WPROWADZENIE DO GWIAZD ZMIENNYCH
Tadeusz Smela

Kiedy patrzymy na pogodne niebo w nocy można odnieść wrażenie, że gwiazdy są
niezmienne. Oprócz migotania wywołanego niestabilnością atmosfery, gwiazdy wydają się
stałe.
Uważne obserwacje, wykonane nawet gołym okiem pokazują, że niektóre gwiazdy w
rzeczywistości wykazują zmiany jasności.
Zmiany jasności niektórych gwiazd mają miejsce w ciągu kilku dni, podczas gdy zmienność
innych daje się zauważyć w ciągu kilku godzin lub wielu miesięcy.
Inne, niespodziewanie pojawiają się na niebie, zwiększając wielokrotnie swoją jasność, po
czym równie nieoczekiwanie znikają.

Na podstawowym poziomie wszystkie gwiazdy są zmienne. Gwiazdy ewoluują i zmieniają się
w czasie, np. z gwiazdy ciągu głównego w czerwonego olbrzyma. Ponadto wszystkie gwiazdy
wykazują drobne fluktuacje jasności, ale są one w większości przypadków praktycznie
niezauważalne – na przykład jasność Słońca zmienia się o ok. 0,1% w cyklu 11-letnim.

Gwiazdy zmienne – to gwiazdy, które w znaczący sposób zmieniają swoją jasność.
Na tej prelekcji postaram się opowiedzieć w skrócie o głównych typach gwiazd zmiennych,
wykazujących zauważalne zmiany jasności, charakterze tych zmian oraz powodach i
mechanizmach ich zmienności. Opowiem też o szczególnym znaczeniu niektórych rodzajów
gwiazd zmiennych
Na kolejnych prelekcjach opowiem szczegółowo o mechanizmach powodujących ich
zmienność..

Najogólniej mówiąc obserwowane zmiany jasności mogą wynikać z
dwóch powodów:
•

Z powodu procesów zachodzących na zewnątrz gwiazd - zmian
geometrycznych (zmiana wzajemnych położeń gwiazd
względem obserwatora), spowodowanych zaćmieniami dwóch
lub więcej gwiazd lub rotacją.

•

Z powodu zmian wewnętrznych - fizycznych zmian w samych
gwiazdach, powodujących zmianę mocy promieniowania
gwiazdy w czasie.

KLASYFIKACJA GWIAZD ZMIENNYCH

ZMIENNE ZAĆMIENIOWE

•

Są to układy złożone z dwóch gwiazd prawie
kulistych, znajdujących się w dość dużych
odległościach w porównaniu z ich rozmiarami.

•

Tego typu gwiazdy są najliczniejsze wśród gwiazd
zaćmieniowych

Ciekawa animacja
http://astro.unl.edu/naap/ebs/animations/ebs.html

ZMIENNE PULSUJĄCE

Każda gwiazda podlega zmianom typu ewolucyjnego. Zmiany tego typu są bardzo
powolne.
Istnieje rozległa klasa gwiazd, w których zmiany zachodzą szybko, powodując dające
się zaobserwować zmiany parametrów gwiazdowych w ciągu dni lub lat a nawet
ułamka doby.
Zmiany te są różnorodne, niektóre są regularne, powtarzające się w ściśle
określonych odcinkach czasu, inne mają charakter cykliczny, tzn. powtarzający się
ale nieregularnie, jeszcze inne zmieniają się w sposób nieprzewidywalny .
Parametrem, który ulega zmianie to blask i widmo.

ZMIENNE PULSUJĄCE

Pulsujące gwiazdy zmienne to gwiazdy zmieniające swoją jasność pod wpływem
fizycznych zmian, zachodzących wewnątrz gwiazdy.
Zmiany wewnątrz gwiazdy powodują okresowe rozszerzanie się i kurczenie warstw
powierzchniowych gwiazdy.
W zależności od masy gwiazdy i etapu ewolucji, okres zmian i kształt krzywej zmian
jasności jest różny.

ZMIENNE PULSUJĄCE

Cefeidy typu I (klasyczne)

Są to nadolbrzymy, których jasność zmienia się z okresem od 1 do 50 dni
(niektóre źródła podają górną granicę 70 dni).
Cefeidy to wyjątkowo jasne, tysiąc lub nawet dziesięć tysięcy razy
jaśniejsze od Słońca gwiazdy regularnie, w sposób ciągły zmieniające
swą jasność.
Każda cefeida pulsuje - okresowo zmienia swoje rozmiary i temperaturę
powierzchni. Okres takich zmian wynosi od kilku dni do kilku miesięcy.
Amplitudy zmian blasku wynoszą od 0,1 do 2 wielkości gwiazdowych.
Jasności absolutne (MV) cefeid wynoszą od -2 do -6 wielkości
gwiazdowych.
Podczas pulsacji zmienia się również ich promień oraz typ widmowy od A
lub F w maksimum blasku do G lub K w minimum.

ZMIENNE PULSUJĄCE
Cefeidy: zależność okres - światłość
W 1912 roku astronomka amerykańska Henrietta Leavitt badając
gwiazdy zmienne w Małym Obłoku Magellana stwierdziła, że
obserwowane w tym zbiorowisku gwiazdy są tym jaśniejsze im
dłuższy jest okres ich zmienności.
Zbadała 1777 gwiazd w Małym Obłoku Magellana, z których 47
sklasyfikowała jako cefeidy.

ZMIENNE PULSUJĄCE
Cefeidy: zależność okres - światłość
Na rysunku obok przedstawiona jest
zależność jasności absolutnej od okresu
zmian.
Wielkość absolutna i wielkość widoma jest
związana następującą zależnością:
(m-M)=5 log(d/10)

m - średnia wielkość widoma (jasność
obserwowana)
M- odczytana w wykresu wielkość absolutna
d - odległość
Zależności te są wykorzystywane do
wyznaczania odległości do galaktyk.

ZMIENNE PULSUJĄCE
Cefeidy
Przykład wyznaczenia odległości do cefeidy
w Małym Obłoku Magellana:
Z krzywej jasności trzeba wyznaczyć średnią
jasność (pomiary fotometryczne) i okres zmian w
dniach.
W przykładzie obok okres zmian wynosi 4,76 dni.
log 4,76 = 0,68
Z wykresu odczytujemy jasność absolutną M=-3,57
Obserwowana średnia jasność : 15,56 mag
Z zależności (m-M)=5 log(d/10)
wyznaczamy:
d = 10 (m - M + 5)/5
D=68 230 parseków

ZMIENNE PULSUJĄCE
Mirydy – zmienne długookresowe

Najliczniejszą grupę gwiazd zmiennych pulsujących
tworzą zmienne długookresowe, których typową
przedstawicielka jest Mira Ceti.
Są to czerwone olbrzymy w późnych stadiach ewolucji,
które za kilka milionów lat odrzucą zewnętrzne warstwy
swej atmosfery, tworząc w ten sposób mgławicę
planetarną, same zaś staną się białymi karłami.
Charakteryzują się czerwoną barwą, okresem pulsacji od
70 do 800 dni i zmianami jasności od 3 do 8 wielkości
gwiazdowych (amplitudy zmian wielkości
bolometrycznych są stosunkowo niewielkie).
.

Wielkość bolometryczna - całkowita energia
wysyłana przez gwiazdy we wszystkich długościach
fali światła. Nie wyznaczamy jej bezpośrednio z
obserwacji, lecz obliczamy z wielkości
fotometrycznych na podstawie znanej temperatury
gwiazdy przy założeniu, że gwiazda promieniuje
jako ciało doskonale czarne.

ZMIENNE KATAKLIZMICZNE
•

Gwiazdy kataklizmiczne (wybuchowe) odznaczają się tym, że obserwujemy u nich
gwałtowny wzrost blasku a następnie znacznie powolniejsze jego zmniejszanie. Zmianom
blasku towarzyszą duże zmiany w widmie, świadczące o gromadzeniu pod atmosferą
energii, która następnie wyzwala się w sposób wybuchowy.

•

Wybuchowe gwiazdy dzielą się na kilka kategorii. U gwiazd nowych wybuch
obserwowany jest w zasadzie jednorazowo. U niektórych gwiazd zaobserwowano
powtarzanie się wybuchu w odstępie kilkudziesięciu lat. Wybuchy niektórych gwiazd są
tak potężne, ze zachodzą w nich istotne zmiany w budowie lub ulegają całkowitemu
zniszczeniu. Gwiazdy te zostały nazwane supernowymi.

GWIAZDY NOWE
•

Nazwa NOWA sięga jeszcze czasów starożytnych, gdy w II w p.n.e.
Hipparch dostrzegł w gwiazdozbiorze Skorpiona gwiazdę, której
wczesniej nikt nie widział. Po pewnym czasie gwiazda stała się
niewidoczna.

•

Obserwacje fotometryczne i spektroskopowe wskazują, że wszystkie
gwiazdy nowe to układ podwójny składający się z białego karła i
gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy.

•

Akrecja materii na białego karła, który w wyniku procesów ewolucyjnych
jest niemal całkowicie pozbawiony termojądrowego ,,paliwa”
wodorowego, doprowadza do systematycznego wzrostu zawartości
wodoru w jego warstwie powierzchniowej.

•

Wskutek obecności silnego pola grawitacyjnego gaz gromadzący się na
powierzchni białego karła znajduje się w stanie zdegenerowanym, tzn.
jego gęstość w niewielkim stopniu zależna jest od jego temperatury.
Gdy ilość dostarczonego wodoru przekroczy wartość krytyczną jego
temperatura podnosi się do wartości wystarczającej do
zapoczątkowania reakcji termojądrowych.

R CORONAE BOREALIS

•

W przeciwieństwie do większości gwiazd zmiennych, gwiazdy
tupu R Coronae Borealis spędzają większość swojego czasu w
maksymalnej jasności i czasami ich jasność spada nawet do 9
wielkości gwiazdowych w nieregularnych odstępach czasu.

•

Stan, w którym gwiazda świeci słabym blaskiem może trwać kilka
miesięcy lub lat, po czym gwiazda powraca do normalnej jasności
maksymalnej.

•

Gwiazdy te charakteryzują się one niską zawartością wodoru i
wysoką zawartością węgla.

•

Są to gwiazdy wybuchowe ale materia wyrzucona podczas
wybuchu zachowuje się jak sadza, pochłaniając część światła i
powodując spadek blasku.

•

Jasność R Coronae Borealis może zmniejszyć się w ciągu kilku
nocy o 3 – 4 wielkości gwiazdowe

SUPERNOWE

 Supernowe to eksplodujące gwiazdy, najpotężniejsze
znane wybuchy we Wszechświecie.
 Dwa podstawowe mechanizmy wybuchu supernowej to:

• implozja w wyniku kolapsu grawitacyjnego (jądro
masywnej gwiazdy, po wypaleniu całego paliwa
zapada się szybkością dziesiątków tysięcy kilometrów
na sekundę)
•

wybuch termojądrowy – wybuch białego karła,
składającego się z mieszaniny 50% węgla (C) i 50%
tlenu (O), który ściągając materię z sąsiedniej gwiazdy
przekroczył granicę Chandasekhara – limit masy
wynoszący 1.44 masy Słońca

SUPERNOWE
Klasyfikacja
•

Próbując wyjaśnić pochodzenie supernowych,
astronomowie podzielili je ze względu na
występowanie różnych linii absorpcyjnych w ich
widmie. Głównym kryterium jest występowanie linii
wodoru. Jeśli widmo supernowej zawiera ślady tego
pierwiastka zalicza się ją do typu II, w przeciwnym
wypadku – do typu I

•

Wewnątrz głównych typów wyróżnia się jeszcze kilka
podtypów, w zależności od występowania innych linii
widmowych, bądź kształtu krzywej blasku:

•

Typ I – brak linii wodoru

•

•

•

Typ Ia – linie Si II na 615,0 nm

•

Typ Ib – linie He I na 587,6 nm

•

Typ Ic – słabe lub brak linii helu

Typ II – obecne linie wodoru
•

Typ II-P

•

Typ II-L

Wg aktualnej wiedzy supernowe implozyjne obejmują
typy: Ib/c, IIb, II-L, II-P, Iin, a supernowe Ia to
supernowe termojądrowe

SUPERNOWA TYPU IA
Animacja modelu DFD
Animacja jest do pobrania z tego miejsca:
http://flash.uchicago.edu/~jbgallag/wd_det_8km_16rb_80off_movies/

Źródło: http://flash.uchicago.edu

ZNACZENIE SUPERNOWYCH
Supernowa typu II to najpotężniejszy reaktor termojądrowy, w którym
powstają nowe pierwiastki. Każdy atom cięższy od żelaza we
wszystkim co nas otacza powstał w jądrze masywnej gwiazdy wyniku
wybuchu supernowej implozyjnej.

ZNACZENIE SUPERNOWYCH
Dzięki w przybliżeniu stałej jasności absolutnej
osiąganej przez wybuchającą supernową typu Ia
(około -19,3 mag), wybuchy te są
wykorzystywane do określania odległości
pozagalaktycznych.

Biorąc pod uwagę ich zdecydowanie wyższą
jasność absolutną, gwiazdy te służą do
wyznaczania odległości znacznie większych niż
Cefeidy.
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