 obrotów
na sekundę), a akrecją materii z normalnego towarzysza gwiazdowego. Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tej obserwowanej synchronizacji polega na tym, że podczas akrecji są generowane asymetryczne fale grawitacyjne, które spowalniają rotację gwiazdy neutronowej w takim
samym zakresie jak akrecja ją przyspiesza. O ile ta hipoteza jest poprawna to w układach podwójnych LMXB powinny występować prawie koherentne fale grawitacyjne. Na rys. 31 oznaczono
gwiazdką (tylko Sco X-1) oraz dużymi kropkami szacowaną amplitudę fal grawitacyjnych oraz częstotliwość dla najsilniejszych znanych układów podwójnych LMXB, które powinno się dać zaobserwować podczas 20-dniowej sesji obserwacyjnej aLIGO.
Osobnym tematem są poszukiwania fal grawitacyjnych emitowanych przez znane pulsary
radiowe takie jak np. pulsar w Mgławicy Krab lub Vela. Wszelkie odchylenia kształtu od symetrii
osiowej są źródłem fal grawitacyjnych w gwiazdach neutronowych (patrz oszacowania ilościowe
w rozdziale 5.2). Na rys. 31 oznaczono trójkątami górną granicę amplitudy fal grawitacyjnych
pulsarów, oszacowaną na podstawie obserwowanego tempa spowalniania ich rotacji. Szacuje
się, że odchylenie od kształtu symetrii osiowej (ε) rotującej gwiazdy neutronowej nie powinno
być większe od 10 –5 –10 –6. Sumując sygnał pulsara w Krabie przez dłuższy czas powinno się udać
zarejestrować nawet ~100 razy słabszą amplitudę ciągłej fali grawitacyjnej niż oznaczona trójkącikiem na rys. 31 i ewentualnie wyznaczyć górne ogranicznie na odchylenie od symetrii osiowej
kształtu gwiazdy neutronowej ε < 7×10 –6. Natomiast dwa wykresy (szara przerywana linia) prezentują możliwości detekcyjne pulsara znajdującego się w Drodze Mlecznej (odległość ~10 kpc)
przy odkształceniu kształtu od symetri osiowej ε=10 –6 lub ε=10 –7.
Przykładowe źródła fal grawitacyjnych w zakresie widmowym LF, które są możliwe do detekcji przez interferometr satelitarny LISA według szacunków na rok 2002 przedstawia rys. 32.
Ciekawostką jest, że przy porównywalnej minimalnej amplitudzie fal grawitacyjnych h~10 –21
możliwej do detekcji przez interferometry LIGO i LISA (porównaj np. rys. 17) to jednak satelitarna
LISA może zarejestrować grawitony o energiach 1010 razy mniejszych (tzn. LISA powinna mieć
1010 razy lepszą czułość w zakresie strumienia energii niż LIGO). Wynika to z właściwości strumienia energii fal grawitacyjnych, który jest proporcjonalny do kwadratu częstotliwości i amplitudy
(~f 2h2) oraz z tego, że LISA obserwuje na częstotliwościach 100 tysięcy razy mniejszych. Docelowa
i zarazem skromniejsza wersja tego interferometru, czyli eLISA (planowane uruchomienie około
2034 roku) ma mieć krzywą czułości pokazaną na rys. 17. Mimo nieco gorszych parametrów
krzywej czułości w zasięgu interferometru eLISA powinny się znaleźć wszystkie źródła fal grawitacyjnych pokazane na rys. 32. Planowany interferometr ma mieć największą czułość h~1020 dla
częstotliwości milihercowych.
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Rysunek 31. Przykłady źródeł fal grawitacyjnych w zasięgu kolejnych wersji interferometru LIGO
(krzywe czułości: LIGO-1, NB LIGO-II, WB LIGO-II) według stanu na rok 2002 we współrzędnych
bezwymiarowa amplituda fali grawitacyjnej vs jej częstotliwość. Docelowa krzywa czułości aLIGO
(po roku 2022) jest pokazana na rys. 14 (pierwsza część artykułu – Proxima nr 24) i niewiele się różni
od krzywej WB LIGO-II. Materiał źródłowy [35].
Przy planowaniej czułości eLISA powinna zarejestrować fale grawitacyjne pochodzące od niektórych krótkookresowych gwiazdowych układów podwójnych w Drodze Mlecznej na częstotliwościach powyżej 0,1 mHz takie jak (patrz rys. 32):
•
•

•

układy podwójne składające się z białych karłów, np. WD 0957–666 o masach 0,37/0,32 M ,
odległość od Ziemi – 100 pc, koalescencja w ciągu 2×108 lat;
układy podwójne typu AM Cvn, gdzie biały karzeł akreuje materię z małomasywnego helowego towarzysza; np. układ RXJ1914+245, gdzie gwiazda helowa o masie 0,07 M  krąży
wokół białego okarła o masie 0,6 M  w odległości 100 pc od Ziemi;
małomasywne układy podwójne emitujące promieniowanie X (LMXB), np. 4U1820–30
znajdujący się w odległości 8100 pc od Ziemi, gdzie gwiazda neutronowa o masie 1,4 M 
akreuje materię z małomasywnego towarzysza <0,1 M .

Detekcja ww. źródeł fal grawitacyjnych będzie świadczyła o tym, że eLISA działa prawidłowo oraz
będzie to potwierdzenie słuszności emisji fal grawitacyjnych w OTW w przybliżeniu słabego pola.
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Rysunek 32. Przykłady źródeł fal grawitacyjnych w zasięgu interferometru satelitarnego LISA w-g
stanu na rok 2002 (krzywa czułości: LISA noise) we współrzędnych: bezwymiarowa amplituda fali
grawitacyjnej vs jej częstotliwość. Ostatecznie ma być zrealizowana około 2034 roku skromniejsza
wersja interferometru eLISA o krzywej czułości pokazanej na rys. 17 (pierwsza część artykułu –
Proxima nr 24). Ww. przykładowe źródła fal grawitacyjnych powinny się znaleźć również w zasięgu
interferometru eLISA. Materiał źródłowy [17,35].
 odane powyżej przykłady układów podwójnych widoczych w zakresie optycznym to zaledwie
P
czubek góry lodowej liczącej prawdopodobnie od 100 milionów do 1 miliarda układów podwójnych emitujących fale grawitacyjne o częstotliwości f>0,1 mHz (okres orbitalny <5,5 godziny,
ponieważ częstotliwość fali grawitacyjnej f=2×forbitalna), z których większość stanowią podwójne
układy z białymi karłami (obszar zielony na rys. 32). Szacuje się, że dla częstotliwości w zakresie 0,1<f<2 mHz jest tak wiele układów podwójnych w Drodze Mlecznej, że będą one tworzyły
swego rodzaju szum dominujący nad szumem instrumentalnym interferometru eLISA. Ten "szum"
w literaturze angielskojęzycznej jest określany pojęciem "unresolved galactic binaries" (nierozdzielone galaktyczne układy podwójne – patrz również rys. 16). Na rys. 32 oznaczono tą klasę
obiektów określeniem "white dwarf binary noise". Natomiast powyżej częstotliwości ~2 mHz
(okres orbitalny <16 minut) powinno się udać wyseparować/wydzielić z szumu obserwacyjnego
interferometru eLISA szacowaną liczbę układów podwójnych około 3–10 tysięcy. Aczkolwiek technika uzyskania tych danych nie jest opracowana. Dlatego te galaktyczne układy podwójne, możliwe do wyseparowania z szumu są określane w języku angielskim pojęciem "resolved galactic
binaries" (rozdzielone galaktyczne układy podwójne – patrz również rys. 16).
Tutaj należy się sprostowanie odnośnie błędnej interpretacji pojęcia "resolved galactic binaries"
zawartego w pierwszej części artykułu w Proximie nr 24 na stronie 50. Prawidłowe wyjaśnienie
podano w powyższym akapicie – pojęcie "resolved galactic binaries" dotyczy widma fal grawitacyjnych i "zaledwie" ~3–10 tysięcy galaktycznych układów podwójnych o częstotliwościach powyżej ~2 mHz (głównie podwójne białe karły), których sygnał powinno dać się
wyseparować z szumu fal grawitacyjnych!
Na rys. 32 pokazano trzy przykłady spiralowania orbitalnego układów podwójnych masywnych czarnych dziur MBH/MBH (massive black hole) odpowiednio o masach 10 4/10 4 M , 105/105
M  i 106/106 M . znajdujących się w odległości około 3 Gpc od nas (z~0,52). Trzy kropki na każdej
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z tych krzywych sygnałowych od lewej do prawej strony reprezentują amplitudę fali grawitacyjnej i jej częstotliwość na 1 rok / 1 miesiąc / 1 dzień przed koalescencją układu MBH/MBH, która
powinna nastąpić w obszarze oznaczonym owalem z napisem "merger waves". Szacuje się,
że orbitowanie spiralne układów masywnych czarnych dziur MBH/MBH powinno być w zasięgu
interferometru eLISA z odległości kosmologicznych co najmniej z~30. Według kalkulatora kosmologicznego Neda Wright'a odpowiada to odległości bolometrycznej (ang. luminosity distance)
~360 Gpc dla płaskiego modelu Wszechświata i chwili, gdy Wszechświat liczył zaledwie 100 milionów lat.
W zasięgu interferometru eLISA znajduje się również emisja fal grawitacyjnych podczas spiralowania orbitalnego układów podwójnych o ekstremalnym stosunku mas (tzw. EMRI – wyjaśnienie patrz tabela 3) w odległości 3 Gpc, które zawierają masywną czarną dziurę (3×105 M <M<3×107
M ) i obiekt kompaktowy, np. "małomasywna" czarna dziura (1 M <M<1000 M ), gwiazda neutronowa lub biały karzeł.
Na rys. 32 pokazano przykład EMRI, gdzie małomasywna czarna dziura (10 M ) zbliża się
po orbicie spiralnej do masywnej czarnej dziury o masie 10 6 M  w odległości 1 Gpc od nas.
Orbita oraz parametry fali grawitacyjnej silnie zależą od szybkości rotacji masywnej czarnej
dziury. Możliwe są dwa skrajne przypadki – bez rotacji masywnej czarnej dziury oraz z maksymalną rotacją (patrz rys. 32 – odpowiednio "no spin" / "maximal spin"). Dla każdego z tych przypadków są pokazane 3 kropki na krzywej sygnału grawitacyjnego – od lewej do prawej strony
amplituda fali grawitacyjnej i jej częstotliwość na 1 rok / 1 miesiąc / 1 dzień przed przekroczeniem przez małomasywną czarną dziurę horyzontu zdarzeń masywnej czarnej dziury. Należy
pamiętać, że przy tak ekstremalnym stosunku masy środek masy układu znajduje się w niewielkiej odległości od środka masy masywnej czarnej dziury i widać ruch tylko małomasywnej czarnej
dziury. Małomasywna czarna dziura (10 M ) wykonała około 200 tysięcy cykli orbitalnych w ciągu
ostatniego roku przed koalescencją (wariant z maksymalną rotacją masywnej czarnej dziury).
Przybliżone parametry omawianego przypadku EMRI (BH 10 M  / MBH 106 M ) podano poniżej:
•
•
•

 rok przed koalescencją – r=6,8×rMBH, pozostało 185 tysięcy cykli orbitalnych do koale1
scencji, S/NLISA~100;
1 miesiąc przed koalescencją – r=3,1×rMBH, pozostało 41 tysięcy cykli orbitalnych do koalescencji, S/NLISA~20;
1 dzień przed koalescencją – r=1,3×rMBH, pozostało 2300 cykli orbitalnych do koalescencji,
S/NLISA~7.

Tutaj odległość ("r") małomasywnej czarnej dziury (10M ) od jej ogromnego towarzysza wyrażono w promieniach horyzontu zdarzeń masywnej czarnej dziury (rMBH). Podano również jakość
sygnału fal grawitacyjnych, czyli stosunek sygnału do szumu dla interferometru LISA (S/NLISA). Fale
grawitacyjne wyemitowane podczas EMRI z bliskiej odległości powinny dostarczyć bardzo dobrej
jakości materiał obserwacyjny o masywniejszym towarzyszu.
Koniec części drugiej.
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Planety pozasłoneczne – transmisja internetowa
Wszystko zaczęło się od pomysłu na transmisje internetowe obserwacji astronomicznych – członkowie
oddziału PTMA w Białymstoku zamierzają przeprowadzić obserwacje grupowe tranzytów planet
pozasłonecznych, a efekty swej pracy zaprezentować w czasie rzeczywistym w Internecie poprzez
streamy. Ta forma popularyzacji astronomii wprowadza nowy wymiar technik multimedialnych, gdyż
pozwala śledzić i pokazywać takie zjawiska, które wymagają współdziałania wielu osób.
Gabriel Murawski
Od jakiegoś czasu rozpoczęły się streamy na żywo
związane z obserwowaniem nieba na żywo pod
kątem bardziej naukowym. To dzieje się na stronie
„1000 ciekawostek astronomicznych”, gdzie pierwotnie planowaliśmy publikacje różnych ciekawych
informacji astronomicznych. Mimo, że do głównych
celów zostały wprowadzone transmisje na kanale
YouTube oraz treści związane z astrofotografią, nazwa
strony nie uległa zmianie. Członkowie oddziału PTMA
w Białymstoku (to tutaj odbywają się streamy), korzystając z dostępnego sprzętu obserwacyjnego starają
się rejestrować różnego typu obiekty i zjawiska, ciągle podwyższając sobie poprzeczkę. Próby detekcji
Haumei i Makemake (ok. 17 mag) może nie wydaje się
dość trudnym zadaniem dla teleskopu z montażem
paralaktycznym, jednak długoterminowe zjawiska
to już inna sprawa. Do takich należą m.in. tranzyty
egzoplanet, które zwykle należy śledzić przez blisko
3 godziny. To będzie główny cel pierwszej zorganizowanej akcji obserwacyjnej, w której weźmie udział
kilka ilość osób z różnych części Polski.
Akcja ta jest próbą uzyskania naukowych danych
z jednoczesną popularyzacją astronomii w mediach.
Podejmowanie się różnych zadań (w tym trudniejszych i nietypowych) zdecydowanie wpływa
na wzrost zainteresowania oglądających danym
tematem. Wspólne obserwacje, oprócz poszerzenia
znajomości, wpływają również na nasze doświadczenie – blisko połowa uczestników nie uchwyciło jeszcze
nigdy tranzytu! W naszej akcji liczy się przede wszystkim zabawa i chęci – tranzyty egzoplanet zdarzają się
stosunkowo często (moglibyśmy prowadzić obserwacje praktycznie w każdą noc). Pomyślna akcja obserwacyjna mogłaby zachęcić do prowadzenia kolejnych,
w których wspólnie można uzyskać ciekawe wyniki.
Wybór dat nie jest jednak przypadkowy. Istotną
kwestią jest ilość i dostępność tranzytów egzoplanet
w ciągu jednej nocy. Z tego powodu mają być przynajmniej trzy, przy czym co najmniej jeden musi wiązać
się ze spadkiem jasności 0,025 mag lub więcej. Dzięki
temu większe szanse na rejestrację zjawiska będą
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Rys. 1. Symulacja tranzytu planety na tle gwiazdy.
mieli także posiadacze lustrzanek. Te trudniejsze,
o mniejszej amplitudzie zmian jasności, pozostaną
do dyspozycji obserwatorów z wysokoczułymi kamerami CCD. Rejestrowanie takich zjawisk jest ściśle
związane z fotometrią – dopiero po uzyskaniu krzywej zmian jasności obserwowanej gwiazdy możemy
otrzymać odpowiedź na pytanie „czy zarejestrowaliśmy planetę innej gwiazdy?”
Monitorując przebieg zjawiska, ważne jest przeprowadzanie ciągłej fotometrii z dotychczas uzbieranego materiału. Ciągła aktualizacja krzywej jasności
umożliwi bieżące śledzenie przebiegu tranzytu.
Każdy tranzyt charakteryzuje się inną charakterystyką spadku jasności, czasu trwania bądź pozycji
względem innych gwiazd. Dlatego uczestnicy projektu
będą mieli wybór, którą planetę pozasłoneczną chcieliby „łapać”. Jeśli dany obserwator ma najlepszy widok
na zachód, najprawdopodobniej zainteresuje się
tą planetą, która będzie znajdowała się akurat po tej
stronie nieba. Chcielibyśmy, aby daną egzoplanetę


PLANETY
POZASŁONECZNE
POZASŁONECZNE

Planety pozasłoneczne – transmisja internetowa

rejestrowały przynajmniej dwie Tab. 1 Tranzyty egzoplanet, które nastąpią w wybranych nocach obserwacyjnych.
osoby. Zmniejszyłoby to szanse Źródło: Exoplanet Transit Database.
błędów lub niepowodzenianp.
ze względu na złą pogodę u jednego z obserwatorów.
W założeniu w tym samym
momencie obserwacjebędzie prowadziło kilku uczestników akcji,
dlatego każdy z nich podczas
transmisji otrzyma swoją własną
stronę. Będzie ona zawierała takie
dane, które umożliwią określenie
przebiegu tranzytu, w tym:
 i nformacje o egzoplanecie
(dane fizyczne, orbitalne, ale
związane także z cechami
tranzytu),
 zdjęcie gwiazdy z egzoplanetą
(czyli obserwator wysyła jedną
klatkę, w której widoczna jest
gwiazda macierzysta).
 i nformacje o obserwatorze
(z czego składa się zestaw obserwacyjny; imię
i nazwisko wraz z podanym miejscem obserwacji),
 krzywą jasności (jedna lub więcej), w zależności
od wykorzystanego programu i sposobów przeprowadzonych pomiarów,
 animację przebiegu tranzytu (czyli wizualizacja
przejścia egzoplanety na tle tarczy gwiazdy – da
to wyobrażenie z czym mamy do czynienia),
Planowana jest przynajmniej jedna udana akcja
obserwacyjna do połowy września 2016 roku. Mamy
jedenaście potencjalnych nocy. Kilka dni po akcji
obserwacyjnej (oby taka była niejedna) zostaną
opublikowane wyniki. Jeśli detekcja tranzytu będzie

pomyślna, zostaną one przesłane do bazy danych ETD
(Exoplanet Transit Database), skąd zostały pobrane
również efemerydy (tabela 1).
Przebieg akcji obserwacyjnej będzie można śledzić
m.in. na portalu społecznościowym facebook.com,
profil „1000 ciekawostek astronomicznych”, a także
na forum PTMA oraz Astropolis. Chętnych do wspólnych obserwacji zjawiska prosimy o kontakt e-mail:
libmar96@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

TRANSMISJE NA ŻYWO

1000 ciekawostek
astronomicznych
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Spicules: Jets on the Sun – http://www.space.com/12581-stunning-photos-solar-storms-flares-sun-weather.html

Raport

Aktywności

Słońca

II

Kwartał
2016 r.

opracował: Adam Derdzikowski

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

Towarzystwo Obserwatorów Słońca Im. Wacława Szymańskiego
Osiedle Traugutta 7/10 99–320 Żychlin Tel. 608 278 894
www. http://tos-sun.blogspot.com mail: tossun@interia.pl, adamderdzikowski@wp.pl
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Raporty aktywności

Główne indeksy aktywności słonecznej za kwiecień 2016

Średnie miesięczne: R=36,73, F=4,19, CV=34,83
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S=597,75 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za maj 2016

Średnie miesięczne: R=47,61, F=4,68, CV=46,65
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S=625,25 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za czerwiec 2016

Średnie miesięczne: R=19,10 , F=3,90, CV=16,80
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S=373,50 [p.p.s - MH.].
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Raporty aktywności

Wartości CV

(wg. obserwacji TOS)
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Raporty aktywności

Pochodnie fotosferyczne
(wg. obserwacji TOS)
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Raporty aktywności

Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
Nr

B

L

P

S

Nr

B

L

P

S

46

-4

178

24 III – 5 IV

4

65

-22

343

10 – 17 V

5

47

15

130

3 – 3 IV

2

66

-7

220

14 – 26 V

10

48

6

110

3 – 9 IV

7

67

-19

251

19 – 20 V

4

49

10

343

7 – 19 IV

18

68

-7
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22 – 22 V

1

50

15

20

11 – 15 IV

6
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15
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24 – 30 V

14
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14
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13 – 15 IV

1
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-3

95

27 – 27 V

2
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6
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16 – 27 IV

7
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-14

91

27 – 30 V

6

53

-2
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20 IV – 2 V

3
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135

29 – 29 V

1

54

15
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25 IV – 6 V

12

73

16

114

30 V – 1 VI

7

55

-7

210

26 – 30 IV

9

74

2

131

31 V – 2 VI

6

56

7

130

26 – 29 IV

3

75

11

183

1 – 1 VI

2

57

-4

125

27 IV – 5 V

3
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14

3

7 – 12 VI

11

58

16

80

28 IV – 6 V

10

77

-5

225

10 – 22 VI

6

59

20

67

30 IV – 2 V

3

78

8

318

11 – 15 VI

7

60

-3

147

2–2V

1

79

-10

275

14 – 18 VI

5

61

4

30

2–8V

9

80

5

130

17 – 23 VI

3

62

10

345

4 – 16 V

15

81

11

217

18 – 20 VI

6

333

8 – 16 V

12

82

-5

78

18 – 20 VI

6

300

9 – 20 V

16

83

10

61

26 – 26 VI

1

63
64

21

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 4–6/2016 opracowali: Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy: G. Araujo (Hiszpania), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), A. Chrapek, G. Dałek,
J. Derdzikowska, A. Derdzikowski, M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski, P. Ossowski,
G-Lutz Schott (Niemcy), K. Wirkus, M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski.

Towarzystwo Obserwatorów Słońca
im. Wacława Szymańskiego zaprasza
wszystkich chętnych do współpracy
w zakresie obserwacji aktywności Słońca.
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Podsumowanie II kwartału 2016 roku pod względem aktywności słonecznej

Wykres Motyla dla XXIV Cyklu wg. obserwacji TOS

Podsumowanie II kwartału 2016 roku
pod względem aktywności słonecznej
W drugim kwartale 2016 roku aktywność plamotwórcza Słońca osiągała wartości na przeciętnym, a chwilami także na niskim poziomie.
Charakterystyczne dla tego kwartału były duże
wahania aktywności, od dość wysokich wartości
dziennych, aż do całkowitego zaniku plam, utrzymującego się nawet przez szereg dni.
Bardzo przeciętnie wypadł kwiecień, który zaczął
się niskimi wartościami R i CV. Systematyczny wzrost
aktywności następował powoli i dopiero pod koniec
ostatniej dekady Liczba Wolfa zaczęła wahać się między 45 a 85. Ta wysoka aktywność, przynajmniej jak
na obecny cykl, utrzymała się następnie przez dwie
dekady maja. Wprawdzie ostatnia dekada tego miesiąca nie była już tak efektowna, jednakże nic nie
zwiastowało tego, co miało wkrótce nastąpić.
W czerwcu akty wność plamotwórcza Słońca
drastycznie spadła. Obserwatorzy TOS odnotowali
w sumie aż 10 dni z czystą tarczą Słońca, a przez
resztę miesiąca aktywność Słońca nadal była bardzo
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nikła. Wraz z ilością grup i plam zauważalnie spadło
także nasilenie pochodni. Biorąc pod uwagę, że w
kwietniu i maju nie było ani jednego dnia z czystą
tarczą, rozwój sytuacji na Słońcu musiał być dla
obserwatorów niemałym zaskoczeniem. Pod względem Liczby Wolfa i CV czerwiec okazał się najsłabszym miesiącem od czerwca 2010 roku, czyli od sześciu lat!
Choć wiele wskazuje, że ta wyjątkowo niska
aktywność Słońca w czerwcu była tylko preludium
do minimum, to niewątpliwie jest to wyraźny sygnał,
że jest ono coraz bliżej. Do niedawna widok tarczy
wolnej od plam był prawdziwą rzadkością. Wydaje
się jednak, że moment, gdy widok ten stanie się
czymś normalnym, zbliża się do nas szybciej, niż
można się było spodziewać.
Adam Derdzikowski

Autorzy poszukiwani!
Zapraszamy wszystkich miłośników gwiazd zmiennych,
w tym naukowców, do publikowania swoich prac w naszym
biuletynie lub na stronie www.proxima.org. Jeśli gwiazdy
zmienne, Słońce, czy egzoplanety są twoją pasją
i masz coś ciekawego do opowiedzenia w tym temacie,
napisz do nas na adres: redakcja@proxima.org.pl.
Bez względu na to, czy twój tekst będzie ściśle naukowy,
stanowił przegląd dotychczasowych badań, zawierał
opis doświadczeń, relacji lub był ogólnym tekstem dla
początkujących – na pewno stanie się on pożądanym
źródłem wiedzy i inspiracji dla innych!
Biuletyn Proxima tworzony jest od 2010 r. przez
miłośników astronomii dla miłośników astronomii.
Naszym priorytetem jest popularyzacja wiedzy o czymś
niezwykłym – o gwiazdach zmiennych. Wydalismy do tej
pory 24 specjalistyczne numery biuletynu, w których
znajdują się cenione artykuły dotyczące szeroko pojętego
tematu gwiazd zmiennych jak i Kosmosu – jednak
chcielibyśmy przekazywać jeszcze więcej wiedzy i jeszcze
bardziej zachęcać do zainteresowania się gwiazdami
zmiennymi – potrzebujemy Ciebie. Jeśli uważasz,
że chciałbyś przyłączyć się do naszego zespołu, podzielić
się wiedzą, doświadczeniem oraz pomysłami – napisz
do nas !

PROXIMA

