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Słowo wstępu
Miło mi poinformować, że wraz z nowym rokiem rozpoczynamy współpracę z Towarzystwem
Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego, które będzie publikować na naszych łamach
sprawozdania z aktywności słonecznej określanej na podstawie obserwacji swoich członków,
propagując w ten sposób amatorskie badania zmienności naszej gwiazdy dziennej. W obecnym
numerze Proximy „Raport o aktywności Słońca za IV kwartał 2010 r…”.
W dziale „News” Marian Legutko ponownie przedstawia nowinki ze świata zmiennych, tym razem
o obserwatorium orbitalnym Kepler i jego odkryciach gwiazd zmiennych, możliwym wzroście
blasku gwiazdy R CrB po długim okresie w minimum oraz o zarejestrowaniu przez program
Monitor of All-sky X-ray Image (MAXI) rozbłysku rentgenowskiego z układu Algola.
W „Kalendarium” Bogdan Kubiak zachęca do obserwacji miryd, które w pierwszym kwartale
bieżącego roku powinny osiągnąć maksima swoich jasności, a w „Poradniku obserwatora”,
kontynuując materiał o gwiazdach możliwych do obserwacji gołym okiem, podaje kilka istotnych
informacji o gwiazdach Zeta Gem, Eta Gem oraz Lambda Tau. Tomasz Krzyt natomiast
przedstawia materiał o pięknej purpurowej mirydzie R Leporis. Gwiazda ta nie wznosi się zbyt
wysoko na naszym niebie, ale okres zimowy jest najlepszym czasem na jej obserwacje.
W tym samym dziale przedstawiamy również materiał o cefeidach i gwiazdach
cefeidopodobnych, który przygotowałem wspólnie ze Stanisławem Świerczyńskim. Jest to
swoistego rodzaju kontynuacja opublikowanego w poprzednim numerze materiału o współczesnej
klasyfikacji gwiazd zmiennych.
W „Gwiezdnych kataklizmach” krótkie podsumowanie o supernowych II półrocza zeszłego roku,
a na koniec kilka informacji spoza świata gwiazd zmiennych, w tym o intrygującej planetoidzie,
która swoim „kometarnym” zachowaniem przysparza astronomów o ból głowy oraz o częściowym
zaćmieniu Słońca, do którego doszło na początku roku. Zapraszam do lektury.

NEWS

Krzysztof Kida, Elbląg,
15 styczeń 2011 r.
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NEWS
Kepler, planety pozasłoneczne i gwiazdy zmienne
6 marca 2009 roku NASA wystrzeliła w kosmos obserwatorium orbitalne Kepler. Głównym celem
misji jest odkrywanie planet obiegających obce słońca metodą tranzytów. Metoda ta polega na
bardzo dokładnym monitorowaniu blasku gwiazdy, umoŜliwiającym wykrywanie jego niewielkich
wahań. Zmiany jasności o określonej charakterystyce mogą wskazywać na istnienie planet, które
w czasie swego ruchu orbitalnego okresowo przysłaniają macierzyste gwiazdy. Czułe detektory
Keplera mają umoŜliwiać nawet odkrywanie planet zbliŜonych rozmiarami i masą do Ziemi.
Kepler obserwuje wycinek nieba na pograniczu konstelacji Łabędzia i Liry. W polu o powierzchni
105 stopni kwadratowych monitorowanych jest ponad 150 tys. gwiazd. Przede wszystkim
obserwowane są karły ciągu głównego typów widmowych od F do M, czyli gwiazdy podobne do
Słońca.
Do końca 2010 roku dzięki misji Kepler odkryto 5 planet. Są to pojedyncze planety obiegające
róŜne gwiazdy. Ich masy mieszczą się w granicach od ok. 0,4 do ok. 2,1 mas Jowisza. Jako datę ich
odkrycia podaje się 4 stycznia 2010. Na liście potencjalnych odkryć misji Kepler znajduje się
równieŜ układ dwu planet, odkrytych w sierpniu 2010, jednak szczegółowe informacje nie zostały
jak dotąd opublikowane.
Dzięki danym z misji Kepler do końca ubiegłego roku ukazało się juŜ blisko 80 publikacji naukowych.
Wśród nich znaleźć moŜna i takie omawiające odkrycia nieznanych wcześniej gwiazd zmiennych.
Jest to swego rodzaju efekt uboczny wielomiesięcznego monitorowania wyselekcjonowanej licznej
grupy gwiazd. Jak dotąd największą publikacją tego rodzaju jest „Kepler Eclipsing Binary Stars. I.
Catalog and Principal Characterization of 1832 Eclipsing Binaries in the First Data Release” –
szczegółowy katalog 1832 gwiazd zaćmieniowych (zainteresowanym podaję adres publikacji:
http://arxiv.org/abs/1006.2815). Pełną listę publikacji znaleźć moŜna w internecie:
http://keplergo.arc.nasa.gov/PublicationsAstrophysics.shtml.
NaleŜy dodać, iŜ dane misji Kepler są dostępne w internecie, w ramach duŜego programu
Zooniverse, skupiającego szczegółowe programy takie jak Galaxy Zoo. Aby samemu uczestniczyć
w odkrywaniu planet pozasłonecznych, a być moŜe równieŜ nieznanych dotąd gwiazd zmiennych
naleŜy zarejestrować się na stronie Planet Hunters (planethunters.org) i po przejrzeniu krótkiego
materiału szkoleniowego badać krzywe blasku rejestrowane w ramach misji Kepler w poszukiwaniu
regularnych zmian jasności. Szczegółowe dane na temat misji Kepler, a takŜe krzywe blasku
znaleźć moŜna pod adresami:
http://kepler.nasa.gov/
http://planetquest.jpl.nasa.gov/missions/keplerMission.cfm
http://plunethunters.org

Marian Legutko (LMT)
AAVSO, PTMA O/Gliwice

R Korony jaśnieje?
W lipcu 2007 roku rozpoczął się spadek blasku gwiazdy zmiennej R CrB, jednej z bodaj najczęściej
obserwowanych przez miłośników astronomii. Gwiazda ta jest „prototypem” zmiennych typu RCB,
których blask przez dłuŜszy czas waha się wokół wartości maksymalnej, aby co pewien czas
osłabnąć o kilka wielkości gwiazdowych i, przy występujących fluktuacjach jasności, powrócić do
stanu początkowego.
Minimum rozpoczęte latem 2007 trwa do chwili obecnej i naleŜy do najdłuŜszych epizodów tego
typu w historii obserwacji R CrB. W dodatku wartość minimalnej jasności gwiazdy zahacza
o wartości rekordowe dla tej zmiennej, osiągając 14,5 – 15,1 mag. Ostatnie obserwowane minimum
blasku o tak długim czasie trwania i tak małej jasności miało miejsce w latach 1963-1965.
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Podobieństwa i róŜnice pomiędzy obydwoma epizodami spadku jasności R Korony moŜna prześledzić
na rysunku poniŜej. WyróŜniają się na nim spore wahania blasku podczas minimum sprzed niemal
półwiecza.
RównieŜ dla porównania zamieszczono krzywą blasku R Korony z ostatnich 10 lat. Jak widać,
bieŜące minimum to juŜ trzeci epizod spadku jasności zmiennej w tym okresie. Dwa wcześniejsze
minima nie były aŜ tak głębokie, a czas ich trwania był bez porównania krótszy.

Rys. 1 Krzywe blasku R Korony z lat 1963-1965 (wyŜej) i 2007-2010 (niŜej) 2010 na bazie
obserwacji AAVSO

Fig. 1 R CrB lightcurves from the years 1963-1965 (above) and 2007-2010 (below), based on
AAVSO Quick Look data
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Rys. 2 Krzywa blasku R Korony z ostatnich 10 lat na bazie obserwacji AAVSO

Fig. 2 The R CrB lightcurve for the last 10 years, based on AAVSO Quick Look data
MoŜna dostrzec, iŜ krzywa blasku zmiennej od pewnego czasu wykazuje tendencję wzrostową.
CzyŜby więc okres minimum zbliŜał się ku końcowi? Kilka ostatnich ocen blasku, z przełomu 2010
i 2011 roku w bazie AAVSO wskazuje na jasność (wizualną oraz CCDV) w granicach 13,5–13,8 mag.
Obecnie (styczeń 2011) R CrB wschodzi na polskim niebie około 1-ej w nocy. Istnieje więc szansa na
monitorowanie jej jasności. Być moŜe w okresie jej najlepszej widoczności, wiosną, zmienna
zacznie nabierać blasku i stanie się dostrzegalna przez coraz mniejsze instrumenty.

Marian Legutko (LMT)
AAVSO, PTMA O/Gliwice

Źródło rentgenowskie Algol
KtóŜ z miłośników nieba, zwłaszcza tych zajmujących się obserwacjami gwiazd zmiennych, nie
słyszał o Algolu? To jeden z najsłynniejszych i najdłuŜej w historii astronomii obserwowanych
układów zaćmieniowych typu EA, któremu „uŜyczył” swej nazwy.
Wiele gwiazd zaćmieniowych to takŜe układy obserwowane w paśmie rentgenowskim. Powodem tego
zjawiska jest fakt przepływu gorącej materii pomiędzy gwiazdami wchodzącymi w skład układu
zaćmieniowego.
W ramach programu Monitor of All-sky X-ray Image (MAXI) japońska agencja kosmiczna JAXA
wysłała w kosmos na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej detektor MAXI GSC. Urządzenie
przeznaczone jest do monitorowania całego nieba, przede wszystkim najjaśniejszych ponad 1000
źródeł rentgenowskich, w zakresie energii od 0,5 do 30 keV. Detektor wykonuje przegląd nieba raz
na 96 minut, czyli w okresie obiegu Stacji wokół Ziemi. Na pokładzie ISS pracuje on od 28 marca
2009 roku.
30 grudnia 2010 o 23.50 UT detektor zarejestrował silny rozbłysk rentgenowski związany
z układem Algola. Godzinę i 31 minut wcześniej to źródło rentgenowskie wskazywało niezbyt wielki,
charakterystyczny dla niego poziom promieniowania w zakresie 2-20 keV. Jednak 10 minut przed
północą UT zarejestrowany został silny strumień promieniowania rentgenowskiego, o charakterze
rozbłysku i energii około 10-krotnie większej niŜ w okresie poprzedzającym go. Niemal natychmiast
zaczął on jednak słabnąć, wykazując pewne fluktuacje.
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Jak podał zespół japońskich naukowców, prowadzących obserwacje detektorem MAXI GSC, był to
najsilniejszy jak dotąd obserwowany rozbłysk promieniowania rentgenowskiego w układzie Algola.
Rentgenowską krzywą blasku Algola znaleźć moŜna pod adresem:
http://maxi.riken.jp/top/index.php?cid=1&jname=J0308+409

Marian Legutko (LMT)
AAVSO, PTMA O/Gliwice

KALENDARIUM
Mirydy na I kwartał 2011 r.
Przedstawiam zestawienie miryd na podstawie biuletynu AAVSO oraz generatora maksimów miryd,
które w najbliŜszych 3 miesiącach osiągną maksima jasności. Wg kolejności mamy nazwę gwiazdy,
średnią amplitudę, przewidywaną datę maksimum, okres zmienności oraz kilka informacji na temat
miry. NaleŜy pamiętać, Ŝe daty maksimów są przybliŜone i rzeczywisty czas maksimów moŜe
odbiegać nawet o kilkanaście dni w obie strony.

Styczeń
Miesiąc typowo zimowy, z temperaturami niezachęcającymi do obserwacji. Na początku stycznia
obserwacje mogą umilić meteory z roju Kwadrantydów. W obserwacjach przeszkodzi KsięŜyc,
który 19 stycznia znajdzie się w pełni, w gwiazdozbiorze Raka.
T AND; 8.5-13.8; 14 styczeń; 281d
Przyjemna w obserwacji mira, znajdująca się, na SE od gwiazdy Alfa And. Najlepiej obserwować ją
na wieczornym niebie. W naszej bazie znajduje się 26 ocen dla tej gwiazdy.
R PSC; 8.2-14.3; 31 styczeń; 344d
Z powodu braku w pobliŜu jasnych gwiazd jest obiektem trudniejszym do obserwacji, znajduje się
na południe od gwiazdy Mi Psc, w pobliŜu granicy z gwiazdozbiorem Wieloryba.
Widoczna na wieczornym niebie. Od połowy grudnia jej jasność powinna być wyŜsza od 11 mag.
W naszej bazie znajdują się 44 oceny tej gwiazdy, ostatnie z 2003r.
U PER; 8.1-11.3; 25 styczeń; 320,26d
Popularna zmienna okołobiegunowa. Najlepiej widoczna w godzinach wieczornych.
R CET; 8.1-13.0; 15 styczeń; 166,24d
Łatwa w lokalizacji mira, znajdująca się na W od gwiazdy Delta Cet. Najlepiej obserwować ją
w godzinach wieczornych. W naszej bazie jest 148 ocen dla tej gwiazdy.
X CAM; 8.1-12.6; 20 styczeń; 143,56d
Jako zmienna okołobiegunowa widoczna jest całą noc, jednak najlepiej obserwować ją w godzinach
wieczornych, gdy jest wysoko nad horyzontem. W naszej bazie jest ponad 500 ocen dla tej
gwiazdy.
S BOO; 8.4-13.3; 12 styczeń; 270,73d
Łatwa w lokalizacji i obserwacji mira. Najlepiej obserwować ją na porannym niebie. W naszej bazie
jest około 200 ocen dla tej zmiennej.
U SER; 8.5-13.4; 26 styczeń; 237,5d
Widoczna na porannym niebie. W naszej bazie jest 37 ocen dla tej gwiazdy.
RY OPH; 8.2-13.2; 10 styczeń; 150,4d
Widoczna na porannym niebie, nisko nad horyzontem. Mamy około 100 ocen dla tej gwiazdy.
R VUL; 8.1-12.6; 13 styczeń; 136,73d
Kolejna mira z krótkim okresem zmienności, widoczna na porannym niebie. Mamy około 150 ocen dla
tej gwiazdy.
V CAS; 7.9-12.2; 8 styczeń; 228,83d
Popularna zmienna okołobiegunowa. Najlepiej obserwować ją w godzinach wieczornych.
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R Aqr; 6.5-10.3; 29 styczeń; 390d
Jest zmienną symbiotyczną złoŜoną z białego karła i czerwonego olbrzyma, który jest zmienną typu
Mira. Zmienność układu została odkryta w 1810 roku przez Karla Hardinga.
Gwiazda jest widoczna na wieczornym niebie. Jednak warunki widoczności zmiennej stopniowo będą
się pogarszać. W naszej bazie są 142 oceny dla tej zmiennej.

Luty
Kolejny zimowy miesiąc zapewne z ujemnymi temperaturami. W tym miesiącu prawdziwa gratka dla
miłośników zmiennych, a mianowicie maksimum Chi Cyg.
KsięŜych będzie w pełni 18 lutego w gwiazdozbiorze Lwa.,
R TRI; 6.2-11.7; 17 luty; 266,9d
Bardzo popularna jasna zmienna, widoczna na wieczornym niebie.
V GEM; 8.5-14.2; 27 luty; 274,8d
Bardzo dobrze widoczna w pierwszej części nocy. Dla tej zmiennej została wykonana tylko
1 ocena.
R LMI; 7.1-12.6; 6 luty; 372,19d
Widoczna juŜ od późnych godzin wieczornych. Mamy około 150 ocen dla tej gwiazdy.
T UMA; 7.7-12.9; 19 luty; 256,6d
Zmienna okołobiegunowa, widoczna całą noc. Mamy ponad 900 ocen dla tej gwiazdy.
S VIR; 7.0-12.7; 24 luty; 375,1d
Najlepiej obserwować ją w drugiej części nocy. W lokalizacji zmiennej pomoŜe jej bliskie połoŜenie
przy Spice (Alfa Vir). Dla tej zmiennej mamy tylko 22 oceny.
R CAM; 8.3-13.2; 9 luty; 270,22d
Bardzo popularna zmienna okołobiegunowa, dla której wykonano juŜ ponad 900 ocen. Jest gwiazdą
cyrkonową.
R DRA; 7.6-12.4; 22 luty; 245,6d
Zmienna okołobiegunowa, lepsze warunki do jej obserwacji w drugiej części nocy. Mamy ponad 600
ocen dla tej gwiazdy.
R AQL; 6.1-11.5; 16 luty; 284,2d
Bardzo popularna zmienna, tym razem do obserwacji porannych. Wykonaliśmy dla niej prawie
2,5 tysiąca obserwacji. Interesująca ze względu na duŜą jasność i stopniowe zmiany okresu.
RT CYG; 7.3-11.8; 10 luty; 184d
Bardzo popularna zmienna okołobiegunowa, dla której wykonano ponad 1200 ocen. Najlepiej
obserwować ją w drugiej części nocy.
Chi CYG; 5.2-13.4; 10 luty; 408,5d
Największa atrakcja lutowego nieba, ze względu na spodziewane maksimum na wysokim poziomie.
Ta połoŜona 350 lat świetlnych od nas zmienna pokazuje nam jedną z największych zmian amplitudy
jasności. Jest gwiazdą cyrkonową. Wykonano dla niej ponad 3000 ocen.
S LAC; 8.2-13.0; 23 luty; 241,5d
Mimo Ŝe jest gwiazdą okołobiegunową najlepiej obserwować ją nad ranem, gdy jest wysoko nad
horyzontem. Wykonano dla niej tylko 37 ocen.
R PEG; 7.8-13.2; 7 luty; 378d
Gwiazdę moŜna dostrzec w godzinach wieczornych w zachodniej części nieba. Warunki jej
widoczności będą stopniowo się pogarszać. Wykonano ponad 300 ocen dla tej gwiazdy.
Z PEG; 8.4-13.2; 5 luty; 334,8d
Podobnie jak R Peg moŜna ją obserwować nad zachodnim horyzontem w godzinach wieczornych.
Warunki jej widoczności stopniowo będą się pogarszać. Wykonano 62 oceny dla tej gwiazdy.
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Marzec
Zima powinna juŜ w tym miesiącu skończyć się definitywnie, gdyŜ 21 marca zaczyna się
astronomiczna wiosna.
Pełnia KsięŜyca będzie miała miejsce 19 marca w gwiazdozbiorze Panny.
U ORI; 6.3-12.0; 21 marzec; 368,3d
Bardzo popularna mira, którą najlepiej obserwować wieczorem.
V MON; 7.0-13.1; 19 marzec; 340,5d
Najlepiej ja obserwować w godzinach wieczornych. Wykonano dla niej około 200 ocen.
S UMI; 8.4-12.0; 1 marzec; 331d
Mira okołobiegunowa, dostępna do obserwacji całą noc. Wykonano dla niej ponad 200 ocen.
V CRB; 7.5-11.0; 29 marzec; 357,63d
Najlepiej obserwować ją w drugiej części nocy. Dość popularna mira, dla której wykonano ponad
400 ocen.
W CRB; 8.5-13.5; 30 marzec; 238.4d
Najlepiej obserwować ją w drugiej części nocy. Wykonano dla niej ponad 100 ocen.
W AQL; 8.3-12.6; 2 marzec; 490,3d
Widoczna w godzinach porannych. Rzadko obserwowana, tylko 39 ocen.
Źródła:
http://www.aavso.org/aavso-bulletin
www.sswdob.republika.pl

Bogdan Kubiak

GWIEZDNE KATAKLIZMY
Supernowe minionego półrocza
W drugim półroczu 2010 roku zostało odkrytych ponad 300 supernowych w innych galaktykach.
To niemal dwukrotnie więcej niŜ w pierwszym półroczu, a fakt ten w znacznej mierze jest zasługą
takich programów jak: „Catalina Real-Time Transient Survey” oraz „Palomar Transient Factory”.
Mimo tak duŜej liczby odkryć zaledwie 5 supernowych osiągnęło jasność 15 mag i wyŜszą. Tymi
gwiazdami są:
SN
SN
SN
SN
SN

2010gl, Vmax: 15,0 mag; N
2010hg, Vmax: 13,9 mag; S
2010hq, Vmax: 14,7 mag; N
2010ih, Vmax: 12,8 mag; S
2010jl, Vmax: 12,9 mag; N

Jak widać trzy z nich znalazły się na północnym nieboskłonie (N) i o nich napiszę kilka słów.
SN 2010gl
18 lipca w galaktyce NGC 6189 (gwiazdozbiór Smoka) została odkryta supernowa, która otrzymała
oznaczenie SN 2010gl. Współrzędne: RA = 16h31m38s.62, Decl. = +59°37'27".2. Odkrycia
dokonano w Lick Observatory Supernowa Search. Gwiazda osiągnęła 15 mag. Jej typ określono na
Ia, wybuchł więc biały karzeł, który ściągnął na siebie materię z towarzyszącej gwiazdy. Tego typu
eksplozje uwalniają najwięcej energii spośród wszystkich znanych rodzajów supernowych.
Galaktyka NGC 6189 była w tym czasie w bardzo dogodnym połoŜeniu do obserwacji z naszego
kraju, jednakŜe jasność w okolicach maksimum rzędu 15 magnitudo nie zachęcała do obserwacji
wizualnych.
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SN 2010hq
Supernowa odkryta 8 września 2010 r. przez Berto Monard’a, w galaktyce UGC 3691. Współrzędne:
R.A. = 07h08m03s.35, Decl. = +15°11'10".0. Jej typ określono na IIP, a maksymalna jasność
wyniosła około 14,7 mag. Z terenu Polski widoczna była w godzinach porannych, niezbyt wysoko nad
wschodnim horyzontem. Być moŜe dlatego nie pojawiły się informacje o jej zaobserwowaniu
w naszym kraju.
Supernowa niestety nie cieszyła się zbyt duŜą popularnością równieŜ wśród obserwatorów na całym
świecie.
SN 2010jl
2 listopada Jack Newton i Tim Pucket w galaktyce UGC5189A (gwiazdozbiór Lwa) odkryli obiekt
o jasności około 12,9 mag. Współrzędne: R.A. = 09h42m53s.33, Decl. = +09°29'41".8. Uderzająca
była duŜa jasność gwiazdy w stosunku do skromnej karłowatej galaktyki, w której się wybuchła.
Pojawiły się nawet przypuszczenia, Ŝe moŜe to być gwiazda zmienna naszej Galaktyki w stanie
wyjątkowo wysokiej aktywności. Wkrótce potem obserwacje spektroskopowe wykonane przez
zespół Osservatorio Astronomico di Padova potwierdziły jednak, iŜ obiekt odkryty w galaktyce
UGC5189A jest supernową. AAVSO wydało „special notice #222” w tej sprawie. Supernowa
otrzymała oznaczenie SN2010jl, a jej typ określono na IIn. Była to najjaśniejsza supernowa od
wielu miesięcy, nie dziwi więc fakt, Ŝe cieszyła się duŜą popularnością wśród obserwatorów.
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, udało mi się sfotografować ten gwiezdny kataklizm
15 listopada.

Fot.1. Supernowa SN 2010jl w galaktyce UGC 5189A, 2010.11.15,16 UT, V=13,3 mag,
autor: Krzysztof Kida

Krzysztof Kida
AAVSO ID – KKX
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PORADNIK OBSERWATORA
Cefeidy i gwiazdy cefeidopodobne
Jedną z częściej obserwowanych przez amatorów grup gwiazd zmiennych są cefeidy i gwiazdy
cefeidopodobne. Cefeidy (DCEP) są młodymi, jasnymi gwiazdami charakteryzującymi się
regularnymi zmianami blasku. Pierwszą gwiazdą zmienną tego typu była Eta Aquilae
w gwiazdozbiorze Orła, odkryta przez astronoma amatora Edwarda Pigott’a w 1784 roku. Krótko po
tym odkryciu, w tym samym roku John Goodricke, głuchoniemy astronom amator, odkrywa
zmienność Delty Cephei w gwiazdozbiorze Cefeusza i od niej wzięła się nazwa tej grupy gwiazd.
Późniejsze badania wykazały, Ŝe cefeidy są pulsującymi olbrzymami i nadolbrzymami, których
jasność zmienia się najczęściej z okresem od 1 do 50 dni, a amplitudy zmian blasku wynoszą od 0,2
do 2 mag. Jasności absolutne cefeid wynoszą od -2 do -6 mag. Podczas pulsacji zmienia się równieŜ
ich promień oraz typ widmowy od A lub F w maksimum blasku do G lub K w minimum. Masy cefeid
zawierają się w przedziale od 4 do 14 mas Słońca. Występują głównie w gromadach otwartych
i asocjacjach.
W cefeidach wodór uległ juŜ całkowitej przemianie i gwiazdy te świecą kosztem przemiany helu
w węgiel. Składają się z gęstego i gorącego rdzenia oraz znacznie rzadszej i chłodniejszej otoczki.
W rdzeniu zachodzą reakcje jądrowe, w wyniku których otoczka rdzenia jest stale ogrzewana
i z czasem rozdyma się zwiększając swoje rozmiary. W tym momencie następuje stopniowy spadek
temperatury, a schłodzony gaz staje się prawie przezroczysty, odsłaniając gorący rdzeń. Cefeida
osiąga maksymalną jasność. Wraz ze spadkiem temperatury otoczka zaczyna się kurczyć.
Gęstniejący i ponownie rozgrzewający się gaz staje się coraz mniej przezroczysty, przysłaniając
rdzeń. W tym momencie otoczka ma minimalne rozmiary i maksymalną temperaturę, a cefeida
osiąga minimum jasności. Z czasem ciśnienie jest na tyle duŜe, Ŝe otoczka znów zaczyna się
rozszerzać i cały cykl się powtarza.
Rzecz jasna przedstawiony powyŜej model jest bardzo uproszczony, w rzeczywistości prawdziwe
pulsacje gwiazdy są znacznie bardziej skomplikowane, gdyŜ otoczka składa się z wielu warstw,
które nie zachowują się jednakowo.
Krzywa jasności cefeidy jest zbliŜona do sinusoidy, jednak wzrost jasności jest zawsze szybszy
niŜ późniejszy jej spadek. Interesującym faktem obserwacyjnym jest kształt krzywej jasności
w zaleŜności od długości okresu. Cefeidy o okresie krótszym od tygodnia mają gładką krzywą
jasności zarówno na gałęzi rosnącej jak i na gałęzi opadającej, co schematycznie obrazuje
rysunek 1.

Rysunek 1. Schemat krzywej jasności cefeidy o okresie krótszym od 1 tygodnia
Tego typu krzywą jasności mają takie cefeidy jak RT Aurigae (okres 3.7281 d), SU Cygni
(3.8455d), T Vulpeculae (4.4355 d), δ Cephei (5.36634 d) itp.
Oto dwa przykłady z naszych obserwacji:
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Krzywe jasności cefeid o okresie rzędu 1 tygodnia często mają kształt pokazany schematycznie na
rysunku 2.

Rysunek 2. Schemat krzywej jasności cefeidy o okresie rzędu 1 tygodnia
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Gałąź rosnąca krzywej jasności ma gładki przebieg, natomiast na gałęzi opadającej obserwujemy
charakterystyczny garb. Tego typu kształt mają takie cefeidy jak: U Sagittarii (okres 6.7452 d),
U Aquilae (7.0239 d), η Aquilae (7.1766 d), W Geminorum (7.9138 d), U Vulpeculae (7.9907 d),
S Sagittae (8.3821 d) itp.
A to dwa przykłady z naszych obserwacji:

Krzywe jasności cefeid o okresie rzędu 2 tygodni mają często kształt schematycznie
przedstawiony na rysunku 3.
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Rysunek 3. Schemat krzywej jasności cefeidy o okresie rzędu 2 tygodni.
Gałąź opadająca ma gładki przebieg, natomiast na gałęzi rosnącej obserwujemy garb
lub zatrzymanie wzrostu jasności. Tego typu krzywe maja takie cefeidy jak: TT Aquilae (okres
13.7546 d), TX Cygni (14.7098 d), RW Cas (14.7949 d), SZ Cygni (15.1096 d), X Cygni (16.3863 d),
SZ Aquilae (17.1379 d) itp.
A to przykłady z naszych obserwacji:

Cefeidy o okresach rzędu 3 tygodni i dłuŜszych mają krzywe schematycznie pokazane na rys. 4.
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Krzywe jasności cefeid o okresie rzędu 3 tygodni i więcej mają często kształt schematycznie
przedstawiony na rysunku 4.

Rysunek 4. Schemat krzywej jasności cefeidy o okresie rzędu 3 tygodni i dłuŜszym.
Obie gałęzie mają przebieg gładki z tym, Ŝe minimum jasności występuje krótko przed maksimum
co sprawia, Ŝe gałąź rosnąca jest bardzo stroma. Tego typu krzywe mają np. T Monocerotis (okres
27.0246 d) i SV Vulpeculae (44.9304 d).

Podane przykłady pokazują, wbrew temu co się dość powszechnie sądzi, róŜnorodność przebiegu
krzywych jasności cefeid klasycznych, co czyni te zmienne interesującymi obiektami miłośniczych
obserwacji.
W 1912 roku Henrietta Swan Leavitt (1868 – 1921) podczas pracy w Obserwatorium Harvard
College zaobserwowała kilkadziesiąt cefeid w Małym Obłoku Magellana i wykorzystując załoŜenie,
Ŝe małe róŜnice w odległości do poszczególnych gwiazd w Obłoku są zaniedbywalnie małe
w porównaniu z duŜą odległością pomiędzy nim, a naszą Galaktyką, zauwaŜyła, Ŝe cefeidy dobrze
spełniają zaleŜność okresu pulsacji od jasności absolutnej. Okazało się, Ŝe jaśniejsze cefeidy
posiadają dłuŜsze okresy zmienności (jako ciekawostkę podam, Ŝe cefeida o okresie pulsacji 3 dni
emituje w danej jednostce czasu 800 razy więcej energii niŜ Słońce, natomiast cefeida o okresie
30 dni jest jaśniejsza od Słońca aŜ o 10 000 razy). Na podstawie pomiaru okresu zmian blasku
jakiejkolwiek z tych gwiazd moŜna było więc wyciągnąć wnioski co do jej rzeczywistej jasności,
a poprzez pomiar jej obserwowanej jasności wyznaczyć jej odległość od obserwatora. Wkrótce
fakt ten został wykorzystywany do kalibracji skali odległości we Wszechświecie. Niestety ze
względu na zasięg obserwacyjny pomiary takie początkowo dawało się wykonać tylko dla obiektów
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niezbyt odległych od nas, w gromadach i galaktykach, w których dało się zidentyfikować cefeidy.
W praktyce była to odległość nie większa niŜ około 3,5 Mpc (megaparseków). W ostatnim jednak
czasie rozwój technik obserwacyjnych pozwolił na znaczne oddalenie tej granicy. Przy uŜyciu
Teleskopu Hubble'a udało się dokonać pomiarów dla cefeid znajdujących się w galaktykach
odległych aŜ o 20 Mpc.
Grupą gwiazd zmiennych pulsujących podobną do cefeid są gwiazdy typu W Virginis (CW). Z tego
teŜ powodu nazywane są czasem nazywane są cefeidami typu II. To gwiazdy II populacji, mające
mniejszą zawartość metali, naleŜące do typów widmowych od F6 do K2. Obserwuje się je w duŜych
odległościach od płaszczyzny Galaktyki, a takŜe w gromadach kulistych, gdzie cefeidy klasyczne
nigdy nie występują. Wykazują zmiany jasności w zakresie 0,3 – 1,2 mag z okresem od 0,8 do
ok. 30 dni. Masy gwiazd W Virginis ocenia się na 0,5 – 1 masy Słońca. WyróŜnia się wśród nich dwa
podtypy:
CWA – o okresie dłuŜszym niŜ ok. 8 dni,
CWB – o okresie krótszym niŜ ok. 8 dni.
U gwiazd typu W Virginis równieŜ występuje zaleŜność między jasnością absolutną a okresem
zmienności, jednak przy tym samym okresie gwiazdy te są o około 1,5 magnitudo słabsze niŜ
cefeidy klasyczne. Jest to związane z niŜszą masą oraz mniejszą zawartością pierwiastków
cięŜszych od helu. Początkowe problemy z odróŜnianiem gwiazd typu W Virginis od cefeid były
powodem znacznej niedokładności wyznaczania wartości stałej Hubble'a metodą świec
standardowych. Dopiero w 1942 roku Walter Baade zaproponował, by gwiazdy te zaliczyć do nowej
grupy. W wyniku dalszych badań potwierdzono, Ŝe uzasadnione jest uznanie tego typu gwiazd za
odrębny od klasycznych cefeid.
Kolejna grupa gwiazd, typu RR Lyr (RR), nazywana jest niekiedy cefeidami krótkookresowymi. Ich
rozkład przestrzenny wskazuje na to, iŜ są to stare gwiazdy II populacji. Krzywe ich blasku
przypominają krzywe cefeid, jednak róŜnią się głównie krótszymi okresami, które zawierają się
w przedziale 0,2-1 dnia. Typ widmowy gwiazd RR Lyr zmienia się od ok. A7 w maksimum do F5
w minimum blasku.
Istnieje jeszcze jedna grupa gwiazd podobnych do cefeid. Gwiazdy typu Delta Scuti (DSCT)
często nazywane są cefeidami karłowatymi. To olbrzymy typów widmowych od A0 do F5 pulsujące
radialnie i nieradialnie. Amplituda ich zmienności waha się od 0,003 do 0,9 mag, a okres od
kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Nierzadko mają kilka nakładających się na siebie okresów.
Kształty krzywych zmian jasności zwykle znacznie się róŜnią od siebie. Zmienność niektórych
gwiazd tego typu pojawia się sporadycznie, czasem całkowicie zanika. Te aspekty ich zachowania
i fizyczności sprawiają, Ŝe nie są to gwiazdy popularne wśród obserwatorów gwiazd zmiennych.
Gwiazdy DSCT dzielone są na dwie podgrupy:
− stare gwiazdy (II populacji) w stadium niestabilności, mające typowe okresy zmian jasności,
− masywne (M > 2 masy Słońca) gwiazdy ewoluujące w stadium niestabilności.
Jak widać z powyŜszego zestawienia, cefeidy i gwiazdy cefeidopodobne to bardzo róŜnorodna
i niezwykle ciekawa grupa gwiazd, warta zainteresowania ze strony miłośników astronomii.
Bibliografia:
Marcin Kubiak, Gwiazdy i materia międzygwiazdowa, PWN, Warszawa 1994,
http://www.pta.edu.pl/orion/
http://www.fizyka.net.pl
http://sogz-ptma.astronomia.pl/

Stanisław Świerczyński, PTMA Kraków, AAVSO ID – SSW
Krzysztof Kida, AAVSO ID – KKX
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Gwiazdy zmienne, które moŜna obserwować gołym okiem (cz. II)
ZETA GEM
V= 3.62-4.18 mag
P= 10,015073d
Zmienna zimowego nieba, świecąca z odległości 1100 lat świetlnych. Jest cefeidą klasyczną, której
zmiany jasności odkrył w 1847r Julius F. J. Schmidt. Jest nadolbrzymem klasy G. MoŜna ją
obserwować od sierpnia do maja.

Rys. 1. Mapka z gwiazdami porównania dla Zeta i Eta Gem, źródło: www.sswdob.republika.pl

Rys. 2. Polskie obserwacje Zeta Gem.

ETA GEM
V=3.15-3.9 mag
P=232,899d
Potrójny układ gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Posiada tradycyjne nazwy Tejat Prior, Propus,
Praepes i Pish Pai.
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Eta Gem A to gwiazda spektroskopowo podwójna. Główny składnik to półregularna gwiazda typu
SRA, która zmienia jasność w ciągu 232dni w zakresie od 3.15 do 3.9 mag. Znajduje się
w odległości 350 lat świetlnych i jest typu widmowego M3. Drugi składnik jest najprawdopodobniej
klasy B, a jego okres obiegu wynosi 8.2 lata.
Eta Gem B to karzeł klasy G, o okresie obiegu wynoszącym przynajmniej 700 lat.
Gwiazdę moŜna obserwować od sierpnia do maja.

Rys. 3. Polskie obserwacje Eta Gem.

LAMBDA TAU
V=3.37-3.91 mag
P=3.9529478d
Gwiazda ta znajduje się w bardzo pięknym rejonie nieba, gdzie odnajdziemy Plejady i Hiady, jasno
świeci Aldebaran, a w pobliŜu moŜna dostrzec słaby blask Drogi Mlecznej. Gwiazda ta nie ma nazwy
własnej, tylko oznaczenie literami Bayera, Lambda Tau.
Gwiazda ta znajduje się w odległości 370 lat świetlnych, a jej jasność wizualna wynosi 3,37 mag.
Jest klasyfikowana jako zmienna typu Algola. Co 3.952955 d (3dni, 22 godziny, 52 minuty) jasność
układu spada o 0,5 mag, a całe zaćmienie zajmuje 1,1 dnia. Porównanie z pobliskim gwiazdami
sprawia, Ŝe zaćmienie jest bardzo dobrze widoczne gołym okiem..
Układy zaćmieniowe ujawniają swoje sekrety poprzez analizę zmian jasności oraz zmian prędkości
orbitujących gwiazd. System składa się z dwóch gwiazd, jaśniejszej i większej gwiazdy typu B,
która świeci 4000 jaśniej od Słońca i ma promień 6,6 razy większy od promienia słonecznego. Drugi
składnik układu to nadolbrzym klasy A o promieniu 5,5 promieni słonecznych, świecący 95 razy
jaśniej od Słońca.
Istnieją dowody na istnienie strumienia gazu i wymiany masy między składnikami układu. Ponadto
obu gwiazdom najprawdopodobniej towarzyszy jeszcze jedna gwiazda o masie zbliŜonej do masy
Słońca, okrąŜająca system w ciągu 30 dni w odległości 0,4 AU.
Wiek systemu jest szacowany na 100 mln lat.
Gwiazdę najlepiej obserwować w miesiącach jesiennych i zimowych.
PoniŜej prezentuję przygotowaną mapkę z gwiazdami porównania, które oznaczone są duŜymi
literami, literą V jest oznaczona zmienna.
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Rys. 4. Mapka z gwiazdami porównania dla Lambda Tau, jasności gwiazd porównania: A=3.0 B=3.2
C=3.5 D=3.7 E=3.9 F=4.1 G=4.3

Rys. 5. Polskie obserwacje gwiazdy Lambda Tau
Bibliografia:
http://stars.astro.illinois.edu/sow/lambdatau.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_Tauri
http://en.wikipedia.org/wiki/Eta_Geminorum
http://sogz-ptma.astronomia.pl/lcgenerator.php
http://sswdob.republika.pl/
http://www.aavso.org/vsots_zetagem

Bogdan Kubiak
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Purpurowa miryda - R Leporis
W północno – zachodniej części gwiazdozbioru Zająca blisko granicy z Erydanem, znajduje się
jedna z jaśniejszych zmiennych długookresowych. Zmienna ta została odkryta w roku 1845 przez
Johna Russela Hinda w Anglii i jest najczerwieńszą znaną gwiazdą zmienną długookresową.
Wskaźnik barwy osiąga bowiem u niej wartość +5.7 mag. Stąd teŜ wywodzi się jej popularna nazwa
– purpurowa. Tak głęboka czerwona barwa wynika z bardzo niskiej temperatury fotosfery tej
gwiazdy, która waha się w granicach 2300 – 2050K. W takiej temperaturze atomy węgla, które
obficie występują w atmosferze tej gwiazdy, łączą się w proste molekuły z innymi atomami
(te molekuły to głównie CN, CH, C2), skutecznie odcinając światło z niebieskiej części widma. Z tej
przyczyny światło gwiazdy wydaje się niezwykle czerwone. Obserwowane bogactwo węgla pochodzi
z fuzji helu wewnątrz gwiazdy (reakcja 3α), której głównym produktem jest właśnie węgiel.

Fot. 1. Purpurowa miryda R Leporis, źródło: www.oneminuteastronomer.com
ChociaŜ zmienna czasami osiąga jasność 5.5 wielkości gwiazdowej i jest widoczna gołym okiem, to
średnio jej jasność oscyluje pomiędzy 6.8 a 9.6 mag z okresem około 427 dni (jasność w minimum
moŜe czasem spaść do 11.7 mag) i posiada prawie symetryczną krzywą zmian jasności
(m-M = 0.55). Generalnie zmienna jest więc na tyle jasna, Ŝe nawet w całkiem małych teleskopach
moŜe być obserwowana w ciągu całego cyklu zmian jasności. Niestety, ze względu na swoje
połoŜenie na niebie jest dostępna obserwacjom głównie w miesiącach zimowych, które z reguły
oferują niewiele pogodnych nocy. Odległość do gwiazdy jest znana bardzo niedokładnie. Obecnie
przyjmuje się, Ŝe gwiazdę dzieli od Ziemi odległość około 250 parseków.
PoniŜej jest przedstawiona krzywa zmian O-C za około 20 ostatnich lat przy załoŜonym okresie
pulsacji wynoszącym 427 dni.
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Rys. 1. Wykres O-C dla R Lep za około 20 ostatnich lat przy załoŜonym okresie pulsacji wynoszącym
427 dni, na podstawie bazy danych AFOEV.

Rys. 2. Mapka okolic mirydy R Leporis na podstawie gwiazd z katalogu SAO

Tomasz Krzyt, Warszawa
Kod AAVSO: KTZ
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AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA
Raport o aktywności Słońca za IV kwartał 2010 roku w oparciu o Komunikaty
Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego.
Słońce, nasza Gwiazda Dzienna, centralny obiekt Układu Słonecznego, podobnie jak wiele odległych,
obserwowanych nocą słońc, jest gwiazdą zmienną. Zmienny charakter widocznych w lornetce bądź
teleskopie cefeid czy miryd dostrzegamy poprzez rejestrowanie zmian ich jasności. W przypadku
Słońca jest inaczej, gdyŜ obserwujemy zmienną aktywność magnetyczną gwiazdy, a nie zmiany
natęŜenia jej blasku. Aktywność ta przejawia się m.in. zmianami w liczbie i rozmieszczeniu plam
słonecznych i pochodni, które są celem obserwacji i badań miłośników astronomii. Obserwując
plamy słoneczne, dokonujemy więc obserwacji gwiazdy zmiennej! Nic dziwnego zatem,
Ŝe w niniejszym numerze „Proximy” odnaleźć moŜemy szczegółowe informacje na temat zmian
słonecznej aktywności.
PoniŜsze zestawienie, sporządzone przeze mnie na podstawie trzech kolejnych Komunikatów
o stanie aktywności słonecznej Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego,
stanowi początek obecności naszego Towarzystwa na łamach „Proximy”. Decydując się na
współpracę z kolegami obserwatorami gwiazd zmiennych, liczę na to, iŜ czytelnicy „Proximy”
rozpoczną systematyczne obserwacje nie tylko gwiazd zmiennych, ale takŜe plam i pochodni
słonecznych, być moŜe stając się w przyszłości członkami tak szacownej i wiekowej juŜ organizacji
jak Towarzystwo Obserwatorów Słońca.
Zestawienie, jak sugeruje samo to słowo, obejmuje kilka indeksów aktywności magnetycznej
Słońca, dla których sporządzona jest grupa trzech tabel zawierających dane dotyczące liczby
Wolfa (R), liczby nasilenia pochodni fotosferycznych (F) oraz wartości klasyfikacyjnej grup plam
słonecznych (CV). Co kwartalny raport o aktywności naszej Gwiazdy Dziennej będzie takŜe zawierał
informacje na temat mierzonej powierzchni plam słonecznych, przy czym wartość ta będzie zawsze
oznaczała średnią mierzoną powierzchnię plam słonecznych w poszczególnych miesiącach. Nasz
raport zamykać będzie tabela zawierająca zestawienie wszystkich obserwowanych grup plam
w ciągu danego kwartału, zawierająca najistotniejsze informacje na temat obserwowanych grup.
NaleŜy zwrócić uwagę na to, iŜ powyŜsze zestawienia oparte będą tylko i wyłącznie o materiał
obserwacyjny
dostarczony
przez
obserwatorów
współpracujących
z
Towarzystwem.
Na zakończenie pragnę dodać, iŜ materiał, z którego uzyskiwane są końcowe wyniki, zamieszczane
m.in. w poniŜszym zestawieniu, jest opracowywany przez Zarząd Towarzystwa Obserwatorów
Słońca w składzie: Piotr Urbański (Przewodniczący), Grzegorz Dałek (Z-ca Przewodniczącego
i Sekretarz), Zbigniew Ziółkowski (Skarbnik). Końcową, kosmetyczną obróbkę tego materiału
na potrzeby poniŜszego zestawienia przeprowadza niŜej podpisany. Zatem naleŜy pamiętać,
iŜ poniŜszy raport o aktywności słonecznej jest zasługą całego Towarzystwa, gdyŜ bez współpracy
wszystkich obserwatorów (takŜe tych, którzy przesyłają swoje obserwacje zza granicy), bez
ścisłej i sprawnej współpracy całego Zarządu, niniejszy raport nie mógłby powstać.

Adam Derdzikowski

Towarzystwo Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego
Osiedle Traugutta 7/10, 99-320 śychlin, tel. 608 278 894
www.tos.astrowww.pl
tossun1@wp.pl, tossun@interia.pl, adamderdzikowski@wp.pl
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc październik 2010
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R
29
31
29
24
14
0
0
11
11
13

F
3
3
3
3
2
2
0
2
3
3

CV
23
26
28
13
5
0
0
1
2
6

Dzień
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R
12
12
22
44
39
44
48
50
52
41

F
3
2
1
2
3
3
4
5
3
4

CV
8
7
14
19
31
34
48
42
45
40

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

R
35
34
41
46
61
55
28
20
25
30
28

F
3
1
2
0
3
3
2
2
4
4

CV
42
37
42
44
56
53
43
44
44
38
44

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc listopad 2010
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R
26
16
15
15
15
34
39
26
29
28

F
3
2
1
2
4
4
4
3

CV
23
16
11
5
6
15
29
13
6
23

Dzień
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R
36
49
60
57
55
53
49
39
39
30

F
3
3
2
5
5
3
3
1

CV
21
29
35
33
48
67
66
54
51
26

Dzień
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

R
26
15
13
12
22
11
28
28
25
18

F
2
4
3
5
4
4
0

CV
17
10
9
9
11
9
3
8
8
23

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc grudzień 2010
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R
16
30
31
51
38
29
25
27
28
31

F
2
2
5
6

CV
54
46
40
58
64
49
50
50
44
44

Dzień
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R
28
23
29
34
14
24
11
0
0
0

F
5
4
5
5
6
1
3
1
1

CV
47
44
44
33
10
11
1
0
0
0

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

R
11
11
0
11
25
28
28
17
18
23
39

F
3
2
2
2
2
0
1
2
-

CV
2
1
0
3
14
13
10
12
15
10
36

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

Średnie wartości powierzchni plam dla danych miesięcy:
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc październik 2010 wyniosła
S=293,00 [p.p.s - MH.].
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc listopad 2010 wyniosła
S=210,50 [p.p.s - MH.].
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc grudzień 2010 wyniosła
S=359,78 [p.p.s - MH.].
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Dane dotyczące powstałych grup plam słonecznych
Nr
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

B
+18
+19
+20
-19
+14
-17
-29
+20
+18
+19
+37
+13
-18
+15
+17
-28

L
70
87
350
207
141
257
128
179
65
93
286
260
214
167
153
110

P
22 IX – 4 X
26 – 30 IX
29 IX – 5X
8 – 19 X
13 – 25 X
14 – 14 X
14 – 27 X
17 – 19 X
20 X – 1 XI
25 – 26 X
30 X – 5 XI
6 – 9 XI
6 – 15 XI
10 – 19 XI
11 – 16 XI
12 – 21 XI

S
20
4
1
14
3
1
1
1
20
1
1
5
12
17
6
12

Nr
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

B
+21
-12
+12
-24
+27
+9
+10
+17
+22
+12
-25
-22
+20
+12
+28
+30
-15

L
62
303
324
32
216
252
188
160
85
39
55
26
310
324
205
265
207

P
17 – 27 XI
25 – 25 XI
27 XI – 4 XII
28 – 29 XI
2 – 14 XII
4 - XII
4 – 16 XII
14 – 14 XII
16 – 17 XII
21 – 22 XII
24 – 25 XII
25 – 27 XII
26 – 27 XII
28 – 30 XII
30 XII- ?
31 XII - ?
31 XII - ?

S
1
1
11
1
3
4
3
1
1
1
1
7
2
8
?
?
?

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), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), A. Chrapek, G. Dałek,
J. Derdzikowska, A. Derdzikowski, P. Jaskółka, M. Kwinta, M. Leventhal (Australia), G. Morales
(Boliwia), M. Musialska, P. Ossowski, G-Lutz Schott (Niemcy), G. Stemmler (Niemcy), M. Suzuki
(Japonia), P. Urbański, K. Wirkus, P. Wirkus, Z. Ziółkowski.

ZE ŚWIATA ASTRONOMII... nie samymi zmiennymi człowiek Ŝyje
Kometa czy planetoida?
21 lutego 1906 roku pracujący w Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl w Heidelbergu August
Kopff odkrył planetoidę. Została ona skatalogowana pod numerem 596. Na cześć swojej
przyjaciółki, angielskiej studentki Uniwersytetu w Heidelbergu, Kopff nadał nowoodkrytemu
obiektowi nazwę Scheila. (596) Scheila zaliczona została do rodziny planetoid Pasa Głównego.
Obiega ona Słońce w ciągu 5 lat i 3 dni, w średniej od niego odległości 2,93 j.a, a nachylenie jej
orbity do płaszczyzny ekliptyki wynosi 14 stopni.
12 grudnia 2010 ukazało się wydanie Elektronicznego Telegramu CBET nr 2583, w którym
doniesiono o wykryciu aktywności kometarnej planetoidy Pasa Głównego (596) Scheila. Odkrywcą
był kierujący programem Catalina Sky Survey (CSS) Steve Larson. Wydarzenie to spowodowało, Ŝe
planetoidę (596) Scheila zaczęto wymieniać w gronie niezwykłych „mieszkańców” Pasa Głównego,
wśród grupy obiektów określanych mianem MBC (main-belt comets), takich jak 133P/Elst-Pizarro,
176P/LINEAR, P/2005 U1 (Read), P/2008 R1 (Garradd), P/2010 A2 (LINEAR).
Jeden z pierwszych obrazów kometarnej aktywności, a takŜe opis odkrycia dostępne są pod
adresem http://bit.ly/flUAye.
W ciągu kolejnych tygodni jasność obiektu wzrosła do blisko 11,5 mag. Na obrazach widoczne było
planetoidalne jądro o jasności nieco wyŜszej niŜ 14 mag (około 1 mag wyŜsza jasność niŜ przed
pojawieniem się aktywności) oraz otoczka. Owa otoczka jednak nie zachowywała się jak otoczka
klasycznej komety. Była wyraźnie niesymetryczna. Uzyskiwane obrazy zdawały się sugerować,
iŜ gaz promieniuje z pojedynczej struktury na powierzchni jądra, tworząc kształt spirali w wyniku
obrotu planetoidy.
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Takie zachowanie sprawiło, Ŝe pojawiły się głosy, aby nie traktować zaobserwowanej aktywności
jako kometarnej, ale wynikłej z kolizji z mniejszym ciałem, w wyniku której powstał krater na
powierzchni planetoidy (596) Scheila. Z powstałego krateru miałby sublimować lód, tworząc
obserwowaną gazową otoczkę. Teorię kolizji jednak odrzucono z braku obserwacyjnych dowodów.
Inna teoria głosi, Ŝe mamy do czynienia z całkowicie spontanicznym wydarzeniem, na którego
powtórkę szanse są niewielkie.

Fot. 1. Obraz uzyskany z uŜyciem teleskopu [LB-001 (Ritchey-Chrétien, 61 cm)] LightBuckets
Telescope
Network
(Rodeo,
Nowy
Meksyk,
USA).
Autor:
Kelvin
Heider.
Źródło commons.wikimedia.org
Dotąd (596) Scheila zaliczana była do planetoid typu T – obiektów skrajnej zewnętrznej części
Pasa Głównego o małym albedo, najjaśniejszych w czerwonej części widma. Jedną z cech
charakterystycznych dla tych obiektów są niewielkie wahania jasności – maks. 0,3 mag – związane
z ich rotacją, co sugeruje ich sferyczny kształt.
W dyskusji o naturze obiektu podnosi się równieŜ kwestię „parametru Tisseranda”. Jest to
dynamiczny parametr liczbowy określający wzajemną relację cech orbity drobnego ciała przed i po
spotkaniu z masywnym obiektem – planetą – w trakcie ruchu orbitalnego. To swego rodzaju
matematyczny problem oddziaływania pomiędzy trzema ciałami – planetą, Słońcem i rozpatrywanym
drobnym ciałem. Tradycyjnie parametr ten stosuje się w odniesieniu do planetoid/komet i Jowisza,
jako najmasywniejszej i najmocniej oddziałującej grawitacyjnie na pozostałe obiekty planety
Układu Słonecznego, stąd przyjmowany symbol matematyczny parametru Tisseranda TJ.
Dla planetoid przyjmuje się wartość parametru Tisseranda TJ > 3. Natomiast dla Komet Pasa
Głównego (MBC) 2< TJ <3. W przypadku planetoidy (596) Scheila TJ ≈ 3,2, co oznacza
przynaleŜność do rodziny planetoid. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe podane wartości parametru
Tisseranda nie stanowią Ŝelaznej granicy, pozwalającej zdecydowanie odróŜnić Asteroidę Pasa
Głównego (MBA) od MBC. Znane są przypadki „łamania” przez drobne ciała Pasa Głównego tejŜe
granicy (w obie strony!).
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Spór o naturę obiektu (596) Scheila trwa nadal. Istotnych jest tutaj wiele czynników
określających budowę tej planetoidy/komety. Niewykluczone, Ŝe większość asteroid typu T,
podobnych pod względem parametrów fizycznych do (596) Scheila, tworzy grupę obiektów
pośrednich między kometami i planetoidami. NaleŜy przy tym dodać, jako swego rodzaju
ciekawostkę, Ŝe to właśnie obiekty takie jak (596) Scheila są najprawdopodobniej odpowiedzialne
za dostarczenie na Ziemię wody w jej niemowlęcym okresie istnienia (hipoteza ta wynika z róŜnic
w ilości deuteru w obiektach Pasa Głównego i Pasa Kuipera).
Bez wątpienia obserwacje spektroskopowe naleŜą do tych narzędzi, które powinny wnieść waŜne
informacje do badań nad naturą planetoidy/komety (596) Scheila. Wyniki tego typu obserwacji
moŜemy śledzić m.in. pod adresami:
http://astrosurf.com/obsdauban/pages/Scheila.html
oraz http://menkescientific.com/spectralarchive.html.
Bardzo ciekawe informacje znaleźć moŜemy równieŜ w artykule:
http://www.universetoday.com/81576/asteroid-sheila-sprouts-a-tail-and-coma/
W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie tej kwestii moŜe warto zapoznać się z listą od dawna znanych
planetoid, w przypadku których donoszono o zaobserwowaniu gazowych otoczek juŜ w XIX wieku.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe spora część tych obserwacji podawana jest w wątpliwość, jako Ŝe raczej nie
były one potwierdzane, a poniewaŜ główną techniką była wtedy obserwacja wizualna, nie mamy
dowodów np. w postaci naświetlonych klisz, które moŜna byłoby poddać analizie. Na liście tej
znajdują się m.in.: Ceres i Pallas, wokół których Herschel i Schroeter mieli dostrzegać mgławicową
otoczkę (obserwacje uwaŜa się za mylne); (224) Oceana i (182) Elsa, wokół których J. Comas Sola
w 1928 roku obserwował otoczki – obserwacje nie potwierdzone pomimo prób większymi
teleskopami. Informacje o tych obserwacjach znaleźć moŜna pod adresami:
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1931PASP...43..324B/0000328.000.html i
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1931PASP...43..324B/0000329.000.html.
Natomiast rzadki typ T planetoid reprezentują obiekty, które, być moŜe, takŜe naleŜy śledzić
w poszukiwaniu kometarnej aktywności: (96) Aegle, (308) Polyxo, (467) Laura, (570) Kythera,
(773) Irmintraud, (3317) Paris.

Marian Legutko (LMT)
AAVSO, PTMA O/Gliwice

Częściowe zaćmienie Słońca (04.01.2011)
4 stycznia bieŜącego roku w godzinach porannych doszło do częściowego zaćmienia Słońca o duŜej
fazie (około 0,82). Szykowała się nie lada gratka dla polskich miłośników astronomii, ostatnio
bowiem takie zaćmienia mogliśmy podziwiać w 1999 oraz 2003 roku. Tegoroczne zjawisko miało być
widoczne na terenie całego kraju. I byłoby,… gdyby nie chmury.
Pogoda sprzyjała bardziej obserwatorom mieszkającym w południowych regionach Polski. Wielu
z nich udało się uwiecznić zaćmienie na fotografiach. Mniej szczęścia mieli natomiast mieszkańcy
Polski północnej i środkowej, gdzie niebo zasnuła szczelna zasłona z chmur, a w niektórych
miejscach padał nawet śnieg. Tak było np. w Elblągu, Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu
i wielu innych miastach.
Na szczęście w Internecie moŜna było obejrzeć zaćmienie w transmisjach on-line, m.in. z Izraela
i Hiszpanii. W Gdańsku zorganizowano publiczny pokaz zaćmienia. Ze względu na pochmurne niebo
organizatorzy byli jednak zmuszeni do przeprowadzenia pokazu z internetowej transmisji
z Teheranu, wspomagając się jednocześnie symulacją zaćmienia w programie Stellarium.
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Polscy miłośnicy astronomii, dla których niebiosa były bardziej łaskawe, chętnie dzielili się swoimi
rezultatami na forach astronomicznych i innych stronach internetowych. Oto dwa piękne zdjęcia
z zaćmienia w paśmie Hα.

Fot. 1. Zdjęcie częściowego zaćmienia Słońca z dnia 04.01.2011 (godz. 8:49) wykonane teleskopem
Lunt LS60THaDS50/B1200/C i kamerą DMK 41AU02.AS B/W, ekspozycja: 203 klatki 1/15s gain
650, autor: Paweł Warchał.
Prezentowana powyŜej fotografia przedstawia przysłoniętą przez KsięŜyc tarczę słoneczną, na
której powierzchni bardzo dobrze widoczna jest granulacja oraz filamenty. To całkiem odmienny
obraz Słońca niŜ obserwowany w paśmie widzialnym przy pomocy teleskopów z filtrami słonecznymi
lub przy pomocy projekcji okularowej.
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Drugie zdjęcie natomiast przedstawia częściowo zakrytą tarczę Słońca, na skraju której widoczne
są imponujące protuberancje.
Jeszcze do niedawna taka technika obserwacyjna nie była dostępna dla miłośników astronomii.

Fot. 2. Zdjęcie częściowego zaćmienia Słońca z dnia 04.01.2011 (godz. 9:46) wykonane teleskopem
Lunt LS60THaDS50/B1200/C i kamerą DMK 41AU02.AS B/W, ekspozycja: 146 klatek, 1/7s, gain
– 1026, autor: Paweł Warchał.
Na następne częściowe zaćmienie Słońca widoczne z naszego kraju, niestety o nieco mniejszej
fazie, musimy poczekać do marca 2015 roku.
**************************************************************************************

Z wielkim Ŝalem informujemy, Ŝe 1 grudnia 2010 r. zmarł Ryszard Cnota, wybitny
obserwator wizualny gwiazd zmiennych. W latach 1955 - 2006 wykonał 35433 obserwacji 115
gwiazd. Najbardziej ulubioną Jego gwiazdą była zaćmieniowa V566 Oph, którą obserwował
aŜ 4348 razy. Opracowanie tych obserwacji opublikował w czasopiśmie naukowym.
Ponad 1000 obserwacji wykonał dla Beta Lyr, Eta Aql, R Sct, V822 Aql, VV Ori i Zeta Gem.
Jego śmierć jest wielką stratą dla polskiej astronomii amatorskiej.
Niech spoczywa w pokoju.

GALERIA ZMIENNYCH

Fot.1. Gwiazda Eta GEM
(SRA+EA) w gwiazdozbiorze
Bliźniąt, sfotografowana
10.01.2011 r.
Autor: Krzysztof Kida

Fot.2. Lambda TAU – zmienna
zaćmieniowa typu EA,
sfotografowana 10.01.2011 r.
Autor: Krzysztof Kida

Fot.3. Cefeida klasyczna Zeta
GEM w gwiazdozbiorze
Bliźniąt, sfotografowana
10.01.2011 r.
Autor: Krzysztof Kida

