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W biuletynie wykorzystano wyniki obserwacji zgromadzone w bazie AAVSO, uzyskane dzięki
wysiłkowi obserwatorów z całego świata.
We acknowledge with thanks the variable star observations from the AAVSO International
Database contributed by observers worldwide and used in this bulletin.
Słowo wstępu
W marcu na naszym niebie zagościła wyjątkowo jasna, widoczna gołym okiem kometa C/2011 L4
(PanSTARRS). Gdyby jej położenie było korzystniejsze dla obserwatorów z północnej półkuli, jej
widok byłby dla wielu z nas niezapomniany. Nie mogliśmy przejść obok tego wydarzenia
obojętnie, tym bardziej, że jeden z naszych obserwatorów i autorów tekstów o fotometrii CCD
pokusił się o podobne próby z kometą. Ryszard Biernikowicz, bo o nim właśnie mowa,
przygotował dla nas materiał o różnych podejściach przy fotometrii CCD komet. Mamy nadzieję,
że przypadnie on naszym czytelnikom do gustu, tym bardziej, że jesienią być może czeka nas
jeszcze atrakcyjniejszy spektakl z udziałem komety C/2012S1 (ISON).
Drugim szczególnie polecanym materiałem jest artykuł autorstwa Mateusza Grali z Tczewa
o amatorskiej próbie stworzenia modelu wybuchów supernowych. Mateusz gościł już na naszych
łamach (patrz Proxima nr 3/2012), udowadniając, że nawet za pomocą amatorskich obserwacji
supernowej w innej galaktyce, wykonanych na podwórku przed domem, można wyznaczyć
odległość do galaktyki i jej rozmiary. Tym razem ten młody i zdolny obserwator prezentuje
wnioski wypływające z jego dwuletnich obserwacji supernowych. Praca ta zajęła 1 miejsce na
Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym (OMSA).
A co ponadto? Oczywiście nasi niestrudzeni autorzy i ich stałe pozycje, czyli newsy ze świata
zmiennych, kalendarium miryd, gwiezdne kataklizmy, poradnik obserwatora, a także
podsumowanie aktywności słonecznej za poprzedni kwartał.
Życzymy przyjemnej lektury!
Krzysztof Kida
22 kwiecień 2013 r.

PROXIMA

2/2013

strona

3

NEWS
PNV J06270375+3952504 – nowa karłowata Woźnicy
3 kwietnia około 10.40 UT japoński obserwator S. Kaneko wykonał dwie 10-sekundowe
fotografie fragmentu gwiazdozbioru Woźnicy, za pomocą swojego Canona wyposażonego
w obiektyw 200 mm f/2.8. Na uzyskanych niefiltrowanych obrazach zarejestrował
nieznaną wcześniej zmienną o jasności 12 mag.
Około 20 UT tego samego dnia A. Oksanen potwierdził odkrycie potencjalnej nowej na
obrazach CCD uzyskanych w Hankasalmi Observatory, oceniając jej jasność na
11.8 Vmag. Określona przez fińskiego astronoma pozycja nowej: α(2000.0) =
06h27m03.80s, δ(2000.0) = 39°52’49.4”.
Raportowana przez Arto Oksanena jasność została zweryfikowana na poniżej 12 Vmag,
ze względu na poprawioną jasność gwiazdy porównania.
W ciągu kolejnych dni wykonano obserwacje fotometryczne obiektu w kilkunastu
ośrodkach. Szybko wykryto wczesne „superhumpy” – oscylacje jasności rzędu 0.05 mag
w paśmie V, o okresie około 85 minut.

Rys. 1. Krzywa blasku PNV J06270375+3952504 = USNO-B1.0 1298-0172862
w dniach 3 kwietnia – 14 kwietnia 2013 na bazie obserwacji AAVSO
Dobę po odkryciu za pomocą satelity Swift stwierdzono, że PNV J06270375+3952504
jest jasnym źródłem rentgenowskim. Dodatkowo, zebrane dane obserwacyjne skojarzyły
potencjalną nową ze słabą gwiazdą z katalogu US Naval Observatory – USNO-B1.0 12980172862.
W ciągu kilku dni od odkrycia ostatecznie stwierdzono, że potencjalna nowa
w gwiazdozbiorze Woźnicy jest nową karłowatą typu WZ Sge.
Obserwacje obiektu nadal trwają. Przedstawiona krzywa blasku pokazuje, że całkowita
jasność stale opada, osiągając około połowy kwietnia poziom blisko 14 mag. Przy spadku
całkowitej jasności jednocześnie obserwowany był wzrost amplitudy „superhumpów”.
Konieczne jest jednak zebranie bogatszego materiału obserwacyjnego.
Źródła:
AAVSO VSX – http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=300049
CBAT "Transient Object Followup Reports" –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J06270375+3952504.html
ATEL #4954 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=4954
Lista VSNet-alert

Marian Legutko (LMT)
AAVSO, BAA, PTMA
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GR Orionis – kolejna „zdeklasowana” nowa
W 1916 roku H. Thiele w Hamburskim Obserwatorium Astronomicznym sfotografował na
tle gwiazdozbioru Oriona nieznany wcześniej obiekt. Współrzędne gwiazdy-gościa:
α(2000.0) = 05h21m35.32s, δ(2000.0) = 01°10’12.2”. W chwili odkrycia 30 stycznia 1916
r. fotograficzna jasność obiektu wynosiła 11.5 mag. Dziewięć dni później opadła ona do
13 mag. Obiekt zaklasyfikowano jako nową, która w katalogu GCVS oznakowana została
jako GR Orionis.
Jak wykazują obserwacje w ramach Sloan Digital Sky Survey, zmienna w minimum
jasności świeci jako obiekt 22.8 Vmag.
11 lutego bieżącego roku, około godziny 11.25 UT australijski obserwator Rod Stubbings
zauważył, że Nowa Oriona 1916 = GR Ori, po 97 latach ciszy ponownie pojaśniała.
Australijczyk dostrzegł jej pojaśnienie wizualnie, oceniając jasność obiektu na 13.0 mag.
Obserwacja ta została szybko potwierdzona przez innych obserwatorów.
Wraz z odkryciem Stubbingsa ruszyła intensywna kampania obserwacyjna GR Ori.
Obserwacje spektroskopowe i fotometryczne wskazały na możliwe potwierdzenie
podejrzeń, wysuniętych jeszcze w latach 40-ych XX w., że w rzeczywistości nie mamy tu
do czynienia z klasyczną nową, a nową karłowatą.
Obecnie GR Orionis klasyfikowana jest jako zmienna kataklizmiczna typu UGWZ. Krzywą
blasku od zaobserwowania wybuchu 11 lutego 2013 do chwili obecnej, na bazie
obserwacji zebranych przez AAVSO, pokazuje rysunek 2.

Rys. 2. Krzywa blasku GR Oriona w dniach 11 lutego – 14 kwietnia 2013 na bazie
obserwacji AAVSO
Źródła:
Tetoora Road Observatory: GR Ori (Nova Ori 1916) –
http://rodstubbingsobservatory.wordpress.com/gr-ori-nova-ori-1916/
AAVSO Special Notice #334 – http://www.aavso.org/aavso-special-notice-334
ATel #4811 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=4811
BAA Robotic Telescope Project – http://www.britastro.org/robotscope/hurst05.htm

Marian Legutko (LMT)
AAVSO, BAA, PTMA
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Tajemniczy przypadek SAO 58521
Wewnątrz gromady otwartej M37 w gwiazdozbiorze Woźnicy znajduje się gwiazda
o katalogowym oznaczeniu (jednym z kilku) SAO 58521. Zgodnie z katalogowymi
danymi, jest to obiekt o jasności 9.0 mag. Jej współrzędne: α(2000.0) = 05h52m18.845s,
δ(2000.0) = 32°33’10.64”.
Tymczasem na jednym z forów AAVSO pojawiły się informacje, że mamy w tym wypadku
do czynienia z nieznaną wcześniej zmienną, prawdopodobnie zmienną zaćmieniową typu
EW, choć wcześniej pojawiały się podejrzenia o zmienność typu δCep. Rozpoznanie to,
jak i sama zmienność blasku gwiazdy, budzi wątpliwości.
Według dotychczasowych informacji, potencjalna zmienna może w krótkim czasie jednej
godziny zmieniać jasność o wartość ≥0.6 mag. Wymagane jest potwierdzenie (lub
zaprzeczenie podejrzenia) natury obiektu. Gęste pole gwiazd w otoczeniu SAO 58521
bardzo utrudnia obserwacje, w tym dobór właściwych gwiazd porównania. Mimo to coraz
większa grupa obserwatorów interesuje się obiektem.
Źródła:
AAVSO Forum – http://www.aavso.org/sao-58521
AAVSO VSX – http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=300048
Frosty Drew Observatory & Sky Theatre –
http://frostydrew.org/stars.dc/star/id-58521/pss-obsy/

Marian Legutko (LMT)
AAVSO, BAA, PTMA

W poszukiwaniu planet typu Ziemi i Wenus
Coś dla chętnych poszukiwania drugiej Ziemi…
Dwójka naukowców z Uniwersytetu Arizony zwróciła się niedawno do społeczności AAVSO
z prośbą o wsparcie ich obserwacji z wykorzystaniem Teleskopu Kosmicznego Spitzera.
Celem obserwacji są trzy jasne gwiazdy, wokół których prawdopodobnie formują się
układy planetarne.
Obserwacje wykonywane w ramach projektu przez Teleskop Spitzera obejmują fale
o długości 4,5 mikronów, czyli bliską podczerwień. Według naukowców, w tej długości fali
następuje emisja w temperaturze charakterystycznej dla strefy, w której mogą
znajdować się planety wielkości Ziemi. Emisja w tej długości świadczyć może o kolizjach
między asteroidami, ale też o istnieniu planet typu ziemskiego, poddanych
bombardowaniu przez asteroidy.
Zespół interesuje się trzema jasnymi gwiazdami, które obserwowane będą przez nich za
pomocą Spitzera do końca maja i w okresie wrzesień – grudzień. Gwiazdami tymi są:
1. BD+20 307; α(2000.0) = 01h54m50.34s, δ(2000.0) = 21°18’22.5”; jasność:
B = 9.5, V = 9.0, R = 8.7.
2. HD 15407A; α(2000.0) = 02h30m50.66s, δ(2000.0) = 55°32’54.2”; jasność:
B = 7.4, V = 7.0, R = 6.7.
3. HD 23514; α(2000.0) = 03h46m38.40s, δ(2000.0) = 22°55’11.2”; jasność:
B = 9.9, V = 9.5, R = 9.2.
Naukowcom zależy na obserwacjach w paśmie V, przy stosunku sygnału do szumu S/N
100. Skorelowanie zmian jasności w tym paśmie z obserwacjami Spitzera ma pozwolić na
kompleksowe poznanie właściwości tych trzech układów.
Źródła:
AAVSO Alert Notice 482 – http://www.aavso.org/aavso-alert-notice-482
Huan Meng and George Rieke: „AAVSO Observing Campaign Proposal. Monitoring Stellar Activities
in Active Planet Forming Systems” –
http://www.aavso.org/sites/default/files/MengRieke.pdf

Marian Legutko (LMT)
AAVSO, BAA, PTMA
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KALENDARIUM
Mirydy na II kwartał 2013 r.
Wg kolejności podaję: nazwę gwiazdy, współrzędne, datę maksimum, okres zmienności
(zaokrąglony do pełnego dnia), średnią amplitudę zmian blasku, miesiące dla których
gwiazda powinna być jaśniejsza od 8 mag.

Maj
W tym miesiącu tylko 3 jasne miry będą w maksimum, ale za to jedną z nich będzie
chi Cyg, druga co do jasności mira na naszym niebie. Księżyc będzie w pełni około
25 maja.

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>8 mag

chi Cyg

19h50m34s

+32°54’50”

23

408

5.2-13.4

II-IX

X Cam

04h45m42s

+75°06’03”

29

144

8.1-12.6

IV-VI

R Aql

19h06m22s

+08°13’48”

31

280

6.1-11.5

IV-X

Czerwiec
W tym miesiącu zaledwie 2 jasne miry znajdą się w maksimum, obydwie z gwiazdozbioru
Wężownika i dodatkowo niezbyt często obserwowane. Księżyc będzie w pełni około 23
czerwca.

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>8 mag

R Oph

17h07m46s

-16°05’34”

20

307

7.6-13.3

IV-VIII

RY Oph

18h16m37s

+03°41’35”

30

150

8.2-13.2

VI-VII

Lipiec
W tym miesiącu, w porównaniu z poprzednimi będziemy mieli prawdziwy wysyp mir, bo
aż 6 osiągnie maksimum, w tym królowa mir, Mira Ceti, choć w niezbyt dogodnych
warunkach obserwacyjnych. Księżyc będzie w pełni około 22 lipca.

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>8 mag

T Aqr

20h49m56s

-05°08’48”

8

202

7.7-13.1

V-VIII

omi Cet

02h19m21s

-02°58’27”

16

332

3.4-9.3

cały rok

T Her

18h09m06s

+31°01’17”

20

165

8.0-12.8

VI-IX

R Lyn

07h01m18s

+55°19’50”

21

379

7.9-13.8

V-X

W Lyr

18h14m56s

+36°40’13”

23

198

7.9-12.2

VI-IX

V Cas

23h11m41s

+59°41’58”

31

229

7.9-12.2

VI-IX
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Wybrane krzywe blasku mir, których maksima wystąpiły w I kwartale 2013:
R Leo

U Ori

Źródła:
www.aavso .org
www.sswdob.republika.pl

Bogdan Kubiak
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GWIEZDNE KATAKLIZMY
Gwiazdy nowe w I kwartale 2013 r.
W pierwszym kwartale bieżącego roku nie mogliśmy, niestety, obserwować wielkiej liczby
jasnych nowych – nie tylko ze względu na długotrwałe zachmurzenie... Uwagę
przyciągnął tylko jeden obiekt.
Nowa Cefeusza 2013 – V809 Cep
2 lutego, blisko 9.55 UT Koichi Nishiyama i Fujio Kabashima zarejestrowali obiekt
o jasności około 10.3 mag na tle gwiazdozbioru Cefeusza. Obserwacje prowadzili
z użyciem obiektywu 105 mm f/4 z kamerą SBIG STL6303E. Obiekt zarejestrowany
został na dwóch 40-sekundowych niefiltrowanych obrazach.
Sami odkrywcy potwierdzili swoje odkrycie pół godziny później za pomocą
40-centymetrowego f/9.8 teleskopu Meade 200R, uzbrojonego w kamerę SBIG
STL1001E. Wykonali pięć 3-sekundowych niefiltrowanych obrazów, na których nowy
obiekt był widoczny. Sprawdzając archiwalne obrazy wykonane w ramach własnego
przeglądu nieba, w okolicy, w której odkryli nową, zauważyli, że już 28 i 30 stycznia
zarejestrowali jaśniejący obiekt: 28 stycznia jasność wynosiła około 11.9 mag,
a 30 stycznia 11.0 mag.
Położenie nowej: α(2000.0) = 23h08m04.72s, δ(2000.0) = +60°46’51.7”.
W ciągu kolejnych kilkunastu godzin z całego świata napłynęły informacje
o potwierdzeniu odkrycia. K. Imamura ze swoim zespołem z Obserwatorium Uniwersytetu
Okayama 2.5 godziny po odkryciu wykonał obserwacje widma nowej o niskiej
rozdzielczości. Na ich podstawie określił obiekt jako klasyczną nową typu Fe-II.
Nowa od początku nie brylowała jasnością. Najwyższy blask – około 11 mag w paśmie
V – zyskała w czasie, kiedy dokonano jej odkrycia. Od tamtej pory jasność nowej,
oznaczonej niedawno w katalogu GCVS jako V809 Cep, stale opada. W pierwszej
dekadzie kwietnia wynosi ona już blisko 17 Vmag. Dodać należy, że nowa jest silnym
źródłem rentgenowskim i radiowym.

Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Cefeusza 2013 – V809 Cep w dniach 28 stycznia – 10
kwietnia 2013 na bazie obserwacji AAVSO
Źródła:
AAVSO Special Notice #331 – http://www.aavso.org/aavso-special-notice-331
CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J23080471+6046521.html
ATEL #4950 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=4950

Marian Legutko (LMT), AAVSO, BAA, PTMA

PROXIMA

2/2013

strona

9

Supernowe w I kwartale 2013
W I kwartale bieżącego roku 9 supernowych osiągnęło jasność 15 magnitudo i wyższą.
4 z nich rozbłysły na północnym niebie (N), natomiast 5 na południowym (S). Są to:
SN 2012ht (Vmax: 12.8 mag, N); SN 2013E (Vmax: 14.0 mag, S); SN 2013T (Vmax:
14.8 mag, N); SN 2013S (Vmax: 14.8 mag, N); SN 2013aa (Vmax: 11,3 mag, S);
SN2013ab (Vmax: 14.1 mag, N); SN 2013aj (Vmax: 14.4 mag, S); SN 2013ak (Vmax:
13.5 mag, S); PSN J22154081-4551086 (Vmax: 14.3 mag, S)
Jak widać kolejny raz więcej szczęścia do ciekawych zjawisk mieli mieszkańcy
południowej półkuli. Na szczególną uwagę zasługuje wybuch supernowej SN 2013aa
w galaktyce NGC 5643, która osiągnęła jasność niemal 11 magnitudo. Gwiazda została
odkryta 13 lutego w ramach amatorskiego Australijsko – Nowozelandzkiego projektu
Backyard Observatory Supernova Search (BOSS), a rejestracji i identyfikacji obiektu
dokonał Stu Parker.
Poniżej napiszę kilka słów na temat jaśniejszych supernowych, których obserwacje były
możliwe z naszych szerokości geograficznych.
SN 2012ht
Odkryta 18.12.2012 r. w galaktyce
NGC 3447 (R.A. = 10h53m22s.75,
Decl. = +16°46'34".9) przez Koichi
Nishiyama
i
Fujio
Kabashima
z Japonii jako gwiazda o jasności
18.6
magnitudo.
Położenie
supernowej: 19" W i 16" N od
centrum galaktyki. Jej typ określono
na Ia. Gwiazda na przełomie
2012/2013 r. osiągnęła jasność
V= 12.8 magnitudo.
NGC 3447 to galaktyka spiralna
z
poprzeczką,
znajdująca
się
w gwiazdozbiorze Lwa. Odkrył ją
John Herschel 18 marca 1836 r. Jej
jasność
obserwowana
wynosi
13.3 mag.
Obok obraz odkrywczy.
Autorzy: K.Nishiyama & F.Kabashima, źródło: http://www.rochesterastronomy.org
SN 2013T
Odkryta 22.01.2012 r. jako gwiazda o jasności 17 mag (zdjęcia nie filtrowane)
w galaktyce UGC 8250 (R.A. = 13h10m19s.68, Decl. = +32°28'25".7), w ramach
projektu Catalina Real-Time Transient Survey. Lokalizacja supernowej: 5".8 W i 33".8 S
od centrum galaktyki.
Wkrótce po odkryciu okazało się, że supernowa została również odnaleziona na
archiwalnych zdjęciach wykonanych przez MASTER-II Robotic Telescopes (0.4-m f/2.5).
Łącznie odnaleziono ją na 10 obrazach wykonanych w ciągu pięciu różnych nocy
obserwacyjnych w okresie od 30 listopada 2012 r. do 19 stycznia 2013 r. W połowie
grudnia gwiazda osiągnęła maksymalną jasność 14.8 mag. Jej typ określono na Ia.
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Obraz odkrywczy:

Źródło: CRTS SN Hunt
SN 2013S
Odkryta 25.01.2013 r. w anonimowej galaktyce w Perseuszu (R.A. = 03h35m30s.29,
Decl. = +38°16'59".7) przez THU-NAOC Transient Survey (TNTS) jako obiekt o jasności
poniżej 16 mag. Wkrótce okazało się, że jest to supernowa typu Ia. W lutym gwiazda
osiągnęła jasność V=14.8 magnitudo.
SN2013ab
SN 2013ab (= PSN J14324449+0953123) odkryta 17.02.2013 r. w galaktyce NGC 5669
(R.A. = 14h32m44s.49, Decl. = +09°53'12".3) w ramach projektu Lick Observatory
Supernova Search. Lokalizacja supernowej: 7".5 E i 18".1 S od centrum galaktyki. Jej
typ określono na IIP. W marcu gwiazda osiągnęła jasność 14.1 magnitudo.
NGC 5669 to galaktyka spiralna z poprzeczką (SBc), znajdująca się w gwiazdozbiorze
Wolarza. Odkrył ją William Herschel 19 marca 1784 r. Jasność obserwowana galaktyki to
11.6 mag.
Obraz odkrywczy:

Źródło: Lick Observatory Supernova Search
Krzysztof Kida, Elbląg
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PORADNIK OBSERWATORA
Fotometria CCD komet po brytyjsku, włosku i hiszpańsku.
Od półtora roku praktyczne zajmuję się fotometrią gwiazd zmiennych techniką DSLR. Do
wyznaczeń jasności gwiazd używam zdjęć wykonanych za pomocą lustrzanki Cannon
400D z obiektywami o stałych ogniskowych 85/200/300 mm. Ten zestaw mam
zamontowany do zwykłego statywu z głowicą fotograficzną lub do montażu EQ3-2
z napędem w RA.
W marcu br. pojawiła się na wieczornym niebie dość jasna kometa C/2011 L4
(PanSTARRS). Na zlocie miłośników astronomii w Zatomiu uległem jej mocy
i rozpocząłem fotografowanie z zamiarem wyznaczenia jasności głowy komety techniką
DSLR. Jako zupełny laik w tym temacie wyobrażałem sobie, że uda się wyznaczyć tą
jasność w wartości zbliżonej do oszacowań wizualnych – wystarczy tylko dobrać
odpowiednią aperturę, czyli koło pomiarowe w programie fotometrycznym na przykład
Iris, wewnątrz którego byłaby zawarta cała głowa komety. Okazało się, że nie jest to
takie proste, jak w przypadku fotometrii gwiazd. Nie ma również powszechnie uznawanej,
uniwersalnej metody wyznaczania jasności komet techniką CCD. Ale odpowiednik
jasności wizualnej można obliczyć z danych CCD za pomocą programu Kphot. Ten
program jest szczególnie przydatny, gdy kometa jest niedostępna dla obserwacji
wizualnych (słabsza od około 13 – 14 magnitudo).
Ze zdjęć CCD komet można odczytać nie tylko ich jasność, ale również wiele innych
informacji. Najpełniejszy opis technik obserwacyjnych CCD dla komet znalazłem na
stronie internetowej Sekcji Kometarnej British Astronomical Association (patrz
rozdział 1). Niestety okazało się, że zdjęcia wykonane lustrzankami cyfrowymi nie nadają
się do fotometrii komet metodami opisanymi w tym artykule. W aparatach cyfrowych na
stałe wbudowano maskę Bayera R, G, B, która nie pozwala obserwować komet
w odpowiednim zakresie spektralnym. Fotometrię komet wykonuje się kamerami
monochromatycznych CCD z filtrami fotometrycznymi ("R", "I", wąskopasmowe 6470A,
6500A) lub bez filtrów. Filtr R w aparatach cyfrowych posiada krzywą czułości znacznie
różniącą się od standardowego filtru astronomicznego R (patrz rozdział 4.).
W niniejszym artykule są podane ogólne informacje na temat ilościowej analizy zdjęć
CCD z kometami. Mogą być one pomocne dla miłośników astronomii, którzy chcą
rozpocząć przygodę w trudnym świecie fotometrii CCD komet.
1. Fotometria CCD komet po brytyjsku.
Procedura Sekcji Kometarnej British Astronomical Association została szczegółowo
opisana w materiale źródłowym 1, a jej schemat blokowy jest pokazany na rysunku 1.
Pozwala ona wyznaczyć ze zdjęć CCD parametry obserwacyjne komety takie, jak
współrzędne na niebie, jasność w standardzie "hiszpańskim" (patrz rozdział 3), wizualny
ekwiwalent jasności, parametr
Afρ (czytaj "afro", więcej informacji o "afro"
– rozdział 2.), wielkość głowy komety oraz długość warkocza wraz z kątem pozycyjnym.
Zdjęcia komety powinny być wykonane za pomocą kamery CCD monochromatycznej bez
filtrów. Przy pomiarach korzysta się zarówno z oprogramowania płatnego (Astrometrica 25¢, AIP4WIN - 100$) jak i darmowego (FoCAs, Kphot, Aladin).
Procedura w wielkim skrócie wygląda następująco - rozpoczyna się od uwzględnienia
efektów instrumentalnych (flaty, darki, biasy) w obrazach komet za pomocą programu
Astrometrica. Ten program wyznacza współrzędne komety, które można automatycznie
przesłać do MPC (Minor Planet Center) i jego wyniki wykorzystuje dedykowany program
do fotometrii komet FoCAs. Wyniki pomiarów z programu FoCAs można również wysłać
do bazy MPC oraz Spanish Cometas Group.
W kolejnym kroku wyznacza się jasność wizualną "m1" za pomocą programu Kphot,
który z pliku o nazwie "kp.txt" pobiera wynik pomiarów fotometrycznych programu FoCAs
(przykład na rys.5), oblicza jasność wizualną i jej wartość zapisuje do tego samego
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pliku. Następnie za pomocą narzędzia "Line Profil Tool" w programie AIP4WIN mierzy się
średnicę głowy komety oraz w programie Astrometrica lub Aladin - długość warkocza
komety oraz jego kąt pozycyjny.
Wartość jasności wizualnej, średnicę głowy komety, długość warkocza i jego kąt
pozycyjny wprowadza się do bazy danych COBS (ang. Comet Observation Database),
która znajduje się pod odnośnikiem http://www.observatorij.org/cobs/. Wyniki
obserwacji z bazy COBS są publikowane w czasopiśmie naukowym "The International
Comet Quarterly".

Rysunek 1. Schemat blokowy procedury używanej w Sekcji Kometarnej BAA do
wyznaczenia ze zdjęć CCD komety takich danych obserwacyjnych jak współrzędne,
ekwiwalent jasności wizualnej (ang. visual equivalent), Afρ, wielkość głowy (ang. coma
diameter), długość i kąt pozycyjny warkocza (ang. tail length and PA). Wyniki obserwacji
wprowadza się do baz danych MPC (kolor cytrynowy), Spanish Cometas Group (kolor
niebieski) i ICQ (kolor żółty). W trakcie procesu redukcji zdjęć CCD korzysta się
z następujących programów: Astrometrica, AIP4WIN, FoCAs, Kphot i Alladin.
2. Fotometria CCD komet po włosku, czyli projekt CARA.
Metoda włoska został rozwinięta przez grupę miłośników obserwacji komet skupioną
wokół projektu CARA. Nazwa projektu jest skrótem z języka angielskiego "Cometary
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W tej metodzie zdjęcia komet wykonywane są z użyciem filtrów R lub I. Dla jasnych
komet wykorzystuje się wąskopasmowe filtry o szerokości połówkowej 100A
i scentrowane na długościach fal 6470A lub 6500A. Pomija się pasmo V ze względu na
dominację silnych gazowych linii emisyjnych (głównie C2) i pyłu odbijającego światło
słoneczne. Natomiast pasma R i I w fotometrii komet charakteryzują się względnie
słabymi emisjami gazowymi i są zdominowane przez zjawisko odbicia światła
słonecznego na drobinach pyłu. Wpływ linii emisyjnych w barwach R i I jest do pominięcia
dla większości komet z wyjątkiem bardzo aktywnych obiektów (nawet do 30-40%
zanieczyszczenia emisjami). Obserwacje z filtrem I są szczególnie zalecane w miejscach
zaświetlonych (np. peryferie miast). Obserwacje bez filtrów są dopuszczalne tylko wtedy,
gdy kometa jest mało aktywna - to znaczy jej jasność jest słabsza od około 14 mag
i kometa znajduje się w dużej odległości od Słońca.
Wielkość apertury fotometrycznej użytej do wyznaczenia jasności komety jest taka,
że w odległości komety od obserwatora odpowiada ona okręgowi o średnicy 100 tysięcy
km. Na przykład 23 marca 2013 r. kometa PanSTARRS była w odległości 1.2017 j.a. od
Ziemi. Z tej odległości obserwator na Ziemi widzi okrąg o średnicy 100000 km pod kątem
115 sekund łuku (115"). Ponieważ kometa oddala się od nas - w dniu 1 kwietnia br.
apertura zmniejszyła się do około 106" (patrz tabela 1). Powyższe obliczenia wykonałem
w oparciu o przybliżony wzór na Ap[km] podany pod tabelą 1 w niniejszej pracy.
Zamiast klasycznej jasności komety w magnitudo wyznacza się wielkość Afρ (czytaj
"afro", inne oznaczenie "Af[rho]"), która jest bardzo mało wrażliwa na efekty
instrumentalne i jest związana z tempem emisji pyłu w komecie. Ta wielkość wyznaczona
za pomocą standardowej procedury opisanej w projekcie CARA pozwala uzyskać dane
porównywalne z zawodowymi astronomami.
Parametr Afρ grupuje trzy nieznane wielkości dotyczące pyłu emitowanego z komety :
•
•
•

A – albedo ziaren pyłu,
f - współczynnik wypełnienia (tzn. całkowity przekrój poprzeczny ziaren pyłu
podzielony przez pole zawarte w aperturze),
ρ (grecka litera "ro") – promień apertury w odległości komety od obserwatora.

Wartość Afρ określa wysokość cylindra, który w całości jest wypełniony pyłem
(rysunek 2). Jego podstawa odpowiada rzutowi apertury fotometrycznej w odległości
komety od obserwatora. Z tego parametru może być wyznaczone tempo produkcji pyłu
w głowie komety. Na przykład wartość parametru Afρ równa 100 cm odpowiada tempu
produkcji pyłu 100 kg/sek. Więcej informacji na temat tego użytecznego parametru oraz
przykład obliczeń można znaleźć u R.Dymock'a (2012b).

Rysunek 2. Parametry wykorzystane do obliczenia Afρ - źródło R.Dymock (2012b).
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W tej metodzie wykorzystuje się fotometrię różnicową. Gwiazda, względem której
porównuje się jasność komety musi spełniać następujące kryteria:
•

wskaźnik barwy B-V o wartości od 0.5 do 0.7 magnitudo,

•

tylko gwiazda z głównego katalogu Hipparchosa i/lub Tycho,

•

błąd wyznaczenia jasności <0.05 mag,

•

gwiazda porównania w odległości 0-1° od komety (maksymalnie do 3°).

Z tymi samymi filtrami wykonuje się serię kilku zdjęć CCD komety, gwiazdy porównania
wraz ze zdjęciami kalibracyjnymi (darki oraz flaty). Korektę zdjęć komety oraz gwiazd
porównania przeprowadza się dowolnym oprogramowaniem, które potrafi uwzględnić
darki oraz flaty. Po tej operacji zdjęcia komety są analizowane za pomocą programu
Winafrho, którym wyznacza się wartość parametru Afρ. Ten program jest dostępny za
darmo dla wszystkich członków tego projektu. Podczas niektórych akcji wyniki obserwacji
komet w ramach projektu CARA nie są ujawniane do czasu publikacji w czasopismach
naukowych.

Rysunek 3. Główne okno programu Winafrho. Przykład wyznaczenia parametru Afρ
w tym programie. (Źródło: R.Dymock, 2013).
3. Fotometria CCD komet po hiszpańsku.
Metoda "hiszpańska" została zaproponowana po tym, jak jeden ze studentów Marka
Kidgera (Instituto de Astrofísica de Canarias) zauważył, że pomiary fotometryczne CCD
komet w bazie MPC oraz bazie hiszpańskich miłośników obserwacji komet różnią się
nawet o 4 magnitudo. Powodem była niejednoznaczność metod użytych do uzyskiwania
obrazów CCD i ich redukcji. Metoda obserwacji CCD komet stworzona przez hiszpańskich
obserwatorów (Spanish Cometas Group) wymaga użycia programów Astrometrica
i FoCAs. Zdjęcia komet wykonuje się monochromatycznymi kamerami CCD bez filtrów.
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Pierwszym programem kalibruje się zdjęcia CCD (darki, flaty) oraz przeprowadza analizę
astrometryczną, natomiast drugim wykonuje się pomiary fotometryczne. Program FoCAs
wykonuje jednocześnie pomiary fotometryczne komety w sześciu kwadratowych
aperturach od 10x10" do 60x60" z krokiem 10" (patrz rysunek 6.). Dlatego ta technika
jest określana również nazwą "multiboksowej". Po kalibracji niefiltrowanych zdjęć CCD
(darki, flaty) w programie Astrometrica wykonuje się pomiary astrometryczne
w pierwszej kolejności w oparciu o katalogi UCAC 2 lub USNO-B1.0 i następnie USNOA2.0 lub CMC-14. Program FoCAs wykorzystuje dane astrometryczne z pierwszych dwóch
katalogów oraz dane fotometryczne z drugiej pary katalogów (jasność katalogowa R).
Przykładowy wynik wyznaczenia jasności w tym programie pokazano na rysunku 4.

Rysunek 4. Zrzut ekranowy programu FoCAs (źródło: R.Dymock, 2012a), pokazujący
wyniki analizy fotometrycznej obrazów komety 94P/Russell z dnia 24 luty 2010 r. Zdjęcia
zostały wykonane zautomatyzowanym teleskopem SSON Rigel.
Wyniki pomiarów w programie FoCAs są udostępnione w formie cyfrowej oraz graficznej.
Błędne pomiary widać od razu na wykresach graficznych – astrometria na górze po
prawej stronie i fotometria na dole po prawej stronie. Odpowiednie wartości można
wybrać ("podświetlić") w wersji tekstowej oraz graficznej tak, jak pokazano na rysunku
5. Wyniki pomiarów fotometrycznych są widoczne na rysunku 4 i również na rysunku 5
(bardziej szczegółowo). Wartości magnitudo dla każdej apertury kwadratowej 99x99 są
uśredniane z wartości podanych na liście w górnej lewej części okna programu. Program
wylicza również błędy pomiarów (+/-) dla każdej apertury, stosunek sygnału do szumu
(SNR), liczbę zdjęć CCD (N), jasność nieba mierzoną w sekundzie kwadratowej łuku 1x1"
(SB), FWHM, kod obserwatora MPC (COD) i katalog użyty do fotometrii (CAT).
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Rysunek 5. Wynik (raport) obserwacji fotometrycznych w programie FoCAs (źródło:
R.Dymock, 2012a).
Wyniki
obserwacji
przesyła
się
na
cometas_obs@yahoogroups.com, i można
http://www.astrosurf.com/cometas-obs .

e-mail
Spanish
Cometas
Group
je obejrzeć na stronie internetowej

Rysunek 6. Apertury kwadratowe używane do fotometrii komety 94P/Russell przez
program FoCAs (źródło: R.Dymock, 2012a). W momencie obserwacji kometa 94P/Russell
była w odległości 191.25 milionów km od Ziemi. Stąd wynika, że apertura 10x10" jest
równoważna kwadratowi o boku 9270km w podanej powyżej odległości komety od nas.
Kolejne apertury kwadratowe odpowiadają kwadratom o boku 18500, 27800, 37100,
46400 i 55600 km.
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4. Moje próby z fotometrią DSLR komety PanSTARRS.
To było moje pierwsze spotkanie z fotmetrią CCD/DSLR komet. Zdjęcia opracowałem
w programie Iris tak, jak to robię przy fotometrii DSLR gwiazd zmiennych. Więcej
informacji na temat tej procedury można znaleźć na przykład w Proximie nr 4/2012 na
stronach 23-25. Na oryginalnych RAW-ach sprawdziłem, czy zdjęcia gwiazd porównania
oraz komety nie są prześwietlone. Takie sprawdzenie można wykonać w programie Iris za
pomocą funkcji "Statistics" na zaznaczonym fragmencie głowy komety lub gwiazdy.
Do fotometrii różnicowej zostały wykorzystane zdjęcia tylko z zielonych pikseli "G".
Wyznaczyłem jasność komety względem gwiazd porównania HD 3411 (dn. 23 marca
2013 r.) oraz HD 2611 (dn. 1 kwietnia 2013 r.), które były na tych samych zdjęciach co
kometa. Programem Iris zostało zmierzone w ADU natężenie światła gwiazdy/komety
(ang. "intensity") oraz tła nieba w pobliżu tych obiektów (przykład na rysunku 7):
pierwszy pomiar - natężenie światła gwiazdy porównania z tłem nieba w ADU,
drugi pomiar - natężenie światła tła nieba w pobliżu gwiazdy porównania w ADU,
trzeci pomiar - natężenie światła komety + tło nieba w ADU,
czwarty pomiar - natężenie światła tła nieba w pobliżu komety w ADU,

Rysunek 7. Przykładowe wyniki czterech pomiarów aperturą 27 pikseli w programie Iris
(obserwacje z dn. 1 kwietnia 2013 r.).
Różnicę jasności pomiędzy gwiazdą porównania i kometą została obliczona
z podstawowego wzoru zamieniającego stosunki natężeń na różnicę jasności, czyli Vp Vk = - 2.5 * log ( Ik / Ip ), gdzie Vp/Ip, Vk//Ik - odpowiednio jasność/natężenie światła
gwiazdy porównania "p" i komety "k". Aby przejść ze skali pikseli na matrycy CMOS do
wielkości kątowych na niebie konieczna jest znajomość wielkości piksela w Cannonie
400D (5.71 mikrona). Na ten piksel pada światło z fragmentu nieba o średnicy około
3.93", jeżeli do aparatu cyfrowego jest przykręcony obiektyw o ogniskowej 300mm
(≈ 206265*0.00000571[m]/0.3[m]). Wyniki pomiarów zostały pokazane w tabeli 1.
Tabela 1. Wyznaczenie jasności komety PanSTARRS w zakresie wizualnym "G" za
pomocą sześciu apertur wykorzystywanych w metodzie hiszpańskiej (≈10", ... , 60")
i włoskiej (koło o średnicy 100 tys. km w odległości komety od nas). Jasność komety
została wyznaczona względem gwiazd porównania HD3411 (6.18V, B-V=1.17) w dniu 23
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marca br. i HD2611 (7.47V, B-V=0.54) w dniu 1 kwietnia br. Zdjęcia zostały wykonane
Cannonem 400D z obiektywem 300mm.
Jasność
Jasność
komety w
komety w
Apertura [km]
barwie "G"
barwie "G"
w dn.
[mag] w dn.
*) [mag] w dn.
01.04.2013r.
23.03.2013
01.04.2013
r.
r.

Apertura
[piksele]

Apertura ["]

Apertura [km]
w dn.
23.03.2013r.*)

3

12"

10500 km

5,53

11100 km

7,29

5

20"

17400 km

5,02

18500 km

6,83

8

31"

27000 km

4,64

28700 km

6,47

10

39"

34000 km

4,47

36100 km

6,28

13

51"

44500 km

4,30

47200 km

6,09

15

59"

51400 km

4,21

54600 km

6,00

27

106"(apertura
"włoska")

---

---

98000 km

5,61

29

115"(apertura
"włoska")

100200 km

3,82

---

---

*) Zgodnie z efemerydą w dniu 23 marca/01 kwietnia 2013r. kometa PanSTARRS
znajdowała się w odległości 1.2017/1.2755 j.a. od Ziemi. Według wzoru:
Ap[km] ≈ Ap["] * R* 149600000[km] / 206265
gdzie R–odległość od komety do Ziemi w j.a.,
można obliczyć średnicę koła w kilometrach Ap[km] umieszczonego w odległości komety
PanSTARRS od nas, które odpowiada danej aperturze w sekundach łuku Ap["]
W dniu 23 marca 2013 r. kometa PanSTARRS miała jasność wizualną równą około
3.1-3.3 magnitudo (dane z bazy Sekcji Obserwatorów Komet PTMA), natomiast według
pomiarów z tabeli 1 przynajmniej 0.5 magnitudo mniej (tzn. 3.8–5.5 mag.). Jeszcze
większa rozbieżność występuje w dniu 1 kwietnia 2013 r. pomiędzy wynikami obserwacji
wizualnych (3.5-3.8 mag - dane z bazy Spanish Cometas Group) i DLSR (5.6-7.3 mag).
Sprawdziłem na obserwacjach z tej tabeli, że pominięcie kalibracji z pikseli G do
dżonsonowskiego V wprowadza pomijalny błąd rzędu kilku setnych magnitudo.
Wyjaśnienie efektu polegającego na tym, że jasność wizualna komety jest prawie zawsze
większa od jasności wyznaczonej z obserwacji CCD w barwie V można znaleźć w pracy
I. Ferrin (2005). Jest to efekt zbyt małej apertury przy pomiarach CCD. Autor proponuje
metodę pomiaru jasności komet IAM (metoda nieskończonej apertury, od angielskiego
Infinite Aperture Method).
W fotomerii CCD komet używa się kamery monochromatyczne. W metodzie hiszpańskiej
korzysta się ze zdjęć z takiej kamery wykonanych bez filtrów (ale przy opracowaniu tych
zdjęć przyjmuje się jasności katalogowe R gwiazd porównania). Natomiast w metodzie
włoskiej korzysta się z filtrów R, I lub dwóch wąskopasmowych filtrów 6470/6500A.
Lustrzanki cyfrowe mają na stałe wbudowaną trójkolorową maskę Bayera z barwami
niebieską (B), zieloną (G) i czerwoną (R). Niestety krzywa czułości barwy czerwonej R dla
aparatów cyfrowych bardzo różni się od standardowych filtrów astronomicznym R
(porównanie pokazano na rys. 8). Ze względu na problemy z kalibracją barwy
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"lustrzankowej" R do standardowej astronomicznej R nie próbowałem wykorzystać tych
pomiarów do wyznaczenia jasności komety metodą włoską.
Z kolei jasność gwiazd w barwie G na zdjęciach DSLR można skalibrować do
standardowego dżonsonowskiego V. Jednakże barwa V nie jest wykorzystywana
w opisanych tutaj metodach obserwacji komet ze względu na dominujące w tym zakresie
silne emisje gazowe wraz z pyłem (Bryssinck, 2012). W barwach R, I na ogół dominują
tylko odbicia promieni słonecznych od ziaren pyłu kometarnego, co pozwala badać jego
właściwości fizyczne.

Rysunek 8. Krzywa czułości spektralnej kanałów RGB dla lustrzanki cyfrowej Cannon
450D oznaczonych Rdslr, Gdslr, Bdslr (R.Pieri, 2012). Na tym samym rysunku nałożyłem
krzywe całkowitej przepuszczalności standardowych filtrów astronomicznych systemu
Johnson-Cousins: Uj, Bj, Vj, Rc i Ic (filtry w specyfikacji firmy Bessel).
Do fotometrii CCD komet zapewne wrócę, gdy skompletuję zestaw fotometryczny
z kamerą monochromatyczną CCD i standardowymi filtrami fotometrycznymi R lub I zamiast lustrzanki cyfrowej.
Źródła:
1. Procedura analizy zdjęć CCD stosowana w Sekcji Kometarnej BAA http://www.britastro.org/projectalcock/CCD%20Astrometry%20and%20Photometry.htm
2. R.Dymock (2012a) http://www.britastro.org/projectalcock/Measuring%20comet%20magnitudes%20on%20CCD%20i
mages.htm
3. R.Dymock (2012b) http://www.britastro.org/projectalcock/Measuring%20comet%20magnitudes%20on%20CCD%20i
mages-%20Part%20II,%20Afrho.htm
4. R.Dymock (2013) - http://www.britastro.org/projectalcock/CARA.htm
5. E. Bryssinck (2012) http://www.astronomie.be/erik.bryssinck/Preparation%20of%20observation%20of%20comet%20f
or%20af_rho.pdf
6. Strona domowa projektu CARA - http://cara.uai.it/cara-photometry
7. Strona domowa Spanish Cometas Group - http://www.astrosurf.com/cometas-obs/
8. M.Kidger - http://www.observadores-cometas.com/tecnicas/Photometry.htm
9. I. Ferrin (2005) - http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/ferrin/teaching/curveofgrowth.pdf
10. R. Pieri (2012) - http://www.aavso.org/sites/default/files/jaavso/v40n2/834.pdf

Ryszard Biernikowicz
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Jestem czy nie jestem ... zmienną typu R Coronae Borealis?
Na peryferiach Galaktyki na tle Gwiazdozbioru Małego Lwa (Leo Minor), niedaleko
zmiennej kataklizmicznej RZ LMi (odległość kątowa 21’), znajduje się niepozorna
gwiazdka 10-tej wielkości gwiazdowej w katalogu Tycho oznaczona jako TYC 2505-672-1,
o wskaźniku barwy wskazującym na typ widmowy M.
Tej niepozornej gwieździe przytrafiło się coś niezwykłego. Latem 2012 roku jej jasność
nagle zaczęła spadać. Po pół roku jasność wizualna gwiazdy zmniejszyła się aż o czynnik
100. Początek spadku jasności nie mógł być obserwowany, ponieważ przez pobliskie
gwiazdozbiory Lwa i Raka przechodziło wtedy Słońce. Jednakże pierwsze obserwacje
poczynione w listopadzie 2012 wskazują, że mógł on zacząć się już w sierpniu 2012 roku.
W dniu 30 stycznia gwiazda osiągnęła jasność wizualną 15m, wyhamowując w końcu
trwający pół roku spadek jasności. Od tego czasu jasność wizualna gwiazdy oscyluje
w okolicach 15-tej wielkości gwiazdowej. Cóż się zatem stało? Nie sposób tego na razie
stwierdzić. Tak duży spadek jasności jest charakterystyczny dla gwiazd typu R Coronae
Borealis (R CrB). Jednakże oprócz znacznych i nieregularnych spadków jasności, zmienne
te charakteryzują się brakiem wodoru oraz liniami związków węgla w widmie.

Rys.1 Krzywa jasności RZ LMi,
źródło: http://nesssi.cacr.caltech.edu/catalina/20010234/102341350444100001p.html
Tymczasem widmo zmiennej uzyskane 10 lutego 2013 roku wcale nie wskazuje na
zmiany charakterystyczne dla zmiennych typu R Coronae Borealis. Widoczne są wyraźne
emisyjne linie wodoru oraz słabe linie żelaza i sodu właściwe dla czerwonych olbrzymów
typu widmowego M1. W widmie nie widać ani linii związków węgla, ani też innych linii
charakterystycznych dla gwiazd typu R CrB. Dziwna byłaby to zatem zmienna typu R CrB,
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zupełnie odmienna od gwiazd z tej grupy. Być może jest więc tak, że jesteśmy świadkami
wejścia tej gwiazdy w początkową fazę etapu ewolucyjnego, opisywanego jako etap
zmiennych R CrB. A może jest to przedstawicielka nieznanego typu gwiazd zmiennych?
Na razie jest za wcześnie na jakieś wnioski.
A jak ta gwiazda zachowywała się w przeszłości? Z fragmentarycznych, z konieczności
danych fotometrycznych za ostatnie 60 lat wynika, że jasność gwiazdy pozostawała cały
czas na poziomie 10-tej wielkości gwiazdowej (zmiany jasności nie przekraczały 0m.3).
Obecne osłabienie jest zatem pierwszym obserwowanym od kilkudziesięciu lat, a może
nawet pierwszym w życiu tej gwiazdy. W chwili pisania tego artykułu (połowa marca
2013), zmienna ma jasność 15-15.3 magnitudo. Wskaźnik barwy również nie wykazuje
anomalii i ma wartość około 1.3, typową dla olbrzymów typu M.
Tomasz Krzyt

NASZE OBSERWACJE
Amatorska próba stworzenia modelu wybuchów
podstawie własnych obserwacji astronomicznych

supernowych

na

„Najbardziej niepojętą cechą wszechświata jest to, że można go pojąć” ~ Albert Einstein
Obserwator: Mateusz Grala
Teleskopy: Newton 10’’, Newton 14’’, Newton 16’’ - na montażach Dobsona
Miejsce obserwacji: N: 53.98o S: 18.69o
Sposób obserwacji: obserwacje wizualne – analiza obrazu widocznego w okularze
teleskopu
1. Wstęp
W ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego
prezentowałem wyniki moich obserwacji jasności supernowej Sn2011fe, oszacowałem
odległość i rozmiary galaktyki „Wiatraczek” (M101, NGC 5457). Temat supernowych jest
dla mnie tak dalece pasjonujący, że i w tym roku przygotowałem na ich temat referat.
W stosunku do roku poprzedniego postanowiłem pójść krok do przodu i zamierzam
przedstawić obserwacje nie jednej, ale kilku supernowych, na postawie których podjąłem
próbę stworzenia amatorskiego modelu wybuchów supernowych dla typów Ia oraz II-P.
Obserwacje i pomiary astronomiczne zawarte w tym referacie są owocem mojej 22miesięcznej pracy.
2. Cel obserwacji
Celem stworzenia mojego modelu wybuchów supernowych jest:
a) wyznaczenie uniwersalnych krzywych jasności dla supernowych typu Ia oraz II-P
i ich porównanie,
b) wyznaczenie energii wybuchów poszczególnych supernowych w maksimum ich
blasku,
c) sprawdzenie, które supernowe promieniują z większą mocą w maksimum blasku,
d) udowodnienie, że supernowe typu Ia mogą być wykorzystywane jako świece
standardowe,
e) sprawdzenie czy supernowe typu II-P mogą być wykorzystywane jako świece
standardowe,
f) opis położenia supernowych w galaktykach macierzystych i próba sklasyfikowania
ich progenitorów.
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3. Metodologia
Model wybuchów supernowych stworzę na podstawie zebrania wszystkich uzyskanych
przeze mnie danych na ich temat. W tym rozdziale opiszę w jaki sposób prowadziłem
pomiary i jak poddawałem je analizie teoretycznej. Następnie przejdę do przyjemniejszej
części referatu i przedstawię wyniki jakie otrzymałem. O pojawieniu się supernowych na
niebie dowiadywałem się z serwisu „Rochesterastronomy” i stamtąd też dostawałem
informację o ich typie.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH OBSERWACYJNYCH
a) Wyznaczenie obserwowanej jasności supernowej
W celu określenia aktualnej jasności supernowej wykorzystałem metodę Nijlanda-BłażkiArglandera. Jest jedną z najlepiej sprawdzających się metod obserwacji gwiazd
zmiennych przy pomocy której wprawne oko jest w stanie wyznaczyć jasność gwiazdy
z dokładnością do 0,05mag. Metoda ta polega na wybraniu dwóch gwiazd porównania
(‘a’ oraz ‘b’) zbliżonych jasnością (jedna jaśniejsza, a druga ciemniejsza od
obserwowanego obiektu) i kolorem do gwiazdy badanej, a następnie ocenie różnic
jasności pomiędzy ustalonymi trzema gwiazdami (‘a’, ‘b’ oraz zmienną ‘V’) w skali
czterostopniowej. Wynik zapisuje się w następujący sposób amVnb (kolejność zapisu
zgodnie z rosnąca jasnością) i na przykład zapis a2V4b oznacza, że różnica jasności
pomiędzy gwiazdami ‘V’ i ‘b’ była dwukrotnie większa od różnice pomiędzy gwiazdami ‘a’
i ‘V’.
Wzór na jasność gwiazdy zmiennej wygląda następująco:
[1]
a, b – jasności gwiazd porównania
m, n – stopnie w różnicy jasności
b) Szacowanie kątowej i minimalnej liniowej odległości supernowej od centrum
galaktyki macierzystej
Dystans między supernową, a środkiem galaktyki macierzystej wyznaczałem na dwa
sposoby.
b1. Jeśli supernowa i centrum galaktyki leżały w przybliżeniu na prostej równoległej do
równika niebieskiego (miały w przybliżeniu tą samą deklinację) korzystałem z poniższej
zależności:
[2]
gdzie:
– odległość kątowa między supernową, a centrum galaktyki macierzystej [o]
0,00418 – współczynnik określający obrót sfery niebieskiej [ ]
- czas przechodzenia odcinka |SUPERNOWA-CENTRUM GALAKTYKI| przez granicę pola
widzenia okularu [s]
- cosinus deklinacji supernowej i środka galaktyki
b2. Jeśli supernowa i centrum galaktyki nie leżały na prostej równoległej do równika
niebieskiego (miały różną deklinację), szukałem w otoczeniu supernowej dwóch gwiazd,
odległych od siebie o dystans podobny do dystansu supernowa-centrum galaktyki
i następnie sprawdzając w programie astronomicznym (Stellarium) współrzędne obu
gwiazd obliczałem długość odcinka |SUPERNOWA-CENTRUM GALAKTYKI|. W praktyce
było tak, że dwie gwiazdy o których mowa były układami optycznie podwójnymi
zlokalizowanymi na niebie w pobliżu galaktyki, w której była obecna supernowa.
b3. Minimalną liniową odległość supernowej „r” od centrum wyznaczałem z zależności
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trygonometrycznej:
gdzie R - odległość do galaktyki spisana z danych
NASA/IPAC extragalactic database, α – kątowa odległość supernowej od centrum.
c) Widok supernowej w okularze teleskopu – szkic
Jako, że cała praca badawcza opiera się na bezpośrednim analizowaniu obrazu
w okularze teleskopu, postanowiłem szczegółowo udokumentować przeprowadzone
obserwacje w postaci szkiców. Na rycinach pokazuję w jaki sposób supernowe
prezentowały się na tle galaktyk macierzystych. Szczególną uwagę przywiązywałem do
tego, aby zaznaczyć gwiazdy porównania, które używałem do oceny jasności supernowej.
Należy pamiętać, że nie traktowałem szkicu jako materiał, na którym mogę dokonywać
pomiary, bo to przecież nie jest zdjęcie. Na podstawie rycin zamierzam jedynie
przedstawić mój tok myślenia i pokazać w jaki sposób prowadziłem rzeczywistą analizę
obrazu w okularze teleskopu.
CZĘŚĆ TEORETYCZNA – SPOSÓB ANALIZY DANYCH OBSERWACYJNYCH
a) Konstrukcja krzywej blasku
Krzywą blasku konstruowałem jako diagram, na którym osią rzędnych była jasność
supernowej wyrażona w magnitudo, z kolei na osi odciętych oznaczałem dni, które
upłynęły od momentu maksimum jasności supernowej.
b)Szacowanie mocy promieniowania supernowej w maksimum blasku
Mając przygotowaną krzywą jasności supernowej, mogłem wydzielić te dni, w których
supernowa osiągnęła maksymalną i stabilną na okres kilku dni jasność. W celu
oszacowania z jaką mocą promieniowała supernowa w tym okresie, skorzystałem
z zależności pomiędzy jasnością absolutna gwiazdy, a jej mocą promieniowania:
[3]
gdzie:
MG – jasność absolutna gwiazdy w skali wielkości gwiazdowych [mag], wyliczam ją
z zależności:
, gdzie ‘r’ to odległość do galaktyki i biorę ją z danych
NASA/IPAC extragalactic database, ‘m’ to jasność obserwowana supernowej
w maksimum blasku.
MS – jasność absolutna Słońca w skali wielkości gwiazdowych [mag]; MS = 4,79 mag
4. Supernowe typu Ia
Celem tego rozdziału jest zaprezentowanie mojej metody na wizualne obserwacje
supernowych. Szczegółowo omówię obserwację tylko jednej supernowej (ze względów na
ograniczenie objętości pracy ), a następnie na jej przykładzie pokażę jak prowadziłem
cały projekt obserwacyjny.
Spośród 11 obserwowanych supernowych typu Ia wybrałem Sn2012cg, ponieważ
osiągnęła ona dużą jasność w maksimum dzięki czemu odstęp pomiędzy skrajnymi
pomiarami jej jasności wynosi prawie 160 dni co przekłada się na długość krzywej blasku
i czyni ją atrakcyjną.
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a) Sn2012cg:

a1. Szkic supernowej w okolicach jej maksymalnej jasności
Szkic powstał 12 czerwca 2012 roku o godzinie 00:30. Supernowa Sn2012cg była wtedy
w okolicach swojej maksymalnej jasności. Na rycinie oznaczyłem 3 galaktyki w tym
galaktykę macierzysta supernowej (NGC 4424), oś deklinacji (wyznaczona na podstawie
obserwacji ruchu obrazu w okularze teleskopu) oraz jasności przykładowych gwiazd.
Gwiazdy, które użyłem do wyznaczenia jasności supernowej podpisałem literami od
A (najjaśniejsza) do G (najciemniejsza).

a2.Wyznaczanie jasności supernowej i jej odległości kątowej od centrum
galaktyki
Od momentu wybuchu, jasność wyznaczyłem w 11 różnych dniach co daje 11 różnych
punktów na krzywej jasności. Każdy pojedynczy pomiar jasności

supernowej jest

uśrednionym wynikiem 10 cząstkowych pomiarów. Poniżej prezentuję przykładową,
pojedynczą sesję pomiarową z obserwacją prowadzącą do wyznaczenia jasności oraz
oszacowania odległości kątowej supernowej od centrum galaktyki:
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Karta zawiera dane zebrane w dniu
12 VI 2012 i wynika z niej, że
supernowa miała jasność 11,44+/0,45 mag i była odległa o 17,82+/2,97’’ od centrum galaktyki. Należy
zwrócić uwagę na to, że odcinek
łączący

supernową

i

centrum

galaktyki jest niemal równoległy do
równika niebieskiego dzięki

czemu

odległość tą mogłem wyznaczyć za
pomocą stopera (patrz. rozdz. 3 pkt.
b1). Litery a-g oznaczają gwiazdy
porównania zapisane na szkicu (str.
3). Błąd pomiaru szacowałem przez
użycie metody najmniej korzystnego
przypadku (NKP).
a3. Konstrukcja krzywej blasku
Poniżej prezentuję daty obserwacji
supernowej Sn2012cg, w nawiasie
liczbę dni od odkrycia supernowej
i

moją

względu

oszacowaną
na

jasność.

metodę

Ze

obserwacji

pomiary zaokrąglałem do 0.05:

18V
(1)

14,90

20V
(3)

21V
(4)

22V
(5)

27V
(10)

31V
(14)

12VI
(26)

15VI
(29)

24VI
(38)

25VI
(39)

14,45+/0,40

13,50+/0,35

12,90+/0,40

12,45+/0,45

11,80+/0,40

11,45+/0,45

12,00+/0,35

12,55+/0,40

12,70+/0,35

23X
(158)

15,35

Na podstawie zebranych danych wykreśliłem krzywą jasności supernowej, na której
pionowa oś ustala jej wartość (począwszy od okolic wartości zasięgu gwiazdowego
instrumentu którym prowadziłem obserwacje czyli +15,5 mag) w określonym dniu –
pozioma oś, przy czym numerem 0 oznaczony jest dzień, w którym doniesiono o odkryciu
supernowej:
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a4. Szacowanie mocy promieniowania supernowej w maksimum blasku
Z krzywej jasności wynika, że supernowa osiągnęła maksimum jasności w okolicach 31V15VI, gdyż wartości w tych dniach są podobne. Mając na uwadze błąd pomiaru, każdy
z dni w pierwszych dwóch tygodniach czerwca może być traktowany jak maksimum
jasności.

Przeprowadzę

teraz

rozważania

prowadzące

do

wyznaczenia

mocy

promieniowania supernowej w tym czasie:
- Najpierw wyznaczam jasność absolutną Sn2012cg, do tego wykorzystuję znajomość
odległości do galaktyki NGC 4424 (źródło: NASA/IPAC extragalactic database) r=15,95
Mpc i jasność obserwowaną supernowej w maksimum blasku m=11,45 mag:

- Moc promieniowania Sn2012cg wyznaczam z równania [3] omówionego w rozdz. 3:

a5. Trudności napotkane w trakcie obserwacji Sn2012cg
pomimo, że pogoda nie była najgorsza to zdarzały się pochmurne dni
w kluczowych momentach krzywej blasku,
czas na obserwację był bardzo ograniczony ze względu na krótkie czerwcowe
noce,
jak się okazało pełnia Księżyca przypadła na okolice maksimum jasności,
koniunkcja supernowej ze Słońcem, która zatrzymała obserwację Sn2012cg na
prawie 4 miesiące,
b) Zbiór obserwacji i pomiarów wszystkich obserwowanych przeze mnie
supernowych typu Ia oraz II-P. Odległość supernowej od centrum galaktyki
zaokrągliłem

do

1’’,odległość

w maksimum do 0.05 mag.

liniową

do

1000

ly,

jasność

supernowej
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5. Próba stworzenia amatorskiego modelu wybuchów supernowych
Uniwersalne krzywe jasności – wykres jasności supernowej względem jej jasności
maksymalnej w zależności od czasu dla określonego typu. Numerem 0 oznaczony jest
początek maksimum:
Ia

II-P

Ia oraz II-P
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Amatorski model wybuchów supernowych dla typów Ia oraz II-P
Typ
Jasność absolutna
Czas trwania maksimum
jasności
Moc promieniowania
w maksimum jasności

Ia
Podobne w granicach
-18.90 do -19.79
średnio równe -19.33 mag

Różnie, w okolicach 2
tygodni

1036,4W

1034,9 do 1036,2 W
J

TAK1

Zachodzą częściej

Prawdopodobnie w każdym
miejscu we wszystkich
typach galaktyk
X3

Progenitor

- - -

Charakterystyka
krzywej blasku

Początkowy fragment
krzywej pokazujący
wczesną fazę wybuchu jest
nieznany. Zanim osiągnie
maksimum, jasność
gwałtownie rośnie w tempie
0.35mag na dzień.
Następnie osiąga stabilność
na okres 2 tygodni tzw.
„maksimum jasności” po
czym do pewnego momentu
zaczyna gwałtownie spadać.
Spadek ten trwa około 20
dni i odbywa się w tempie
około 0.15mag na dzień.
W końcu przychodzi czas
względnej stabilności, który
trwa co najmniej 125 dni
i wtedy jasność spada
w tempie 0.018 mag na
dzień. Dalsza część krzywej
pozostaje nieznana.

Występowanie2

Różne w granicach
-15.95 do -19.20 mag

2 tygodnie

Energia wydzielona
w maksimum jasności
Czy może być użyta jako
świeca standardowa

II-P

do
J
NIE (w świetle widzialnym)
W ramionach spiralnych

Prawdopodobnie gwiazda I
populacji4
Początkowy fragment
krzywej pokazujący
wczesną fazę wybuchu jest
nieznany. Zanim osiągnie
maksimum, jasność
gwałtownie rośnie w tempie
0.17mag na dzień.
Następnie osiąga stabilność
na okres około 2 tygodni
tzw. „maksimum jasności”
po czym przez 25 dni spada
w tempie 0.04mag na
dzień. W ciągu kolejnych
25 dni jasność pozostaje na
tym samym poziomie z
lekką tendencją do spadku
w tempie nie większym niż
0.003 mag na dzień.
Uwidacznia się tutaj
charakterystyczny
płaskowyż, po którym
jasność zaczyna gwałtownie
spadać w tempie 0.07mag
na dzień. Dalsza część
krzywej blasku pozostaje
nieznana.

6. Słowo o niepewnościach modelu i wnioski
1. Stworzony przeze mnie model powstał na podstawie wizualnych metod obserwacji
przez co jest obarczony wieloma niepewnościami pomiarowymi, które starałem się
zmniejszyć poprzez obserwacje wielu supernowych.

1

Ze względu, że wszystkie supernowe mają podobna jasność absolutną.
Wywnioskowane z minimalnej liniowej odległości supernowa-centrum galaktyki, patrz. tabele
supernowych.
3
Na 16 obserwowanych supernowych, 11 z nich okazały się być supernowymi typu Ia
4
Wywnioskowane na podstawie informacji o występowaniu supernowych tj. ramiona spiralne
rozumiane jako regiony powstawania gwiazd. Analogicznego wniosku nie można wysnuć dla typu Ia.
2
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2. Najdokładniej zbadany fragment krzywej blasku to moment maksimum i kilkanaście
dni później, dlatego że w tym czasie miałem do dyspozycji dużo pomiarów jasności
różnych supernowych. Tworząc dolną cześć uniwersalnej krzywej byłem zmuszony do
potraktowania kilku najjaśniejszych supernowych jako reprezentatywnych, fakt ten
okazał się dotkliwy dla typu II-P gdyż miałem wtedy do dyspozycji tylko 3 supernowe
jaśniejsze od +14 mag.
3. Szacowanie położeń supernowych w galaktykach jest obarczone bardzo dużym
błędem, gdyż jedyne co mogłem sprawdzić to ich minimalną odległość od centrum.
Oznacza to, że dla galaktyki usytuowanej względem Ziemi pod dużym kątem taki
pomiar może zaciemnić obraz rzeczywistości.
4. Nie jest pewny opis położenia supernowych typu II-P w galaktykach i klasyfikacja ich
progenitorów ze względu na małą ilość obserwowanych supernowych II-P.
W kolejnych miesiącach zamierzam kontynuować tworzenie modelu kładąc
szczególny nacisk na rozstrzygnięcie tych kwestii.
5. Amatorski model wybuchów supernowych, który stworzyłem na podstawie własnych
obserwacji będzie rozbudowywany przez kolejne pomiary przyszłych supernowych
dzięki czemu zamierzam zmniejszyć niepewności i zweryfikować wyciągnięte wnioski.
7. Zakończenie
Zdaję sobie sprawę z tego, że to co zrobiłem do światowej nauki zbyt wiele nie wnosi,
ponieważ spóźniłem się o kilkadziesiąt lat. Jednak to co stworzyłem motywuje mnie do
dalszej pracy i tworzenia nowych pomysłów na amatorskie obserwacje. Trudno mi opisać
słowami uczucie, które mi towarzyszy kiedy patrzę na wykresy naszkicowane przeze mnie
na papierze milimetrowym, tak jak wykonywało się je przed laty. Być może brakuje mi
jeszcze doświadczenia, ale obserwacje starałem się wykonać jak najrzetelniej. Chciałem na
końcu dodać, że nie było moim celem stworzenie modelu, który idealnie pasowałby do
współczesnych teorii o supernowych i który byłby taki sam, jakim dysponują naukowcy.
Wręcz przeciwnie. Chciałem sprawdzić co otrzymam na podstawie własnych obserwacji.
Robiłem to dla samej przyjemności obcowania z rozgwieżdżonym niebem. Jednak finał
tych zmagań przerósł moje oczekiwania. Otrzymałem całkiem ciekawy amatorski model
wybuchów supernowych. Dla mnie najbardziej fascynujące jest to, że niektóre dane jakie
uzyskałem trudno jest zweryfikować, bo wcześniej o nich nic nie słyszałem.
Mateusz Grala

AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA
Podwójne maksima aktywności Słońca
Najnowsze prognozy dotyczące zmian aktywności słonecznej w trakcie XXIV cyklu
przewidują, iż w tym roku nastąpi pierwszy szczyt aktywności, a potem, po krótkim
okresie spokoju, nastąpi ponowny wzrost ilości plam na Słońcu, być może w 2015 roku.
Oznaczałoby to, że będziemy mieć do czynienia z wystąpieniem podwójnego maksimum
w XXIV cyklu. Podczas lektury publikacji dotyczących tych przewidywań można odnieść
wrażenie, iż nie jest to zjawisko częste i typowe. I tu nasuwa się oczywiste pytanie, czy
jest tak w istocie? Czy obniżenie aktywności słonecznej w fazie maksimum jest zjawiskiem
rzadkim, czy może częstym i normalnym? Niniejszy artykuł ma za zadanie rzucić snop
światła na tą ciekawą kwestię.
Po przeanalizowaniu wykresów aktywności z poprzednich cykli w zakresie liczby Wolfa,
można zauważyć, iż szeroko komentowana sprawa podwójnego maksimum aktywności
słonecznej przedstawia się nieco mgliście. Okazuje się, że w przeszłości niejednokrotnie
zdarzało się, iż obserwatorzy Słońca odnotowywali po dużym wzroście aktywności w fazie
zbliżonej do maksimum, „niespodziewany” i znaczący spadek aktywności. Następnie, po
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kilku miesiącach spokoju, Słońce przypominało sobie jednak o swojej gwałtownej naturze.
Nie zawsze jednak te zmiany aktywności pozwalały na stwierdzenie wystąpienia
podwójnego maksimum.
Ważnym pytaniem nasuwającym się w trakcie analizy tego zagadnienia jest definicja
podwójnego maksimum. Czy jest bowiem określone, jak duży i jak długotrwały musi być
spadek aktywności między dwoma pikami aktywności wyższej, aby można było mówić
o wystąpieniu takiego zjawiska? Czy może jest to zagadnienie, które ocenia się w sposób
mniej lub bardziej subiektywny? W tym przypadku mamy do czynienia raczej z tą drugą
wersją. Wiele w tej kwestii wyjaśnia przede wszystkim możliwość samodzielnego
przeanalizowania wykresów słonecznej aktywności z poprzednich cykli i porównanie ich do
cyklu obecnego, który niestety jest ciągle w fazie rozwojowej i skłania raczej do spekulacji,
niż analizy faktów. Oto jak wygląda obecny, XXIV cykl aktywności w zestawieniu z XXIII
cyklem:

Źródło: http://www.swpc.noaa.gov/SWN/index.html
Jak widać na załączonym obrazku po okresie kilkumiesięcznej wysokiej aktywności pod
koniec 2011 roku, Słońce w ciągu następnych dwunastu miesięcy stało się wyraźnie mniej
aktywne. Wygląda wręcz na to, że pierwsze z dwóch przewidywanych maksimów właśnie
nastąpiło, a drugie przyjdzie po aktualnie trwającym spokojniejszym okresie. Zakładając,
że
bieżące
maksimum
nie
będzie
rekordowo
krótkie,
można
z
dużym
prawdopodobieństwem stwierdzić, iż aktywność Słońca faktycznie zacznie rosnąć w czasie
najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy, co da nam w efekcie spełnienie się przepowiedni
o podwójnym maksimum.
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Po analizie wykresów z poprzednich cykli okazuje się, że wcale tak być nie musi, gdyż
obecny cykl równie dobrze może utrzymać aktywność na poziomie z ostatnich miesięcy,
a analogie znajdziemy chociażby podczas cyklów: XVI i XIV (często porównywanego przez
naukowców z obecnym cyklem), które w fazie maksymalnej miały kilka momentów
wyższej i niższej aktywności. Można wręcz mówić w ich przypadku o trzech – czterech
maksimach, bądź o jednym bardzo płaskim, słabym maksimum (które potwierdziłby
wykres konsekutywnej aktywności Słońca). Przepowiednie z ostatnich dni mogą znów
mieć, jak się okazuje, bardzo krótki żywot. Są one szczególnie wątpliwe w kontekście
wielu poprzednich prognoz heliofizyków, dotyczących cyklu XXIV, które wszystkie okazały
się chybione.

Wróćmy jednak do zjawiska podwójnego maksimum - czy jest ono czymś niezwykłym
i rzadkim, i czy w ogóle występuje? Wydaje się, że takie zjawisko faktycznie występuje,
jednakże w postaci bardzo wyrazistej i klarownej jest czymś bardzo rzadkim. Należy
zaznaczyć w tym miejscu, że w przypadku wielu maksimów słonecznej aktywności brak
jest jednego szczytu aktywności, wyraźnie zauważalnego na podstawie zwykłego wykresu.
Często takie maksimum widoczne jest jedynie na wykresie przedstawiającym
konsekutywną wartość aktywności, natomiast średnia miesięczna, czy tygodniowa ukaże
niezwykle zmienny charakter aktywności słonecznej w trakcie trwania maksymalnej fazy.
Do cykli, które charakteryzowały się wystąpieniem bardzo klarownego podwójnego
maksimum (bądź w fazie maksimum wystąpiło na kilka miesięcy jedno znaczące obniżenie
aktywności), można wymienić cykle: XXIII i XVIII, jednakże zauważalne obniżenia
aktywności w maksymalnej fazie cyklu następowały także w cyklach XX, XVII, i w pewnym
zakresie także w XVI cyklu.
Jak zatem wyglądały cykle, w których faktycznie doszło do wystąpienia podwójnego
maksimum? Oto wykresy tych cykli, poczynając od poprzedniego, 23 cyklu:

Do tych cykli aktywności, w trakcie których wystąpiło zjawisko podwójnego maksimum
można zaliczyć także bardzo odległe czasowo cykle jak cykl IX, a w mniejszym stopniu
nawet cykl I.
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Cykl II z kolei charakteryzował się wręcz trzema maksimami, oddzielonymi dwoma
głębokimi trzymiesięcznymi spadkami aktywności.

Po analizie powyższych wykresów można stwierdzić, że bardzo wyraźne, klarownie
zaznaczone podwójne maksimum występowało dotychczas bardzo rzadko. Cykl XXIII
i XVIII są najlepszymi dowodami na to, że czasem owo zjawisko jednak występuje. Być
może obecny cykl będzie kolejnym, w którym takie zjawisko odnotujemy. W wielu
pozostałych cyklach odnotowujemy przejściowe spadki aktywności w czasie trwania
maksimum, które po wykonaniu wykresu konsekutywnej aktywności, nie powodowały
zauważalnego wystąpienia podwójnego garbu maksimum. Bywały też i takie cykle
(np. XIII), gdy wykres przedstawia stosunkowo niewielkie wahania aktywności słonecznej
i jest bardzo czytelny, jeśli chodzi o moment największej aktywności.

Podsumowując: zjawisko podwójnego maksimum jest zjawiskiem rzadkim i ciągle jest za
wcześnie, by przewidywać z dużą pewnością, że stanie się ono udziałem obecnego XXIV
cyklu. Spadki i wzrosty aktywności w maksymalnej fazie cyklu, czasem bardzo szybkie
i o znaczącej amplitudzie, są zjawiskiem normalnym i częstym. W przypadku niektórych
cykli ustalenie jednego momentu maksimum w sposób precyzyjny i z dużą dokładnością
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jest bardzo trudne. Jak widać, aktywność słoneczna nie jest łatwa w opisie, a także
niełatwo ją precyzyjnie zmierzyć obecnie dostępnymi metodami, zwłaszcza jeśli używamy
tak starych i niedokładnych metod, jak Liczba Wolfa, która z racji tradycji oraz
porównywalności z dawnymi pomiarami, ciągle jest stosowana w obserwacjach
amatorskich i nie tylko.
Wykres aktywności słonecznej mierzonej w ten sposób rzadko przypomina równy
i symetryczny garb sinusoidy, raczej jest jej całkowitym przeciwieństwem – każde
maksimum przebiega inaczej, a Słońce zmienia swoją aktywność w sposób trudny do
przewidzenia, czasem do pewnego stopnia chaotyczny. Jedynym pewnikiem ciągle wydaje
się być ów 11-letni w przybliżeniu cykl minimów i maksimów, natomiast drobne zmiany
i wahania aktywności nadal wydają się być poza zasięgiem speców od prognozowania
słonecznej pogody.
Wykresy cykli aktywności słonecznej: Piotr Urbański - TOS.
Adam Derdzikowski

Raport o aktywności Słońca
o Komunikaty Towarzystwa
Szymańskiego.

za I kwartał 2013 roku w oparciu
Obserwatorów Słońca im. Wacława

Towarzystwo Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego
Osiedle Traugutta 7/10, 99-320 Żychlin, tel. 608 278 894
www.tos.astrowww.pl tossun1@wp.pl, tossun@interia.pl,
adamderdzikowski@wp.pl
Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc styczeń 2013
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R
97
81
128
162
175
204
179
158
144
140

F
6
6
6
-

CV
66
67
109
150
154
157
135
140
153
139

Dzień
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R
165
159
111
118
95
75
47
42
59
55

F
7
9
9
3
5
4

CV
128
115
106
100
99
68
61
50
54
44

Dzień
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

R
54
39
55
52
43
62
59
57
54
56
50

F
5
8
8
-

CV
44
43
64
55
50
45
44
46
43
32
36

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc luty 2013
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R
67
62
72
55
39
41
50
49
53
42

F
6
4
2
6
5
-

CV
48
46
52
37
42
55
65
50
44
48

Dzień
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R
48
65
66
34
35
53
71
82
96
92

F
6
-

CV
49
47
35
33
19
30
42
78
113
107

Dzień
21
22
23
24
25
26
27
28

R
78
71
57
49
46
53
60
64

F
4
4
3
4
4

CV
95
64
21
27
51
55
55
59

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc marzec 2013
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R
72
88
93
101
84
79
68
60
51
61

F
4
6
6
7
7
8
5
-

CV
62
63
78
56
50
58
41
37
54
68

Dzień
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R
113
103
105
132
111
96
118
95
85
48

F
7
7
7
8
7
7

CV
98
107
109
101
103
96
104
122
56
50

Dzień
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

R
47
48
54
41
40
37
49
74
63
70
68

F
3
5
6
6
3
3
5
6
5

CV
47
42
43
32
20
19
19
45
57
81
90

R - liczba Wolfa F -liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV - wartość klasyfikacyjna

PROXIMA

2/2013

strona 35

Średnie wartości powierzchni plam dla danych miesięcy:
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc styczeń 2013 wyniosła
S = 1174,13 [p.p.s - MH.]
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc luty 2013 wyniosła
S = 243,00 [p.p.s - MH.]
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc marzec 2013 wyniosła
S= 520,26 [p.p.s - MH.]

Dane dotyczące powstałych grup plam słonecznych
Nr
255
256
257
258
259
260
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

B
+6
+14
-15
+26
+4
-19
+14
-14
+16
+5
-24
-15
+19
+20
+10
+11
-30
+15
-17
+23
-9
+5
+13
+15
+27
-11
+10
-23
+26
+12
-15
+8
+16
-20
-35
-18
-11

L
343
302
307
320
274
258
240
254
330
221
205
201
225
185
183
249
293
170
159
131
93
51
65
337
319
299
243
245
202
253
216
160
76
97
80
99
13

P
25 XII – 1 I
27 XII – 8 I
27 XII – 8 I
30 XII – 8 I
31 XII – 8 I
31 XII – 12 I
3 – 12 I
3–3I
4–6I
4–7I
4 – 16 I
4 – 16 I
6–7I
6 – 16 I
6 – 12 I
8 – 21 I
10 – 10 I
11 – 11 I
11 – 12 I
11 – 17 I
13 – 24 I
18 – 19 I
20 – 28 I
23 – 28 I
24 I – 4 II
26 I – 4 II
29 I – 10 II
1 – 2 II
2 – 13 II
3 – 3 II
3 – 3 II
7 – 16 II
12 – 22 II
12 – 13 II
13 – 13 II
16 – 17 II
16 – 24 II

S
5
3
5
12
1
1
5
2
3
4
5
4
2
15
2
32
2
2
2
4
1
3
9
7
9
8
6
1
7
3
1
16
2
2
1
1
9

Nr
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

B
+13
-15
-26
+11
-15
+20
-20
-27
-16
+10
-15
-15
-18
+8
-18
+25
+10
+11
+17
+13
+6
+12
+15
-18
-12
-13
-23
+9
+17
-14
-27
-12
-10
+16
-21
-17
+7

L
37
340
330
70
340
254
299
268
210
251
183
270
174
169
174
124
123
80
74
170
97
56
89
111
87
348
43
20
250
276
273
255
230
191
202
162
184

P
17 – 24 II
17 – 24 II
18 – 26 II
19 – 22 II
20 – 23 II
25 II – 4 III
26 II – 5 III
26 II – 2 III
28 II – 7 III
1 – 2 III
1 – 5 III
3 – 7 III
3 – 7 III
3 – 7 III
4 – 14 III
6 – 14 III
8 – 18 III
9 – 21 III
10 – 16 III
11 - 11 III
11 – 20 III
11 – 23 III
13 – 18 III
14 – 19 III
17 – 20 III
17 – 19 III
21 – 24 III
21 – 25 III
23 – 30 III
25 – 28 III
26 – 30 III
27 – 28 III
28 III - ?
28 III - ?
29 III - ?
30 III - ?
31 III - ?

S
9
2
1
4
1
5
20
5
11
2
2
8
2
1
14
10
10
6
1
1
16
4
6
10
4
2
6
6
2
2
2
2
(3)
(4)
(7)
(4)
(1)

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
Obserwatorzy:
G. Araujo (Hiszpania), H. Barnes (Nowa Zelandia), R. Battaiola (Włochy), M. Biesiada,
A. Chrapek, G. Dałek, J. Derdzikowska, A. Derdzikowski, M. Leventhal (Australia),
P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski, G-Lutz Schott (Niemcy), G. Stemmler
(Niemcy), M. Suzuki (Japonia), K. Szatkowski, P. Urbański, K. Wirkus, Z. Ziółkowski .
Zapraszamy naszych Czytelników do publikowania artykułów na łamach naszego
biuletynu. Chcemy, by był on tworzony dla miłośników gwiazd zmiennych przez
miłośników gwiazd zmiennych. Jeśli chciałbyś opisać własne obserwacje lub podzielić
się swoją wiedzą i doświadczeniem, to napisz do nas: proxima@astronomica.pl

GALERIA

Kometa C/2011 L4 PanSTARRS w marcu br. Była
widoczna gołym okiem. Na zdjęciu razem z galaktyką
M31 w Andromedzie w dniu 06.04.2013 r.
Autor zdjęcia: Zdzisław Kołtek
Kometa C/2011 L4 (PANSTARRS) sfotografowana
2013.04.18/.19
(23:52-00:24UT)
z
miejscowości
Złocieniec.
Autor zdjęcia: Maciej Mysik

