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Dodatek 1 — PRZYKŁADY WIELOLETNICH KRZYWYCH JASNOŚCI

Na następnych stronach pokazano przykłady wieloletnich krzywych jasności kilku typów gwiazd 
zmiennych, znajdujących się w programie wizualnych obserwacji AAVSO. Krzywe jasności 
obejmujące tak długie okresy mogą być interesującym źródłem badań zmian wiekowych, 
wykazywanych przez pewne gwiazdy.

Mira (LPV)
1850-2000 (średnia 10-cio dniowa)

Mira (omicron Ceti) jest prototypem zmiennych pulsujących długookresowych i pierwszą gwiazdą, 
u której rozpoznano zmiany jasności. Ma okres 332 dni. Zwykle Mira zmienia jasność w granicach 
między 3.5 a 9 wielkości gwiazdowej, ale poszczególne maksima i minima mogą być znacznie 
jaśniejsze lub słabsze niż średnie wartości. Jej duża amplituda zmian i jasność czynią Mirę 
szczególnie łatwą do obserwacji.

Mira jest jedną z kilku długookresowych zmiennych z bliskim towarzyszem, który jest także gwiazdą 
zmienną (VZ Ceti).

AAVSO
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SS Cygni (typ U Gem)
1900-2000 (średnia 1-dniowa)

AAVSO

SS Cygni jest najjaśniejszą na półkuli północnej nową karłowatą (podklasa U Gem), zmienną 
typu kataklizmicznego. Jest to ciasny układ podwójny składający się z czerwonego karła – trochę 
chłodniejszego od Słońca – i białego karła z dyskiem akrecyjnym. W przybliżeniu w odstępach 
50-dniowych SS Cyg jaśnieje (wybucha) od 12.0 do 8.5 wielkości z tego powodu, że materiał z 
dysku akrecyjnego opada na białego karła. Poszczególne odstępy między wybuchami mogą być 
znacznie dłuższe lub krótsze niż 50 dni.
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AAVSO

RS Ophiuchi (nowa powrotna)
1895-1995 (średnie 1-dniowe)

RS Ophiuchi jest nową powrotną. Gwiazdy te wykazują wielokrotne wybuchy o amplitudzie od 7 do 
9 wielkości gwiazdowych. Wybuchy występują w półregularnych odstępach od 10 do ponad 100 
lat, zależnie od gwiazdy. Wzrost do maksimum jest niezmiernie szybki, zwykle w ciągu 24 godzin, 
a spadek jasności może wynosić kilka miesięcy. Powracające wybuchy są zawsze identyczne.
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GK Persei (nowa)
Wybuch Nowej 1901 (z Rocznika Harvard)

1965-2000 (średnie 1-dniowe)

AAVSO

GK Persei jest jasną nową z 1901r. Jest to ciasny układ podwójny. Wybuchy występują z powodu 
gwałtownego nuklearnego spalania materiału przepływającego z czerwonego karła na powierzchnię 
białego karła. GK Persei jest unikalna z tego powodu, że po wstępnym 30 dniowym osłabieniu, w 
ciągu trzech tygodni wykazywała półregularne szybkie zmiany, a następnie kontynuowała spadek 
jasności. Kilkadziesiąt lat później, prawie co trzy lata zaczęła wykazywać małe wybuchy, podobnie 
jak nowe karłowate.
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R Coronae Borealis
1910-2000 (średnie 1-dniowe)

AAVSO

R Coronae Borealis jest prototypem swojej klasy. Te rzadkie gwiazdy, nadolbrzymy, mają bogate 
w węgiel atmosfery. Większość swego czasu spędzają w maksimum blasku, ale w nieregularnych 
odstępach gwałtownie słabną o 1 do 9 wielkości gwiazdowych. Uważa się, że spadek jasności jest 
spowodowany wydzielaniem się chmur węglowych z atmosfery gwiazdy.
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Z Camelopardalis
1968-2000 (średnie 1-dniowe)

AAVSO

Z Camelopardalis jest prototypem podklasy nowych karłowatych, zmiennych kataklizmicznych. 
Podobne jak u nowej karłowatej U Geminorum wybuchy, występują co około 26 dni, gdy zwiększa 
ona jasność od 13.0 do 10.5 wielkości gwiazdowej. W przypadkowo rozmieszczonych odstępach, 
wykazuje „postoje”, w których jasność pozostaje stała, około jedną wielkość poniżej normalnego 
maksimum w ciągu od kilku do 1000 dni. Postoje występują, gdy ilość przekazywanej masy z 
drugiej gwiazdy typu słonecznego do dysku akrecyjnego, otaczającego białego karła jest za duża, 
by spowodować wybuch nowej karłowatej.
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Z Ursae Majoris (półregularna)
1935-2000 (średnie 1-dniowe)

Z Ursae Majoris jest jasną, półregularną zmienną o jasności pomiędzy 7 i 9 wielkości gwiazdowych, 
z okresami 196 i 205 dni. Zmienne półregularne są pulsującymi olbrzymami lub nadolbrzymami 
o amplitudzie zmian mniejszej od 2.5 wielkości. Wykazują one przedziały okresowej zmienności, 
którym towarzyszą przedziały zmian nieregularnych, a ich wzajemne proporcje mogą zależeć od 
podklasy. To zachowanie może być spowodowane nakładaniem się wielu okresów.

AAVSO


