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Denna avhandling består av en svensk sammanfattning samt fyra

artiklar pä engelska:

I X-ray and UV Emission from Supernova Shock Waves in Stellar

Winds (Astronomy and Astrophysics 111, 140)

II Line Profiles from Supernovae

III Physical Conditions in the UV Emitting Region of Supernova

1979 c in NCC 4321 (tillsammans med P. Benvenuti, C. Gordon,

K. Hempe, C.G.C. Palumbo, N. Panagia, D. Reiner» och

W. Warnstecker, NORDITA preprint 82/24)

IV Comptonization and UV Emission Lines from Type II Supernovae

"Omelagafliekan" på denna avhandling är Cassiopeia.

På denna illu8tration, från Tyoho Brahes "Aatronomiae Inetauratae

Progymnaamata", aer man hur Caaciopeia vänder ryggen åt Tyohoa

aupernova från 1572.
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I. INLEDNING OCH BAKGRUND

Den första säkra iakttagelsen av en supernova gjordes år 185 e.Kr.

under Han-dynastin i Kina. Observatören är okänd, men han var anställd

vid den astronomiska avdelningen under "Ministeriet för statens heliga

angelägenheter". Upptäckten var ingen slump då astronomin, eller vad

vi idag skulle kalla astrologin, spelade en mycket framträdande roll

i Kina. Kejsaren betraktades som "Himlens Son" och kunde härska endast

så länge som han fullföljde de himmelska makternas vilja. För att följa

och tyda de olika tecken som uppenbarades på himlen, fanns det därför

professionella astronomer som kontinuerligt studerade och antecknade

händelserna på himlavalvet. Varje avsteg som kejsaren gjorde från den av

högre makr.er utstakade vägen, kunde registreras som en varning på himlen.

Exempel på sådana händelser var solförmörkelser, kometer, ljusa meteorer

och nya stjärnor. Således uppkom ett invecklat system av politisk astro-

logi. I varje huvudstad etablerades ett observatorium, där astronomerna

ständigt höll va '. För att förhindra att dessa förvanskade observationerna

för egna syfte' . -.sprättades oberoende otservatorier, skilda från varandra.

Parallellen t Aagens astronomiska forskning är naturligtvis uppenbar.

Trots detta i •• r, .alet registrerade händelser ojämnt fördelade i tiden.

Vid början a" a je ny dynasti registrerades ett relativt litet antal

händelser, met r varningstecknen åren före dynastins fall ökade mycket

kraftigt! E.i jegrepp om hur mycket astrologin betydde i Kina kan man

få genom Ma ~< • Polo, som berättar att enbart i Peking fanns ungefär

5000 astrolc, pr, vilka hade speciella mottagningar i staden.

Eland d-- händelser som betecknats som "gäststjärnor" finns kometer,

novor och su; jrnovor. Genom att noggrant studera rapporter om rörelse,

ljusstyrka, varaktighet och position har man kunnat sortera ut ett antal

gäststjärnor, som vi idag skulle beteckna som supernovor. Bland dessa

finner vi de nya stjärnor som uppträdde åren 185, 1006, 1181 och 1054.

Den sistnämnda är den supernova som gav upphov till den bekanta Krabb-

nebulosan. Med hjälp av dessa krönikor har man bland annat kunnat bestämma

'usstyrkan hos supernovan vid maximum, dess position samt hur snabbt

den föll i ljusstyrka. Senare har man också med radioteleskop och

röntgeninstrument funnit rester av dessa supernovaexplosioner och en

datering av resterna har därför blivit möjlig.
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Under renässansen började man även i Europa att studera föränd-

ringarna på stjärnhimlen. Den händelse som är mest känd idag är Tychos

supernova från år 1572. Denna stjärna, som observerade?: av Tychtt Brahe,

upptäcktes i stjärnbilden Cassiopeia och var av sådan ljusstyrka att

den var synlig även mitt på dagen. Upptäckten gjordes inte av Tycho

själv, och det irriterade honom mycket att "förmän och annat gement

folk" redan tidigare sett stjärnan. Trots detta började han genast

bestämma den nya stjärnans position och ljusstyrka äng för dag. Denna

serie observationer kan ses som den första systematiska rtstcofysikaliska

observationsserien och markerade ett nytt synsätt inom ckm västerländska

astronomin. Från Tychos mycket noggranna observationer har man kunnat

konstruera en god ljuskurva och det är klart att denna idag skulle

klassificeras som en typ I-supernova. Samma sak gället den senast

iakttagna supernovan i vår galax, som observerades bl ? av Kepler

år 1604.

Således har ingen supernova upptäckts i vår galax se T. in 1604, utan

alla senare observationer avser andra galaxer. Från dessa observationer

har man kunnat uppskatta frekvensen av supernovor till ungefär en per

20 år i en typisk galax. Anledningen till att vi trots detta inte sett

någon på mer än 300 år, är att en mycket stor del av Vintergatan är

bortskymd for oss på grund av absorption i sfoftmolnen.

Vad är en supernova?

Förutsättningen för att en stjärna inte skall kollapsa under sin egen

tyngd är att den har ett inre tryck som balanserar tyngdkraften. Detta

tryck är en konsekvens av de kärnreaktion-ar, SOIP vid uppbyggnaden av

allt tyngre element, frigör en stor mängd energi. Under huvuddelen av

stjärnans liv kommer energin från sammansmältningen av väte till helium,

men senare bildas allt tyngre element ur dessa produkter. Till slut

kan man inte vinna mer energi på detta sätt. För en stjärna av solens

typ blir resultatet att den drar sig tamman tills dess att trycket pi

grund av degenerationen hos elektronerna kan balansera gravitationen

och en vit dvärg bildats.

För en tung stjärna blir resultatet emellertid radikalt annorlunda.

Då stjärnans luminositet är starkt beroende av massan kommer den totala
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livslängden för en stjärna med stor massa att vara mycket kortare. En

stjärna med massan 25 gånger solens, har exempelvis en total livstid

av endast 7,5 miljoner år, varav huvuddelen tillbringas i det stadium

då den förbränner väte i centralregionen. Då vätet där är förbrukat

accelereras förbränningen och den successiva uppbyggnaden av tyngre

element sker i allt snabbare takt. Tabell 1 visar längden av de olika

stegen för en 25 M stjärna. Samtidigt som detta sker kominer stjärnan

att expandera och bli allt rödare. Från att ha börjat som en het huvud-

seriestjärna kommer den att utvecklas till en röd superjätte med en

yttemperatur av ungefär 4000 K. Figur 1 visar resultatet av dylika

modeller. Då heliumförbränningen i centrum avslutats består kärnan

främst av kol. Då detta börjar förbrännas kommer den mesta energin

emellertid inte ut i form av fotoner utan som neutriner vilka fritt kan

passera ut genon? stjärnan. Detta innebär att kärnans fortsatta utveckling

inte kommer att påverka resten av stjärnan, som inte märker någonting

förrän kollapsen är ett faktum. Det första som registreras av kollapsen

för en utomstående observatör är därför själva supernovautbrottet, och

då har redan de viktigaste händelserna passerat.

Tabell 1. Tidsskalan för de olika förbränningsstegen och kollapsen i

en stjärna med massan 25 M (från Weaver and Woosley, 1980).

Förbränningssteg Densitet (g cm ) Tidsskala

Väte

Helium

Kol

Neon

Syre

Kisel

Kollapsen

7 •

2 •

4 •

1 '

3 •

3 •

2
10

105

106

107

107

109

7 • 106 år

5 • 105 år

6 • 10 år

1 år

6 månader

1 dag

sekunder
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En viktig .ski 1 jci itije ̂ ar mo 11 an stjärnor lättare och tyngre än

ungefär 8 M . .v .-.;: j.'; r; Liui K'1 t", a re kominer de centrala dc-larna att vara

degenererade och trycket: därför oberoende av temperaturen. Detta

resulterar i r-.n r.yplosiv förbränning av samma slag som inträffar då

t ex en bensiuL\r.\ aa^'inds o.:h exploderar. Det är detta händelseförlopp

som anses ge upphov till en typ I-supernova. Dessa uppträder bl a i

elliptiska galaxer med en mycket gammal population av förhållandevis

lätta stjärnor. En trolig orsak till en sup..?rnov.ic;-;plosion där är att

en vit dvärg i en tät dubbe1 stjärna infångar så mycket materia från sin

följeslagare att don fi\v en massa större än Chandrasekhar-massan på

1 ,4 M . Detta gör a 1.1 dt-n kollapsar och en explosiv förbränning av det

slag som beskriv:.̂  ovan ihlr.'itfar.

I. detta ar'p>'!'': bobar-'.':.--'s främst typ II-supernovorna, som kommer från

unga och därför vunjiv;; ;LJ"n:or. För dessa kommer förbränningen att gå

lugnt fram till det att ccrlralregionen endast består av järn. Stjärnan

har då en skalstruktur son i. successiva lager utåt visar de olika för-

bränningsstegen. Figur 2 vi-ar resultatet för en stjärna med en massa av

25 M , där vi ser hur allt tyngre ämnen dominerar in mot centrum. Vid

denna tidpunkt kommer emellertid trycket att falla snabbt på grund av att

elektronerna infångas av järnkärnorna och tillsa:nmans med en proton

bildar en neutron. Dessutom åtgår en stor mängd energi till att splittra
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Figur 2. ElementSc-icmansättningen hos stjärnan just innan kollapsen

börjar. Observera skalstrukturen mot allt tyngre element in

mot centrum. (Efter Weaver and Woosley, 1980).

upp järnkärnor i al u^irtikl ar, vilket också minskar trycket. Resultatet

blir att stjärn.-":-, rnU tn! • • kMrn.i, vilken omfattar ungefär 1,5 M ,

kollapsar på i:ii'.vL-e ,:î  en. sekund. Denna kollaps kommer inte att stoppas

förrän täthet;;,. ',-•<• ,iv '••"" y.\ st oi-lcksordning sora den i en atomkärna,

ungefär 10 g en . Vid d'tina densitet blir repulsicr-cn frän kärnorna

så stor att vi i/i'- c.i ?; t uris, och kollapsen vänds i. en expansion.

Figur 3 visar ct'c e..,.. •/.•.pel. pTi en hydrodynamisk beräkning av kollapsen.

Här är radien iör ;-k. I nu d en viss massa innanför avsatta som funktion

av tiden. Man ser h''r b,/ hela kärnan först kollapsar men att kollapsen

efter 0,26 sekund..;; r::<p;-;iö och vänds i en expansion. Härvid bildas en

s k chockvåg. Denna är nycket snarlik en ljudbang, där rörelseenergin

omvandlas i värae. \n-.\-. ;ir denna chockvåg och den åtföljande expansionen,

som är förutsättningen inr supernovaexplosionen. För att denna skall

inträffa måste chocken dock orka ut till ytan på stjärnan. Innan detta

sker förlorar den c~ lUrt id en stor del av sin energi dels genom att
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Figur 3. Kollapnon hoc; den cr-ntrala delen av en stjärna med massan

25 M . Do olika kiuvorna anger avståndet från centrum för

olika pun'• i or nv.-d fl-.-n angivna massan, i solraassor, innanför

sig. Vi w r här hur kollapsen inträffar efter 0,26 sekunder

och on "studs" inträffar. Den centrala delen (1,1 M ) bildar
0

sednn on ncutronstjärna medan resten expanderar utåt och ger

upphov till chockvågen. (Efter Wilson, 1980).

den splittrar tunga atomkärnor som den passerar, och dels genom de

neutriner som bildys i den beta gasen bakom chocken. Det är idag något

oklart under vilka betingelser chocken har kraft nog att överleva färden

ut till ytan. Andra effekter, såsom rotation och magnetfält, kan spela

en roll i sammanhanget. I det fall att chocken inte når fram till ytan

konaner materien ovanför att stoppa expansionen och en fullständig

kollaps inträffar. Resultatet av detta blir ett svart hål.

Det faktum att man verkligen observerar typ II-supernovaexplosioner

liksom neutronstjärnor, vilka är resultatet av en dylik händelse, gör
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emellertid att cuii är över! . >äd om att chockvågen verkligen når ända

ut. Då den kor..:..er !• • l"'l ytan kommer strålningen från chocken att

"läcka ut" pa. en t5'.!f-:..k-.iL. av n°gra få dygn. Det är detta som för oss

o v r ;losionen. Exakt hur detta sker beror på

•<r. :]• - stjärna som blir sup?v,-.ova. För att

ii.--rrvi väl, och då framförallt Ijuskurvan, måste

. i.ji r ;,.j!'.ns. Detta stämmer tr.ed de utvecklings-

markerar själv.? ruij-

d e n y t t r e e L r u l <_•••>•••

reproducera obs; rv .

radien vara ion '.?,.;

modeller scin h::r'r'\'<~ - *•«; i f " ..i r 1, vilka visar <•?.*• t: pre-sujjernovan var en

röd över jätte. i:tt

satta diski;s:;i.w,t i

och därför b^] ;i i '•..

Då supernovnn •̂•••'i.:,.

delen av aviK'Tv.'1 -'..;

, :-:-jm konraer att spela otor roll i den fort-

.-. '••'.;•• n oftast har myckel, starka st järnvindar

. U-'-.-ir iv.assa ut till det intet. jt..>l lära mediet.

!;<:..•- ..r den att kollidera nod vinden och huvud-

_•••'.'• :.r konsekvenserna av detta.

Efter utbrottet" konnncv ljusstyrkan att avta snabbt så att stjärnan

blir osynlig efter uot;nf."r ett år. Under denna tid expanderar supernova-

gasen allt mer, vilket gör att tätheten hela tiden minskar. Detta har

till följd att man ser allt längre in i supernovans inre regioner, där

kärnreaktionerna skett. Det är därför intressant att den sista delen

av ljuskurvan ci.dar.t kan förklaras om man tar hänsyn till energin från

det radioaktiva stfiiJurfailft av nickel och kobolt, vilka producerats

vid explosionen. l'i /,'n: h vi.vir c:tt exempel på en observerad ljuskurva

och en teoret-̂ ' r'-: „ -'.11 ; T. • ,<n förklara derma.

Då hela sv.---. ."!.-.• ,.-i 111 I v'. t r-.:nomskinlig aterst.'i; endast en expanderande

het gasrest w:A i..i n :.;:r ̂-si; jj, aa i centrum. Den kinctiska energin hos

denna rest är <:.si I<.:•:.: ';A, .-. j • '•-r-1 .stor och genom v3xclv«i.kan med den omkring-

liggande gasen i c\oi. 'm.t, >::»•; 11 ära irndiet upphettas gar.en till ungefär

100 miljoner ;yi,:!-r. n.:.s:..-, :. ta gasrester kan man sodan observera som

röntgen- och i/,idioU;;..jni; fv.--ri till ungefär 100 000 år efter explosionen.

Exempel på detta ili Kr..' '. ,imlosan, Cassiopeia A, Nätvcrksnebulossn i

Svanen samt Keplivrs or.b TyM os supernovarester.

Superncvorna ;ir inf.e viktiga enbart som ett slutstadium i en tung

stjärnas karriär, 1','i grund -v den stora energin som frigörs "rör de om"

i det interstelllira indiet i galaxerna och är nyckeln till dettas

struktur och r;:L.;nV^ er. K t" t annat skäl för att studera supernovorna

är att de kan itnvlirrbs som oberoende avståndsvaätare till andra galaxer,

utan att några nio1!unst og behövs. Då bättre observationer med t ex
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1969 1. (Efter Weaver and Woosley, 1980).
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Space Telo.-. - i- >.-1 ir tillgängliga kan man därför i princip bestämma

strukturen ho:, <m.i-crsuui meå Hj,H]p av sup^rrovv."-'., För f'er.ta fordras

^]ig fCr. ..äcit:; av deras .i.t-.̂ni-'-'..•--i- -..r-.r,. dyaaroik och

'•'c deo.'.'t . v i. v\d 1 i n g ä r eLi, ] ' " • ' : •'"••";., ̂-i v ä p ^ n .

e m e l l e r t i d t •>

D e n f or <"'•'•

är dock. att vi

dem

.-; är pi'o-
;.cr a v reinst en .̂ i:ri0-.--.-..'..'r.f:::;.loEion, V i d

själva expire,' r, och i i-'.-ecki'n.gen fram till df.no•-: bildas alla

element tyngre ön u-1:i."n (:-•-> figur 2). Vid explosionen sprids dessa

sedan för att alut.ligen bLrj/Vis upp i det interstellar^1 mediet där nya

stjärnor och solsystem bij^s. Det visar sig att de stjärnor som är

viktigast för detta är de nv.1 en massa av ungefär 25 M , trots deras

ringa förekomst. Under de *rn.iste åren har man också funnit indikationer,

främst från meteoriternas sammansättning, att bildandet av solsystemet

kan ha skett som ett resultat av en närbelägen supernovaexplosion.
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En stjärnas våldsamma död är alltså förutsättningen för allt liv i

universum. Det är därför speciellt tragiskt att en stor del av veten-

skapsmännen gör sitt bästa för att med samma medel utplåna detta.

Denna planet är alldeles för fantastisk för att ett antal militära

virrhjämor, och deras hantlangare, skall få förstöra den. Vetenskapen

är inte till för att förslava och förgöra oss, utan till för att glädja

och berika oss med kunskap om vår omgivning. Förhoppningsvis är detta

arbete ett litet bidrag till detta.

II. FYSIKALISKA PROCESSER HOS EXPLODERANDE TYP II SUPERNOVOR

De fyra artiklarna ingående i denna avhandling behandlar strukturen och

dynamiken hos den expanderande atmosfären hos en typ II supernova och

dess växelverkan med det omgivande mediet. Stimulansen till dessa

arbeten kom från observationerna av typ II supernovan SN 1979 c, eller

SN Johnson. Denna upptäcktes den 19 april 1979 och var då av 12:e

magnituden. Senare observerades ytterligare en ljus typ II supernova,

som fick beteckningen SN 1980 k.

Det unika med dessa supernovor var att de exploderade vid en tid-

punkt då flera nya instrument med känslighet inom olika våglängdsområden

just tagits i bruk. Båda supernovorna var förhållandevis ljusstarka

och följaktligen är observationsmaterialet helt unikt både vad gäller

täckning i tid och inom olika våglängdsområden.

Då dessutom flera intressanta områden inom fysiken kombineras i

dessa objekt, var det frestande att med observationerna son utgångs-

punkt försöka förstå de fysikaliska förhållandena i den exploderande

supernovan. Detta har hittills resulterat i följande fyra artiklar:

I X-ray and UV Emission from Supernova Shock Waves in Stellar Winds.

II Line Profiles from Supernovae.

III Physical Conditions in the UV Line Emitting Region of Supernova

1979 c in NGC 4321 (tillsammans med P. Benvenuti, C. Gordon,

K. Hempe, n.G.C. Palumbo, N. Panagia, D. Reimers och W. Waastecker).

IV Comptonization and UV Emission Lines from Type II Supernovae.
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I fortsättningen kommer vi att referera till dessa som artikel I,

II, III respektive IV. Även hänvisningarna till figurer och tabeller

i de olika arbetena följer samma konvention.

Da de olika arbetena är nära relaterade till observationerna av

dessa båda supernovor ges först en översikt över de observationer som

gjorts. Härefter sammanfattas innehållet och resultatet i de olika

artiklarna.

Observationen bakgrund

Mycket av den fortsatta diskussionen baseras på resultaten av observa-

tionerna av de båda typ II-supernovorna SN 1979 c och SN 1980 k. Xven

om detta naturligtvis är ett magert material statistiskt sett, har man

anledning förmoda att resultaten är ganska generella. De två supernovorna

uppvisade nämligen många likheter, och några speciella pekuliariteter

relativt tidigare observerade objekt har inte kunnat konstateras. Då

UV-observationerna av SN 1980 k till stor del ännu inte är färdig-

reducerade, baseras den sf.örsta delen av den fortsatta diskussionen på

SN 1979 c.

SN 1979 c uppflammade i Sc-galaxen NGC 4321 (= M100) i Virgo-hopen

och upptäcktes den 19 april 1979 av en amatörastronom, G. Johnson i USA.

Den var då av 12:e magnituden. Fotografiska observationer den 30 mars

visade inget spår av supernovan ned till den 18:e magnituden, medan en

observation 15 april visade att den då var av 11—12:e magnituden.

Tack vare sin ljusstyrka kunde den genast observeras med den nyligen

uppskjutna IUE-satelliten i det ultravioletta området mellan 1200 Å

och 3000 Å. Dessa observationer av Panagia et al. (1980) gav flera

intressanta resultat. Först och främst fanns i UV-spektret ett stort

antal starka och breda emissionslinjer från högt joniserade ämnen, främst

C III-1V och N III-V. Förutom dessa observerades ett mycket stort antal

absorptionslinjer. Då dessa var mycket smala i jämförelse med emissions-

linjerna måste de uppstå i det interstellära mediet i vår vintergata

och i NGC 4321. Tyvärr gjorde absorptionslinjerna att den verkliga

bredden hos emissionerna bler svår att uppskatta. Som ett ungefärligt

resultat erhöll man 4000 km s för UV-linjernas halva bredd. Detta var

lägre än vad som senare uppmättes för linjerna i det vanliga optiska
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området, som gav en hastighet av ungefär 10 000 km s • Utifrån detta

drog Panagia et al. slutsatsen att UV-linjerna inte uppstod i den

expanderande supernovan själv utan i omgivande gas, som accelererats

av strålningstrycket. Ett nytt reduktionsförfarande samt ett närmare

studium av inflytandet av de interstellära linjerna, som beskrivs i

artikel III, visar mellertid att man kraftigt underskattat bredden hos

emissionslinjerna. Som ett nytt bättre värde erhölls här 8400 km s ,

jämförbart n;ad de optiska linjerna.

Ytterligare ett mycket intressant resultat var att supernovan

hade en mycket stark UV-excoss vid våglängder kortare än ca 1600 Å,

jämfört med vad som kunde förväntas från enbart supernovafotosfären.

UV-observationerna av SN 1980 k har ännu inte publicerats, men

dessa visar flera likheter med resultaten ovan. Tyvärr är de interstellära

linjerna ännu mer störande i detta fall. Medan emissionslinjerna är

svagare, uppvisar den dock samma mycket starka UV-excess som SN 1979 c.

Supernovorna observerades i det optiska området med en rad stora

teleskop. Den mest fullständiga serien av observationer har publicerats

av Branch et al. (1981) för SN 1979 c. Dessa observationer ger en god

täckning från supernovans upptäckt fram till dess att den efter ungefär

200 dygn blev för svag att observeras. Från dessa observationer kan

fotosfärens effektiva temperatur bestämmas relativt noggrant och likaså

cpansionshastighoten hos gasen. Vid utbrottet var effektiva temperaturen

ungefär 12 000 K. Efter en månad hade den sjunkit till ca 6000 K för att

därefter vara ganska konstant. Med ' .nnedom om temperatur och hastig-

heter kan supernovans avstånd bestämmas med den s k Baade-Wesselink-

metoden som samtidigt ger ett värde för Hubble-konstanten oberoende

av andra avståndsindikatorer. Det avstånd man erhöll (23 Mpc) överens-

stämmer väl med det som bestämts med andra metoder* Detta ger för

fotosfärens radie vid upptäckten värdet 2 • 10 cm och för luminositeten

5 ' 1043 erg g"1.

Det som framför allt karaktäriserar det optiska spektret för en

typ Il-supernova, och som utgjort den observationella definitionen av

denna typ, är existensen och utvecklingen av Balmerlinjerna. Det optiska

spektret uppvisar under den första månaden endast ett jämnt förlöpande

kontinuum, men ef ter denna tid börjar Hct-emissionen att synas, för att

med tiden bli allt mer dominerande. Någon fullt tillfredsställande
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förklaring till detta uppförande existerar inte, men det är uppenbart

att supernova::' 'k-ts allt mor ncbulosaliknande karaktär spelar en

avgörande roll. Från bredden av Ha kan man erhålla värdefull information

om hastigheten hos gasen som funktion av tiden.

I radie ~ ; " ; <_ observerades SN 1979 c med "Very Large Array" (VLA)

vid 6 cm genast: eller utbrottet men utan någon detektion. Då den efter

ungefär ett år ati-r observerades med samma instrument var den emellertid

mycket stark r ^ r;;diokälla. Den ökade sedan ytterligare i styrka och

blev "synlig" liwa vid 21 cm (se figur 5). Samma uppförande visade senare

SN 1980 k, vil: :i e.i;icllc-rt id blev "synlig" redan efter ca 35 dygn. Denna

försening av rrtdicomissioncn i förhållande till den optiska kan, som

Chevalier (1980 visat, endast förklaras som en effekt av fri-fri

absorption av radiostrålningen från supernova-chocken i den cirkura-

stellära gasen. Detta utgör det starkaste beviset för att det existerar

gas med hög densitet runt supernovan. Den mest naturliga förklaringen

till detta förhållande är att den röda överjätte, som exploderade till

supernova, uppvisade en stark stellär vind, ut i vilksn supernovan

expanderade. Detta är inte förvånande då man vet att röda överjättar

-6 . -1
i vår närhet visar massförluster av storleksordningen 10~ -10~ M år~-

-1.
och låg utströv;mingshastighet (ca 10 km s ). Att massförlust spelar

UGHT CURVES
-T—r

Figur 5. Den med VLA observerade radioemissionen som funktion av

tiden efter utbrottet för SN 1979 c och SN 1980 k. Man ser

här hur radiocmissionen uppträder först vid korta våglängder,

vilket tolkas som en effekt av fri-fri absorption. (Från

Weiler et al., 1982).



stor roll för utvecklingen av pre-supernovan har redan tidigare före-

slagits som en förklaring Lill de höga kvävehalter sora observerats i

vissa delar av supernovaresion Cassiopeia A. Från tidsfördröjningen av

radioetm'ssionen kin rcassföri usten bestämmas. För SN 1979 c. erhåller man

ca 5 • 10~5 M år"1 och för SN 1980 k ca 1
o

10 5 M år V
e

Också från röntgenomrMot har nya obs'?rvat ionsdata kommit. Tyvärr

kunde inte Einsto.in-satel liten riktas mot SN 1979 c förrän efter ungefäi

två månader och supernovan var då för svag att detekteras. Den övre

gränsen för lui.u.nor.i tören (r.i 1,4

satelliten (2

10 crg s ) siivit en r.\j.i Copernicus-

10+ erg a ) vid tiden för utbrottet är dock av ett

visst intresse. SN 1980 k observerades dock av Einstein ungefär 35 dygn
39 -1

efter utbrottet och hade då en luminositet av 2 • 10 erg s i

0,2-4 keV-bandet. Denn.-> emission måste uppkomma som ett resultat av

kollisionen mellan två ,,:edia med helt olika hastigheter.

Sammantaget visar både radio- och röntgenobservationerna att super-

novan inte expanderar ut i ett nära vakuum, med densitet som det inter-

stellära mediet, utan ut i en tät gas, förmodligen resultatet av en

stjärnvind från den röda överjätten. En schematisk bild av situationen

ges av figur 1 i artikel I, där typiska värden för de olika parametrarna

infogats. Det är resultatet av denna växelverkan mellan strålning och

stjärnvind som huvuddelen av avhandlingen behandlar.

Erission från chocken samt strukturer hos vinden

I artikel I behandlas frnrför allt den strålning som uppkommer ur den

heta gas som resulterar av supernovans expansion ut i den omgivande

gasen.

Vid supcrnovautbrottet kommer under några få dygn en mycket stor
49 50 -1

energi (ca 10 -10 erg s ) ut i form av synligt ljus och UV-strålning.

Detta gör att den omgivande' gasen accelereras av strålningstrycket och

erhåller en hastighetsfördelning som beror av avståndet från fotosfären.

Detta åskådliggörs i figur 1:2 för t = 0. På grund av att hastigheten

avtar med växande avstånd från fotosfären och fotosfären expanderar,

kommer den bakomliggande gasen att ha större hastighet än den framför-

liggande. Följaktligen uppstår en situation som påminner om vad som

händer då en snabb bil kör på en långsammare bakifrån. Resultatet blir
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en chockvåg där rörelseenergin övergår i värme. För en relativ hastig-

het av 10 km s får man en gas med en temperatur av 10 K. Det är

denna heta gas, som utgör förutsättningen för de observerade emissions-

linjerna i ultraviolett liksom direkt emission. Det är därför av stort

intresse att studera gasens struktur. På grund av kopplingen mellan

hydrodynamik och strålningsemission är detta komplicerat, speciellt

då problemet är explicit tidsberoende. I det fall att gasen inte

avkyls är det möjligt att finna en skaifri lösning (s k "similarity

solution") av de hydrodynamiska ekvationerna. Detta görs i Appendix 1

till artikel I. Denna lösning som åskådliggörs i figur 1:3 är av

intresse ungefär en månad efter utbrottet.

Under den första tiden efter utbrottet kommer emellertid den heta

gasen att kraftigt avkylas som ett resultat av Compton-spridning av de

heta optiska fotonerna från fotosfären mot de mycket heta elektronerna

i den heta gasen. Härvid kommer fotonerna att i varje spridning ungefär
? "x m V 2

fördubbla sin energi (AV/V ~ 4 kT /m C ~ •% (-£•) (—) ~ 1) och
s c o me c

elektronerna därför att avkylas. Det är lätt att visa att denna process

helt dominerar över vanlig termisk emission vid dessa höga temperaturer.

Den extra energi som fotonerna får ger sig tillkänna som en extra

emission vid korta våglängder, där supernovafotosfarens egen emission

inte bidrar nämnvärt. Denna emission är mycket viktig både som källa

till joniserande fotoner med energi större än 13,6 eV och som förklaring

till den UV-excess som observerats för båda supernovorna.

Det spektrum som denna s k Comptoniseriug ger upphov till är en

konvoIver ing av en funktion, som anger sannolikheten att en foton skall

spridas n gånger, och en redistributionsfunktion, som ger fördelningen

i energi av de spridda fotonerna för en viss inkommande energi. Detta

problem har tidigare diskuterats för optiskt tjocka gaser med tillämpning

på kvasarer, men någon korrekt diskussion för optiskt tunna media har

inte tidigare gjorts. I artikeln visas att det resulterande spektret

inte helt oväntat blir av formen F « v , där y ges av ekvation I:(25).

Detta gäller under förutsättning att relativistiska effekter inte är

av betydelse. För att ta hänsyn till dessa, vilket man bör göra för

temperaturer på 10 K, måste spektret beräknas numeriskt. Resultatet av

detta ges i tabell 1:1, vilken dock visar att den analytiska lösningen
Q

har god noggrannhet även för T > 10 K. Ett exempel på det spektrum
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man förväntar sit, gosi fLyu' 1:4. Man ser här att Comptonemissionen

dominerar över hnk J;;:.1. nds-t r'"1 ningen från fotosfären för energier

större än M 10 eV. Förutom C ̂ ptonstrålningen får man också vid höga

energier ett niadrc- bidrag från fri-fri emission.

Denna Ĉ T" •"••'"•ni sor:idr- r t. råining är avgörande både för strukturen

hos den omgivjnuij gasen och för supernovaatmosCäran. Den senare behandlas

i artikel IV nvdr.n konsekvenserna för vindon diskuteras i artikel I.

Frågeställningen, gälli-r vilken temperatur och jenisationsstruktur vindei.

får på grund ;.v sir."inf \^n från chocken. Ur "herrvati'>'-f>11 synpunkt

är detta inlrc"z:uit lör nöj likheten att finna crvissionslinjer av samma

slag som hoh O'1» •:.Lj'̂ nor och som föreslogs av P.-mgia et al. (1980).

Vidare är den rm-,förlust i,um beräknar från den fri-frin absorptionen
3/4

av radiostrål ;T ligen proportionell mot T . En temperatur högre än
4 e =

10 K skulle d;jrf;;r ^e ett högre värde på massförlusten än vad som

angivits ovan. Slutligen beror absorptionen i röntgenområdet på

densiteten och joniantionsstirukturen hos vinden..

Jag har d:irfcr kenstrunrat ett numeriskt program, som för ett

givet infall.""td.? spc-ktrun beräknar temperatur och jonisation hos gasen.

Eii stor mängd iitomdata ingår här, liksom ett koraplicerat numeriskt

förfarande för att ]"sa de icke-linjära ekvationer som uppstår.

Resultatet av dessa räkningar visas i figur 1:5 och 1:6, samt tabell 1:3.

Det viktigaste resul'atet ,-JY att jonisationsstrukr.uren är mycket känslig

för fluxen fr".n chocken camt för densiteten hos vinden. Detta kan förstås

med en enkel aniLytisk modell som beskrivs i artikeln. För de värden

som gäller för SN 19 79 c kommer vinden troligtvis att vara helt joniserad

ut till ett stort avstånd från supernovan. På grund av detta ?r några

linjer av det slag som Panagia et al. (1980) föreslog inte att virita.

För SN 1980 k observerades, som tidigare nämnts, röntgenemission

i området 0,2-4 keV, vilket visar att gasen här är optiskt tunn. I

artikeln visas att detta är fallet för massförluster mindre än 10 M år
e

medan ett större värde skulle absorbera all fluxen (se figur 1:7). Dessa

resultat visar också att man för framtida supernovor kan få mycket värde-

full information om förhållandena både i den heta gasen själv och i den

omgivande kalla vinden från röntgenobservationer med t ex EXOSAT.
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Linjeprofiler

Från observationer av profilen hos de spektrallinjer som observeras

kan man få upplysningar om h istighetsfältet och om de fysikaliska

förhållandena i gasen. Både för att tolka de existerande IUE-observa-

tionerna och för framtida supernovor behandlas uppkomsten av linjerna

i artikel II.

Det är två faktoicr som bestämmer utseendet hos linjerna från en

supernova. Dels har den expanderande gasen både i supernovan och dess

omgivning en mycket stor expansionshastighet, vilket resulterar i

de breda linjer som observeras. Dels har det ouråele där linjerna bildas

en icke försumbar utsträckning i förhållande till supernovans radie.

Normala statiska stjärnatmosfärer uppvisar ej dessa egenskaper utan

situationen påminner mer om vad som gäller för de snabbt expanderande

vindarna i OB-stjärnor.

Som vi diskuterat tidigare, kan emissionslinjerna antingen uppkomma

i den övre delen av den expanderande atmosfären eller i den av strål-

ningen accelererade vinden. Då framför allt hastighetsfältet är radikalt

annorlunda i de två fallen, behandlas dessa separat. I artikel I visade

jag att ute i vinden avtar den förväntade hastigheten ungefär med

kvadraten på avståndet från supernovan, medan hydrodynamiska räkningar

visar att inne i supernovan växer hastigheten proportionellt med

avståndet från centrum. Frågan är därför vilken linjeprofil man för-

väntar sig i de båda fallen.

För att beräkna spektrallinjernas form kan man för bägge fallen

använda sig av cu formalism, vilken går under namnet Sobolev-approxima-

tionen och som innebär en mycket stor förenkling. Denna reducerar

lösandet av en komplicerad transportekvation till ett lokalt problem

i varje punkt, som i vissa fall t o m kan lösas analytiskt. Den huvud-

sakliga förutsättningen för att approximationen skall kunna användas

är att hastigheten hos gasen är mycket större än den termiska hastig-

heten, och detta villkor är uppfyllt med mycket god marginal.

Hos en stjärnvind ökar normalt hastigheten monotont utåt, vilket

gör att en foton härrörande från supernovafotosfären och med given

frekvens endast kan absorberas och emitteras i en specifik punkt på

vägen till oss. För en vind med avtagande hastighet av det slag man
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förväntar sig runt supernovan, kan emellertid fotonen absorberas i

två punkter, såsom visas i figur 11:1, vilket gör att vi får en

koppling mellan dessa punkter. Lyckligtvis existerar dock en formalism

som tar hänsyn till detta och som reducerar problemet till en enkel

lambda-iteration.

De två faktorer tom bestämmer den resulterande linjeprofilen är

temperaturen och jonisationsstrukturen. Som vi s^, i artikel I och

också kommer att finna i airLikel IV, uppstår IJV-linj; •• na i allmänhet

i mycket distink; a zon<?r med i. det närmar to Ve . ••. Unl t'-. ;ppratur.

I vinden åc C"'••; ;a zonor breda , medan de i JCI;;-..'.movâ tmosfaren har

mycket lit^n ut^tvåV.kning. Dessa förhållanden rTjr atL linjeprofilen

kan karaktäriseras av ond<v.;i; t:r;e parametrar fnrntcM b-'stighetsfaltet,

nämligen den yttre och inre radien hos jonisationszonen samt en

parameter P, som är en kombination av atomära data, temperatur och

densitet. Denna parameter avgör hur viktig excitation är i förhållande

till resonansspridning. 1 normala stjärnvindar är P << 1 och spridning

dominerar, vilket resulterar i en P Cygni-profil. Om temperaturen

hos gasen är högre än strålningstemperaturen i det bakomliggande

kontinuumet, kan däremot kollisionsexcitation dominera. Detta gör

att absorptionen i P Cygni-profilen fylls igen (P >> 1). Då tempera-

turen hos gasen kontrolleras av strålningen från chockvågen och inte

från fotosfären ar det denna situation vi förväntar oss.

I det fall ;itt hastigheten ökar eller är kensfant, alltså i

supernovaatmosfai.cn, visar det sig att man kan beräkna linjeprofilen

analytiskt, vilket: görs i ett appendix till artikel TT.. Detta ger

en mycket användbar lösning, där beroendet av Jo oJik.i parametrarna

direkt framträder. 1 artikeln visas hur dessa påverkar olika delar av

linjen och därför kan separeras.

I de olika figurerna visas direkt skillnaden mellan linjer som

uppkommer i vinden och i atmosfären. Dessa blir iryrkct olika både vad

gäller bredden, utseendet och tidsberoendet.

För Att belysa användbarheten av dessa resultat tillämpas de på

UV-observationerna av SN 1979 c. Trots den störanJ.c inverkan av inter-

stellära absorptionslinjer (se artikel III), kan huvuddragen särskiljas

väl. Framför allt den halviörbjudna linjen N IV] X 1486, visar tydligt

att den uppkommer i den expanderande gasen i supernovaatmosfären.
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Detta Stöds dels av de.ii ;,!.J:"! asymmetrin hos liaj. ii. ;;o'?. visar att

den uppkommer i en P il M I S p."ira fotosfären, och r'̂ i . av att hascig-

heten är i det nä. ;•.-... ste Lotv.Uaat och nära dcii so ra -ä!. 1 r för linjerna

i det optiska oiur.V... f . DL-t taktum att denna hal -/i'Tv '->h.:d'~ii linj.2 visar

en profil typisk för en optiskt tjock linje gör ;i:t nan kr.n få en
9 -3

undre gräns för tatue'"'::} ;ui ungefär 10 cir. . DL:; I re-ultat används

sedan i artikel III i";>r ̂ Lt. diskutera de fy:-. ;.!• Jl.il, T"; hållandena i

UV-zonen.

Sammanf attni.;j;flv i.-, ,i.;.n- artikel 11 ru.r i:-..v t.'- b :••_ • vationerna

av linjeprofiler.ua !:•::; !•;• " _ernova kat, c;-.''L ;•'!.- « . ' •.!;.• fn 1! i if <>r::rition

om de fysikaliska bctintM'1 serna och geotnrtrin hos d n r.-gJon där

linjerna uppkommer.

l'V-observationer av SiN 1979 c

Som nämndes i inledningen fann Panagia et al. (1980) att bredden hos

UV-linjerna endast motsvarade en hastighet av ungefär 4000 km s

Tyvärr tog i'.an härvid inte hänsyn till inverkan av de många inter-

stellära linjerna samt vissa instrumentella effekter, DcLta gör att

de förhållandevis sv.ig.i vir oitn3 hos linjerna urcl.-̂ i

till en underskattning av bredden. Ett nytt och h'A'-.':

system med väsentligt ök.-.J iij-,p Lösning togs senaiu < <'

sammans med N. Panagia, V. v n,-. nuti, W. Wjiasteckf-r.

D. Reimers och C. Gordon ioii..Luys därför en ny n- V :

gamla materialet: ,;i;h en rrer kritisk diskussion ,.,' • -.!•

duella linjerna. Detta beskt '•?; i artikel 11!. Mi.u ::

främst tolkningen av obr.ervai. i ;nerna och identirii i

interstellära Jinjcr.

Resultatet av detta arbete är att de flesta a- •

är allvarligt störda av absorptioner el] er "bler.de-1'. ! - ;; enda linje

som är något så när ostörd är N IV] X 1486. Föijaiai.U;en uppvisar

denna också den största bredden, ungefär 8400 km ". y-n cien kort"ågiga

sidan. Denna linje är, som nämndes tidigare, intres--.;'Ti!; också därför

yrks, vilket leder

o reduktions-

•;,1 i bruk. Till-

K. Hompe,

?...;.. av det

; n.v de iudivi-

;• ;i;s var här

di .i.v möjliga

att den vid låga densiteter är optiskt tunn, föi
9 -3

vid ungefär 10 cm . Det är lätt att inse att er

ger en flat profil. Det faktum att linjen har er.

i Lli optiskt tjock

^ti-kt tunn linje

>•,cj^-t parabolisk
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9 —3
form visar att densiteten i UV-zonen är större än 2 • 10 cm . Från

graden av asymmetri hos linjen ser man också att den uppkommer mycket

nära fotosfären (se artikel II). Ett övre värde på densiteten får

man då en annan halvförbjuden linje, C III] X 1909, är synlig. För

att denna inte skall kollisionsdeexciteras kan densiteten inte vara

mycket större än 10 cm . Från den absoluta linjestyrkan av t ex

C IV X 1550 kan ett approximativt värde på temperaturen beräknas

vilket ger 2 • 10 K. Detta visar att gasen måste vara fotojoniserad

och inte kollisionsjoniserad, vilket är fallet i t ex solkromosfären.

Med kännedom om den relativa linjestyrkan av N IV] X 1486 och

C IV X 1550 kan man på ett relativt tnodelloberoende sätt bestämma den

relativa ymnigheten av kol och kväve. Det resultat man får, N/C ~ 8,

är ungefär 30 gånger större än i solen. Detta är mycket intressant,

då dylika stora N/C-förhållanden tidigare observerats hos överjättar

i vår närhet, liktom i delar av Cas A. I allmänhet har detta tolkats

som ett resultat av CNO-cykeln i kombination med massförlust och

konvektiv blandning av stjärnornas yttre region. Från denna observation

har vi alltså en indirekt indikation på att pre-supernovan varit en

röd överjätte, som genomgått en kraftig massförlust.

Artikel III ger approximativ uppfattning om de fysikaliska för-

hållandena i den zon där UV-emissionslinjerna uppkommer och en fastare

och mer detaljerad observationeli grund för artikel IV.

Uppkomsten av UV-emissionslinjerna

Från resultaten i artiklarna I-III är det naturligt att förklara de

starka UV-emissionslinjerna som en konsekvens av absorptionen i super-

novaatmosfären av den joniserade strålningen från chocken. Det och

jämförelser med observationer är huvudtemat for artikel IV.

Strålningen från den heta gasen består av två huvudkomponenter.

Dels har vi den Comptoniserade EUV-strålningen, som behandlas i artikel

I, dels har vi i röntgenområdet en termisk emission från den heta

gaaen. Denna kommer från två regioner, dels från den utåtgående chocken,

som rör sig med en hastighet av ca 10 km s ut i vinden, och dels

från den inåtgående chocken, som rör sig in i supernovaatmosfären. I

artikel I diskuterades denna inte nämnvärt, då den expanderande super-
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novan betraktades t^r.x ra '"•' 1 komligt stel yta. Det; a är riktigt om

täthetsgradienLcn ii r Li ,i. Chevalier (1982) visade emellertid,

genom hydrodyn..r.:ii.r'< i bci;;i<.ii Iu«ar, att på grund av chockens passage

genom atmosfären k--. • •• r ;•,: .-,.-Henten att bli förhållandevis liten.

Detta gör att don i ,'• —^r.-d- '-bockens hastighet blir av storleks-
3 -•! 7

ordningen 10 ku s ', ivL;.vaumde en temperatur av 10 K hots gasen.
Chevalier hävdar ft t: i •"'• P.( '' ami.nositeten i i ån derna <\.ts kan bli så

42 ~ Istor som 10 erg a . iVa:ia slutsats är d. _• • k f>i a k u p , d,-; detta är

mer än den tu!-:!;i .. , ; o i - t,< L tidsenhet. I.i, ; '!. a ^ ; ..„> u p^is.-^r den

inåtgående (',n> '•• ii. j-Vl s! i,:. ..•• b;: ror pa af:!: ;;,',. -.i ;>•• ~-'w(: un'.1»'ii*skactar

kylningen av dt.u '.•ola gas>-n. 1 artikel IV •.•.._..•<• jiv: att „•.•>:.-n snabbt

avkyls, och att all "--ri^i !••• •,nrr ut i fe. ii:i av '. '•M-I-I.-. D,'LLr. har

konsekvenser bade för d't. ::.;-ifUtruni man fat <x h d^, l :a la lui.pnositeten.

Som visades redda i artikel 1 kommer ocks.". gasen bakom don yttre chocken

att kylas, men här framför allt genom Compton-spridning. Då gasen
. 8

kylts till 10 K kommer dock fri-fri emission att dominera och resten

(ca 10%) avtappas som röntgenemission. Den totala röntgenluminositet

som erhålles för de parametrar som gäller för SN 1980 k överensstämmer

väl med den som observerades med Einstein-satelliten.

Under den första månaden, alltså den period som är tillgänglig

för UV-observat ioner, ko-naner strålningen från den chockade gasen helt

att domineras av den Co^proti i--.ernde strå1 nir;;.y.ai r-.-.V den yttre chocken.

Luminositeten beror erne 1 ler t id mycket stark': pä la.ip̂  t tun/ans effektiva

temperatur och p° chock, a;-, hastighet. Dött,;, jjfir ;!:f !. . !,K.":t. t<n

minskar kraftigt då fotosfärens effektiva tr-r^r.-n-'ir f-llcr (figur IV:2-3).

Detta har mycket intressanta observational i a kon̂ .-r.-.-..•...:-:er,

Sven om den direkt observerade stråiiiingen fr^n cliorken är intressant

ur observationeli synpunkt är vi här främst intresserade av den del som

absorberas av supernovaatmofjfaren. Den energirika strålningen kommer

där att upphetta och jonisera de yttre delarna av supernovan och det

är i dessa delar UV-emi:ir.ionslinjerna uppstår. En schematisk bild av

vad som sker ges av figur iV:1.

Liksom fallet var för jonisationsstrukturen hor; vinden, kan man

kvalitativt förstå vad som händer genom enkla analytiska överväganden.

Härav ser man att EUV-fluxen från chocken bystämmor densiteten där

UV-linjerna uppstår och för de parametrar som förvänt-a.'; får man en

1



densitet av (5-10)

p a r a m e t e r n f ö r k i .•.-••

SN 1979 c oi:ii UV- ^

Även om ch:n C .

e m i s s i o n e n u n d e r ••'.•

d e n f o r t s a t t . ! ••?.- ••••

visas hur di::,n- s -

efter ungeläi , > '

m a r k e r a r b e r j a u • < •••

F ö r a t t ;." ,:"•!:•

a samt den likartade jonisations-

."••<. I ikheterna mellan UV-spcktret för

i i ...n. !• vasarer.

'•I: ••.ndi.> strålningen domino.rar över röntgen-

:>'.:.i Liden blir den sistnämnda intressant för

:i -'I den ante avtar H U Ä .^wM't. I artikeln

I'-in'or allt cij'ipar'- :.n J r^iv^rnov-n, vilken

\ -. . •• L i , i n ; ; n : i >• ' i : f; i' ."• ' i ' ':" .- • '.,-,'. . ' i o ^ - ' " ..-. D o t t a

i L - •• ' ;•••.". , j . ; v L I O V M I 1 ! 1 s t .

ii. ii i v l oh ::•' ».i. .jr.er''."i /y p.n oiiif.ittände

numerisk beräkr''ng ci.:ir i;>,v<; tar liiinayn til.1 alla liLo.Yii'.i n processer som

är av vikt. DeL prev^m soiii använts är on väsentligt modifierad

version av det son .invändes i artikel I. Förutom att flera processer

inkluderas behandlar programmet strålningstransporten i både kontinuet

och linjerna betydligt noggrannare är. tidigare.

Resultatet av dessa beräkningar ges i figur IV:6-8 och tabell IV:4.

Tabellen ger de beräknade linjeintensiteterna samt de observerade från

artikel III. De i dessa modeller ingående parametrarna är till största

delen givna av observationerna i det optiska omrfidet; och i radioområdet.

För några, främst di I <-vr i r.k.i djupet hos den utå'\;,V.if1e chocken och ymnig-

heterna för do t̂ nr/i gi-;.;-'!vnncna, för el \\y,(: r o •" ••.: 11 -".rf. id en betydande

osäkerhet och ja c; :..a- därf">r varierat dcr.s.-i i no::» d. gr.Mnser com är

rimliga.

Dessa model U r :;'.all di 1 s reproduce ra den ,.')pr.'! -.t.o in ' ens i.te ten hos

linjerna och dels de relativa. Med tanke p;i den ovakirhet sou bade observa-

tionerna, de ing." •-;Hr> pararrftrarna och de atomära M orheterna V./r, kan

man reproducera obsei v-at jonerna väl med en mode i i. COM ) ig;y:r .inom de

gränser som förväntat: för <ie observerade parametrarna. Ett något över-

raskande resultat är tmfll t irtid att den antagna cl ••'I'.mtf örckoir.sren

spelar en stor roll för resultatet. Detta är intre"..-:ant så till vida

att man förvantar ;,ip, en annorlunda elementföre1'" ..:>'•: i förhållande

till normala huvud;;'- ricstjärnor, vilket också bpr.T-'iia vara fallet för

SN 1979 c (se artikel III).

För att illustrera den skillnad som erhåll" om vi har ett spektrum

dominerat av rönt T.* •••'Pi.rålning visas också rc;;ul i ;•' • ': av ett par dylika

modeller. Främst bör man lägga märke till den strri skillnaden i



jonisationssti ;' i;

effektiviteten i

Detta acc^iiM-.-ir

s o m e n koiv-eV.•••••••-.

F ö r ett .••,pr.i

emellertid der. .-'•

Som UV-linjor. ],-

jämföra den t:...; -i i-

förväntas från .'

denna främst pa

övriga paranmt r.-.s.

eller endast v.pp.,

isa, överlappande zoner, samt den låga

;iv röntgenstrålning'"1!!, till UV-emission.

svårigheterna af: förklara UV~linjerna

u' . •..rlii.-rade röntgenflir-

'•• '."at av Compton''»ev.-''

.. i .l.u:-:.:-n till allra o>L»

i ;.t rossant Lest h n ;'K; •

T'- strålning kommer

.t dt.-le a att emitteras

;•/"• i-;i.r; genom att

' : ; -i un ir.ed den som

.-.: vi. iiptt. boror

! - - p r. v a t u r, me dan

•as hastighet)

c.) r.;-.ci i:iden. Då

i hot av Branch et al.

•l-a.<'..-.• n ä r k n t i s t a n t a ( f ••-.< v 1'.:

• ra li>:':a variation (•: - .: • •

den effektiva temperaturen hoatämts med god nogyi

(1981) för tiden för UV-observationerna kan därför den totala luminosi-

teten hos UV-linjerna förutsägas. Den observerade och beräknade luminosi-

teten för SN 1979 c under den första månaden ges i figur IV:8. Från

denna figur och det faktum att teorin i princip inte har några fria

parametrar kan man dra slutsatsen att den Comptoniserade strålningen

är den dominerande excitationsmekanismen för UV-linjerna, samtidigt

som den står för huvuiVclen av kylningen av chocken och därför ger

direkt information om drss egenskaper. Andra excitfif.ionskällor, t ex

röntgenstrålning, skulle jyj ftt väsentligt lång'- ••'. •>" : T P , modellbcroende

avtagande.

Samman Ta t tr,'•'•>-SVIK vi;..u: jap, i artikel IV l,.u

som både förklarar ef tukt^'"na av växelverkan pol.'1

supernovan och viiuna och uppkomsten av de Iv^/io.1

linjerna, kan knT-:u.irupras .son en naturlig kon•;•'•.

i: ri 'ron ni K ten t modell,

.•'ii e'en e x p a n d e r a n d e

•';-.•' ti •:! c UV-eiaisaions-

/'..;.;3 av n h e c r v a t i o n e r

och teoretiska modeller för slutstadierna i stjäruo via;; liv. Förhopp-

ningen är att denna kunskap inte bara belyser själv1 sttpcrnovaproblemet

utan också kastar ljus över likartade situationer, t ex de som gäller

för kvasarer.

- o -
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