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dniu 24 października 2015 r. w Malborku odbyło się seminarium astronomiczne pt. „Gwiazdy
zmienne”. Gościliśmy w pięknie odbudowanym historycznym budynku Szkoły Łacińskiej. Frekwencja dopisała, na spotkanie zjechało ponad 60 osób z całej
Polski, mieliśmy też gości z Ukrainy. Nasze zaproszenia
przyjęli wykładowcy związani z placówkami astronomicznymi z Warszawy, Torunia, Krakowa, Wrocławia
i Odessy, a także doświadczeni miłośnicy astronomii.
Krótką relację z tego niecodziennego spotkania, a także
zdjęcia prezentujemy w naszym biuletynie.
Tematem wiodącym numeru są natomiast supernowe, a właściwie ich „zabójca”. Tak nazywany jest
jeden z najskuteczniejszych obecnie systemów do odkrywania tych gwiezdnych kataklizmów. Projekt ASASSN (AllSky Automated Survey for Supernovae) został
uruchomiony w 2013 roku i zajmuje się obserwacjami najbliższych supernowych. Skrót ASAS-SN często
wymawiany jest jak „assasin”, co w języku angielskim
oznacza właśnie zabójcę. Czy słusznie? Przekonajcie się

sami, zapraszam do zapoznania się z ciekawym artykułem na ten temat autorstwa Ryszarda Biernikowicza.
Jak zwykle zapraszamy również naszych czytelników do zapoznania się z naszymi stałymi pozycjami:
newsami ze świata gwiazd zmiennych, kalendarium
miryd, przeglądem najjaśniejszych nowych zarejestrowanych w III kwartale roku. Proponujemy także
spojrzenie w gwiazdozbiór Bliźniąt oraz obserwacje zmiennej symbiotycznej zaćmieniowej CI Cygni.
Przygotowaliśmy też kwartalny raport z aktywności
słonecznej, artykuł o obserwacji pochodni fotosferycznych, a także podsumowanie przedostatniego etapu
naszego Słonecznego konkursu.
Na koniec miło nam poinformować, że nasz biuletyn
zyskał własną stronę internetową! Od tego momentu numery naszego biuletynu będzie można pobierać
z nowego adresu: www.proxima.org.pl.
Zapraszamy!
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Zdjęcie na okładce: Lokalizacja na niebie dotychczasowych odkryć supernowych dokonanych przez ASAS–SN
(All-Sky Automated Survey for Supernovae). Zielone symbole - supernowe typu SNe Ib/c, niebieskie - SNe Ia,
czerwone SNe II, szare - niezakwalifikowano. Więcej o ASAS-SN w naszym artykule na stronie 28.
Źródło: http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/index.shtml
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Wieści ze świata gwiazd zmiennych

NEWS

Wieści ze świata gwiazd zmiennych
W III kwartale 2015 roku notuje się zmienną aktywność Ag Pegasi. Z kolei AAVSO zaprasza do
pilnego monitorowania wybranych obiektów.
Marian Legutko (LMT)

AG Pegaza
Pisaliśmy o tej zmiennej już w poprzednim numerze
Proximy. Dla przypomnienia: w czerwcu bieżącego
roku zaobserwowano szybki wzrost jasności AG Peg.
Pojawiły się podejrzenia, że po upływie blisko 150 lat
zmienna się uaktywniła. Jednak już na przełomie lipca
i sierpnia blask zmiennej zaczął powracać do wartości
sprzed „wybuchu”. Wydawało się, że nie powtórzy się
sytuacja sprzed półtora wieku.
Tymczasem pod koniec drugiej dekady października zarejestrowano ponowny dość szybki wzrost jasności zmiennej. Jaki jest charakter tych zmian, o czym
świadczą? Dowiemy się dzięki kolejnym obserwacjom
tej ciekawej zmiennej. Warto zaznaczyć, że miesiące
jesienne to najbardziej sprzyjający monitorowaniu jej
zachowania okres.
Odkryta w roku 1820 AG Pegasi usytuowana jest
na niebie około 3,5 stopni od ε Pegaza (Enif). Jest
to układ złożony z czerwonego olbrzyma, dwuipółkrotnie masywniejszego od Słońca i białego karła o masie
zaledwie 60% masy Słońca. Okres orbitalny wynosi

około 827 dni. W okresie tym występują wahania blasku, pomiędzy 8 a 9 wielkością gwiazdową.
Pozycja obiektu:

R.A. = 21h51m 01,98s
Dekl. = +12°37’32,1”

Kampania obserwacyjna pięciu zmiennych w gwiazdozbiorze Łabędzia
1 października br. ukazał się AAVSO Alert Notice 529:
Observing campaign on 5 variables in Cygnus. Dotyczy
on obserwacji czterech klasycznych cefeid: SZ Cyg,
X Cyg, VX Cyg, TX Cyg oraz zmiennej MZ Cyg, klasyfikowanej z reguły jako typ RV Tauri, choć wskazuje się,
że „mieści się w rozmytym obszarze pomiędzy RV Tauri
a cefeidami typu II”.
Dr George Wallerstein (Uniwersy tet Stanu
Waszyngton) zwrócił się z prośbą o wsparcie jego obserwacji przez obserwatorów AAVSO. Na tej podstawie wydany został Alert #529. Dr Wallerstein zamierza

Rys. 1. Krzywa blasku AG Pegasi w okresie 6 czerwca – 31 października 2015 roku według obserwacji w bazie AAVSO.
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wykreślić krzywe prędkości radialnych dla tych cefeid,
a ponadto skorelować widma zmiennych z maksimami
i minimami ich blasku.
Planowane terminy obserwacji dr Wallersteina
to: 2 i 4 października, 3, 4 i 30 listopada oraz 2, 30
i 31 grudnia. Obserwatorom AAVSO sugerowane są obserwacje wizualne oraz w paśmie V, wykonywane raz
na dobę.
Warto chyba przyłączyć się do tej ciekawej pracy
i wspomóc dr Wallersteina swoimi obserwacjami.

Tajemnicze struktury w dysku pyłowym
AU Microscopii
W północnej części konstelacji nieba południowego Mikroskop znajduje się gwiazda zmienna AU Mic.
Należy ona do typu T Tauri (protogwiazdy, których
głównym źródłem energii jest zapadanie się grawitacyjne). AU Microscopii jest gwiazdą około 8,6 mag
o amplitudzie blasku około 0,08 mag z okresem 4,85
dnia. Wiadomo, że otacza ją gęsty dysk pyłowy, w którym być może powstają planety.
Zespół kierowany przez Anthony’ego Boccaletti
z Obserwatorium Paryskiego, używając HST (Hubble
Space Telescope) oraz ESO Very Large Telescope obserwował AU Mic, poszukując zagęszczeń w dysku,
świadczących o formowaniu się planet. Zamiast charakterystycznych zagęszczeń, zaobserwowano jednak tajemnicze struktury – fale w dysku, w liczbie pięciu, przypominające fale na wodzie. Uzyskane w tym
roku za pomocą instrumentu SPHERE zainstalowanego na VLT obrazy porównano z obrazami z teleskopu
Hubble’a z lat 2010 i 2011. Okazało się, że fale zarejestrowano również wtedy, a same fale zdają się poruszać w bardzo szybkim tempie. Prędkość ich przemieszczania szacowana jest na około 40 tys. km/h,
przy czym im dalej od gwiazdy, tym szybciej przemieszczają się dziwne struktury.

Wieści ze świata gwiazd zmiennych

Jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez, postawiona przez członków zespołu Boccaletti’ego, wiąże
obserwowane fale materii z potężnymi rozbłyskami
na powierzchni protogwiazdy. W wyniku rozbłysków
materia dysku jest wypychana z bezpośredniego sąsiedztwa protogwiazdy i wydmuchiwana w przestrzeń.
Zespół planuje dalsze obserwacje z wykorzystaniem największych i najbardziej czułych instrumentów
naziemnych i orbitalnych, celem wyjaśnienia natury
zjawiska. AU Mic to pierwszy obiekt otoczony dyskiem
pyłowym (protoplanetarnym), dla którego zaobserwowano omawiane zjawisko.
Źródła: AG Pegaza
»»AAVSO-VSX – http://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=25183
»»AAVSO Alert Notice #521 – http://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-521
»»Forum AAVSO
Źródła: Kampania obserwacyjna pięciu zmiennych
w gwiazdozbiorze Łabędzia
»»AAVSO Alert Notice #529 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-529
Źródła: Tajemnicze struktury w dysku pyłowym
AU Microscopii
»»http://www.spacetelescope.org/news/
heic1521/?lang
»»http://www.aavso.org/mysterious-ripples-foundracing-through-planet-forming-disc
»»AAVSO-VSX - https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=18778
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KALENDARIUM

MIRYDY
W naszym stałym cyklu kalendarium maksimów jasnych miryd przedstawiamy kolejną
porcję efemeryd dla tych gwiazd, których maksima jasności przewidywane są w najbliższych
trzech miesiącach. Wg kolejności podajemy: nazwę gwiazdy, współrzędne (na rok 2000), datę
maksimum, okres zmienności, średnią amplitudę zmian blasku, czas obserwacji (miesiące, dla
których gwiazda powinna być jaśniejsza od 11 mag).

Bogdan Kubiak

LISTOPAD
W listopadzie 6 miryd osiągnie maksimum jasności, jednak niestety żadna z nich w średnim maksimum nie jest
jaśniejsza od 7,5 mag. Na uwagę zasługują w szczególności 2 gwiazdy, które można odnaleźć na porannym niebie:
S Hya (58 obserwacji w 2014 r.) i U Vir (65 obserwacji w 2014 r.). Na porannym niebie pod koniec miesiąca warto
też spojrzeć na W Her, którą odnajdziemy w bezpośrednim sąsiedztwie gromady kulistej M 13. W tym miesiącu
najjaśniejsza ze wszystkich miryd, Mira Ceti znajdzie się w minimum.
 Pełnia Księżyca przypada 25 listopada
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

S Cep

21h35m12,83s

+78°37'28,1"

9

486,8

8,3-11,2

cały rok

U Vir

12h51m05,74s

+05°33'11,5"

10

206,6

8,2-13,1

XI-II

R Vul

21h04m22,50s

+23°49'18,0"

13

136,7

8,1-12,6

XI-I

W CrB

16h15m24,54s

+37°47'44,1"

19

238,4

8,5-13,5

X-I

S Hya

08h53m33,95s

+03°04'06,4"

21

256,6

7,8-12,7

IX-I

W Her

16h35m12,31s

+37°20'43,0"

23

280

8,3-13,5

X-I

GRUDZIEŃ
W grudniu na porannym niebie w maksimum znajdzie się jedna z jaśniejszych miryd - R Hya, dla której w 2014 r.
wykonano około 250 ocen. Jednak jej obserwacje będą dość trudne ze względu na niskie położenie nad horyzontem. Po tej samej stronie nieba, nad ranem odnajdziemy będącą w maksimum R Vir, która w średnim maksimum
osiąga 6,9 mag. Na wieczornym niebie możemy natomiast zaobserwować 3 niezbyt często obserwowane w ubiegłym roku mirydy: U Cas (87 ocen), U Ari (63 oceny) i S Peg (78 ocen).
 Księżyc będzie w pełni w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia.
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Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

U Cas

00h 46m21,36s

+48°14'38,6"

4

277,2

8,4-14,8

XI-I

R Ari

02h16m07,10s

+25°03'23,6"

4

186,8

8,2-13,2

XI-I
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Mirydy - efemerydy

Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

R Hya

13h29m 42,77s

-23°16'52,7"

4

375

4,5-9,5

cały rok

R Dra

16h32m 40,22s

+66°45'17,8"

6

245,6

7,6-12,4

X-II

R Vir

12h38m29,94s

+06°59'18,9"

21

145,6

6,9-11,5

cały rok

U Ari

03h11m03,04s

+14°48'00,2"

31

371,1

8,1-14,6

XII-II

S Peg

23h20m32,62s

+08°55'08,1"

31

319,2

8,0-13,0

X-II

STYCZEŃ
W pierwszym w pełni zimowym miesiącu aż 10 miryd znajdzie się w maksimum, z których większość w średnim
maksimum jest jaśniejsza od 8 mag. Na porannym niebie w dalszym ciągu będzie królować R Hya, a warunki do jej
obserwacji poprawią się. Niedaleko niej w maksimum znajdzie się też inna egzotyczna dla polskich obserwatorów
mira – R Crv.
Po raz kolejny w tym sezonie obserwacyjnym będziemy mogli zaobserwować R Cet, godną uwagi ze względu
na niewielką liczbę ocen w 2014 r. oraz bliskie położenie względem Miry Ceti, która z kolei powinna już pojaśnieć
po listopadowym minimum. Około 15° na południe od R Cet, w pobliżu granicy z gwiazdozbiorem Erydana,
w maksimum będzie U Cet , dla której w 2014 r. wykonano 90 ocen. Wysoko na wieczornym niebie na tle Drogi
Mlecznej, w pobliżu gromady otwartej M 37, będzie można z kolei ocenić U Aur, dla której w ubiegłym roku wykonano zaledwie 42 oceny.
 Księżyc będzie w pełni 24 stycznia
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

U UMi

14h17m19,90s

+66°47'39,1"

8

330,9

8,2-12,0

IX-III

R CVn

13h 48m57,05s

+39°32'33,2"

10

328,5

7,7-11,9

IX-VI

U Cet

02h33m 43,60s

-13°08'54,3"

15

234,7

7,5-12,6

XI-IV

T UMa

12h36m23,46s

+59°29'12,9"

16

256,6

7,7-12,9

XII-III

R Cet

02h26m02,31s

-00°10'41,8"

16

166,2

8,1-13,0

XII-II

R Crv

12h19m37,86s

-19°15'21,8"

18

317

7,5-13,8

XI-III

W And

02h17m32,95s

+44°18'17,7"

19

395,9

7,4-13,7

XII-III

R Cyg

19h36m 49,38s

+50°11'59,4"

20

426,4

7,5-13,9

XI-IV

U Aur

05h 42m09,06s

+32°02'23,3"

23

408,1

8,5-14,0

XII-II

RS Lib

15h24m19,78s

-22°54'39,8"

25

217,6

7,5-12,0

XI-III
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Krzywe jasności wybranych miryd
Poniżej prezentujemy krzywe jasności kilku wybranych miryd z obserwacji polskich obserwatorów gwiazd
zmiennych, które w poprzednich miesiącach osiągnęły maksimum jasności.
Obserwatorom serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i udostępnienie swoich wyników.

T UMA

R CYG
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Krzywe jasności wybranych miryd

W AND

R CVN

★

Wszystkie osoby, które wykonały obserwacje którejkolwiek miry i chciałyby się przyczynić
do bliższego poznania tych gwiazd, proszone są o podzielenie się wynikami poprzez:
hh wysłanie ich na adres: sswdob@poczta.onet.pl
hh wprowadzenie na stronie: http://mira.nwz.pl/
hh wprowadzenie na stronie: http://www.aavso.org/webobs

Materiał MIRYDY opracowano na podstawie: Programu Astrojawil, Programu Cartes du Ciel,
http://www.aavso.org, oraz http://www.sswdob.republika.pl
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>>

Seminarium „Gwiazdy zmienne” w Malborku
– relacja !
24 października 2015 r. położone w północnej Polsce miasto Malbork stało się na
kilkanaście godzin centrum astronomii amatorskiej. Tego dnia w Szkole Łacińskiej
odbyło się seminarium astronomiczne pt. „Gwiazdy zmienne”.

Pomysł spotkania narodził się kilka miesięcy temu
z okazji 5-lecia biuletynu obserwatorów gwiazd
zmiennych Proxima, ale samodzielnie nie bylibyśmy
w stanie go zorganizować, dlatego ogromne podziękowania za wsparcie i współorganizację należą się:
Polskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii,
Burmistrzowi Miasta Malborka, Malborskiemu
Centrum Kultury i Edukacji oraz Fundacji Nicolaus
Copernicus.
Szkoła Łacińska wybudowana została w XIV wieku
przez wielkiego mistrza Winricha von Kniprode
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w bliskim sąsiedztwie malborskiego zamku krzyżackiego. Obiekt ten od XVI do XIX wieku pełnił rolę szkoły,
w której nauczano łaciny. Zniszczona w czasie pożaru miasta 26 lipca 1899 roku, obecnie została odbudowana dzięki środkom pozyskanym przez samorząd
miasta z różnych źródeł. Posiada szeroką ofertę zajęć
i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W jej
murach znalazły również miejsce planetarium i obserwatorium astronomiczne.
Pierwsi uczestnicy seminarium zaczęli zjeżdżać
do Malborka już w piątek, a wieczorem w pokojach


WYDARZENIA

hotelowych odbyły się pierwsze spotkania integracyjne. Natomiast w sobotę pięknie położony gród nad
Nogatem powitał gości słoneczną pogodą. Gdy na zegarze wybiła godzina dziesiąta, sala konferencyjna była
wypełniona ponad nasze oczekiwania.
Swoją obecnością zaszczyciły nas takie osobistości
jak: Burmistrz Miasta Malborka – Marek Charzewski,
który powitał zgromadzonych gości, Prezes PTMA –
Mieczysław Janusz Jagła, Prezes Honorowy PTMA
– Henryk Brancewicz, Wiceprezes PTA i Redaktor
Naczelny Uranii – Maciej Mikołajewski. Nasze zaproszenia przyjęli również m.in.: dr Waldemar Ogłoza
(Katedra Astronomii Instytutu Fizyki Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie), dr hab. Arkadiusz Olech
(Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika,
PAN, Warszawa), doc. Vladyslava Marsakova (Odesski
Narodowy Uniwersytet im. I.I. Mecznikowa (ONU),
Odessa, Ukraina), prof. Ivan Andronov (Odesski
Narodowy Uniwersytet Morski (ONMU), Odessa,

Seminarium „Gwiazdy zmienne” w Malborku – relacja

Ukraina), dr hab. Maciej Mikołajewski (Centrum
A stronomii Uniwers y tetu Miko łaja Kopernika
w Toruniu), a także dr Ewa Niemczura oraz dr Joanna
Molenda-Żakowicz z Instytut u Astronomicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszyscy wymienieni
zaprezentowali prelekcje na tematy związane głównie z pracą, jaką wykonują na co dzień.
W grupie prelegentów byli również członkowie
zespołu redakcyjnego Proximy oraz PTMA: Robert
Szaj (PTMA, Fundacja Nicolaus Copernicus), Adam
Derdzikowski (TOS, Proxima), Ryszard Biernikowicz
(PTMA, Proxima), a także Stanisław Świerczyński
(PTMA, Proxima), który za wieloletni wkład w popularyzację nauki oraz imponujący dorobek obserwacyjnych
został uhonorowany podczas seminarium pamiątkową
statuetką ufundowaną przez Biuletyn Proxima oraz
PTMA.
Wprawdzie nauka podczas seminarium dominowała, ale w centrum kultury nie mogło zabraknąć
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kulturalnego elementu spotkania. Oprócz dużej dawki
wiedzy organizatorzy zapewnili również coś miłego dla
duszy i podczas przerwy pomiędzy sesjami mieliśmy
przyjemność obejrzeć krótki występ wokalno-taneczny zespołu „Balbiny” z Malborskiego Centrum Kultury
i Edukacji. Dziewczęta zostały nagrodzone gromkimi
brawami.
W trakcie ponad 7-godzinnej sesji łącznie jedenastu prelegentów zaprezentowało słuchaczom szeroką tematykę związaną z różnymi aspektami badań
nad gwiazdami zmiennymi. Seminarium zgromadziło
ponad 60 osób z całej Polski i miasta Malborka, przyjechali także goście z Ukrainy. Każda prelekcja kończyła
się dyskusją, a wśród słuchaczy nie brakowało osób,
które aktywnie włączały się w wykłady i zadawały szereg dodatkowych pytań.
Po zakończeniu około godziny 17:30 części prelekcyjnej, większość osób wróciła do domu, jednak
dla tych gości, którzy zdecydowali się na pozostanie
z nami, mieliśmy w planie zagospodarowanie im kolejnego dnia: zwiedzanie największego w Europie średniowiecznego zamku, siedziby wielkich mistrzów zakonu
krzyżackiego. Dzięki uprzejmości Muzeum Zamkowego

Seminarium „Gwiazdy zmienne” w Malborku – relacja

oraz przewodnika - Pana Bogdana Mądera, który przez
niemal cztery godziny w fascynujący sposób opowiadał
nam o historii zamku oraz trudach życia w średniowieczu, wyprawa za mury budowli, gdzie niegdyś gościł
nawet Mikołaj Kopernik, stała się prawdziwą wyprawą
w przeszłość. Gdyby nie bezlitosny czas, a kilka osób
miało przed sobą wielogodzinną podróż do domu,
moglibyśmy jeszcze długo słuchać tych wspaniałych
historii.
Malbork okazał się fascynującym miejscem dla zgromadzonych, a wydaje się, że i tematyka seminarium została trafnie dopasowana do oczekiwań uczestników.
Wielu wyjeżdżających deklarowało chęć uczestnictwa
w kolejnym spotkaniu tego typu, a nawet powrót do
tego wspaniałego, historycznego miasta.
Zdjęcia dzięki uprzejmości: V. Marsakova,
L. Kudashkina, R. Biernikowicz, R. Szaj, K. Kida
Obszerniejszą galerię zdjęć z seminarium zamieściliśmy także pod adresem:
http://proxima.org.pl/index.php/portal/galeria

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji - Szkoła Łacińska
– miejsce seminarium astronomicznego pt. „Gwiazdy zmienne”. Fot. R. Biernikowicz
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Seminarium „Gwiazdy zmienne” w Malborku – relacja

GWIEZDNE KATAKLIZMY

Gwiazdy nowe w III kwartale 2015 r.
W trzecim kwartale 2015 roku odkryto trzy nowe. W przypadku jednej z nich położenie na niebie
nie sprzyja obserwacjom z terenu Polski. We wszystkich przypadkach jasność obiektu nie jest
imponująca. Zaobserwowane nowe podtrzymują tradycję japońskich odkryć gwiazd nowych.
Marian Legutko (LMT)

PNV J18033275-2816054
– Nowa Strzelca 2015#3
27 września około 11.35 UT japoński obserwator
Koichi Itagaki za pomocą 23 cm teleskopu f/6,3 typu
Schmidt-Cassegrain zaobserwował prawdopodobną
nową w Strzelcu. Na niefiltrowanym obrazie jasność
obiektu wynosiła 9,8 mag. Uzyskany obraz można zobaczyć: tutaj.
Kilka godzin po ogłoszeniu odkrycia okazało się, iż
Yuji Nakamura zarejestrował potencjalną nową na obrazie uzyskanym 1,5 godziny wcześniej za pomocą
obiektywu 135mm f/4 z kamerą CCD, dokonując niezależnego odkrycia. Trzecim niezależnym odkrywcą
jest kolejny japoński obserwator: Akira Takao.
Nowa znajduje się na niebie w miejscu o współrzędnych: RA = 18h 3m 32s,70; Dekl. = -28° 16’ 5”,7, w odległości 1,4° w kierunku NW od jasnej cefeidy W Sgr i około
2,2° (NW) od jasnej gwiazdy Al Nasl (gamma Strzelca,
~3 mag). Z danych dostępnych w VizieR wydaje się,

że najbliższą pozycję w stosunku do nowej zajmuje
gwiazda 20,49 Vmag, odległa zaledwie o około pół sekundy od wyznaczonej pozycji nowej.
Kilka dni po odkryciu wydany został Cyrkularz
Centralnego Biura Telegramów Astronomicznych
nr 9277, w którym opublikowano nadane nowej oznaczenie katalogowe: V5669 Sgr.
Wydaje się, że jasność maksymalną, na poziomie
~8,8 mag, nowa Strzelca osiągnęła kilka dni po odkryciu, a obecnie jej blask opada. Obserwacje spektroskopowe wskazują, że obiekt jest klasyczną nową typu
Fe-II.

PNV J19215012+1509248 (ASASSN-15qd)
– Nowa Orła 2015
Z początkiem października Benjamin J. Shappee doniósł o odkryciu w ramach przeglądu All-Sky Automated

Rys. 1. Krzywa blasku V5669 Sagittarii w dniach 27 września – 31 października 2015 wg obserwacji w bazie AAVSO.
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Gwiazdy nowe w III kwartale 2015 r

Survey for Supernovae (ASAS-SN) nieobserwowanego
wcześniej obiektu w gwiazdozbiorze Orła, o jasności
~15,2 Vmag. Odkrywczy obraz zarejestrowano kilka
minut przed godziną 7 UT w dniu 1 października.
Niezależnie od obserwatorów ASAS-SN, w dniu 5 października około 13,10 UT obiekt o jasności 12,4 Umag
(U = unfilterted) zarejestrował Koichi Itagaki swoim
21-cm teleskopem. Położenie obiektu: RA = 19 h 21m
50s ,15; Dekl. = 15° 9’ 24”,8.
Pierwotnie nową sklasyfikowano jako nieobserwowaną wcześniej zmienną typu UG. Przeklasyfikowanie
obiektu jako nowa nastąpiło dzięki obserwacjom
spektroskopowym, które wykonali Mitsugu Fujii oraz
Colin Littlefield. Obiekt opisywany jest jako silnie poczerwieniona nowa. Za poczerwienienie odpowiada
zjawisko ekstynkcji w ośrodku międzygwiazdowym.
Odległość nowej szacowana jest na 2-15 kiloparseków.
Niepewność oszacowania wskazuje na wpływ ekstynkcji na jej parametry obserwacyjne. Obiekt jest klasyczną nową typu Fe-II.
Zmienna jest słabym obiektem, niemniej AAVSO zachęca do intensywnych, w miarę możliwości, obserwacji nowej. Tym bardziej, że ilość ocen jasności w bazie
jest mało imponująca (wykres poniżej).
Zgodnie z informacją zawar tą w w ydanym
Cyrkularzu #9278 CBAT, nowej nadano oznaczenie katalogowe V1831 Aquilae.

USNO-B1.0 0658-0470476 (RA = 17h 34 m 47s,346; Dekl.
= -24° 09’ 01”,77) ; IRAS 17317-2407 (RA = 17h 34 m
48s ,27; Dekl. = -24° 09’ 02”,6)
Czy któryś z tych obiektów jest progenitorem, czy
tylko przypadkowo znajduje się na niebie w pobliżu
nowej, powinny wykazać dalsze obserwacje.
Widma niskiej rozdzielczości – chociaż nie najlepszej
jakości ze względu na niekorzystne warunki obserwacji – uzyskane nocą 11/12 października w obserwatorium Van Vleck przez zespół C. Littlefield (Wesleyan
University), P. Garnavich (Notre Dame) wskazują, że
jest to klasyczna nowa typu FeII. Z kolei według M.
Fujii’ego, który uzyskał widma kilka godzin później w
Fujii Kurosaki Observatory mają wskazywać, że nowa
jest bardzo poczerwieniona.
Jak na razie ilość ocen blasku nowej w bazie AAVSO
jest dosyć skąpa. Jest to jednak obiekt niełatwy do obserwacji, tak ze względu na jasność, jak i położenie na
niebie.
W Cyrkularzu #9279 Centralnego Biura Telegramów
Astronomicznych podano informację o nadaniu Nowej
Wężownika 2015#2 oznaczenia katalogowego V2949
Oph.

TCP J17344775-2409042
– Nowa Wężownika #2 2015
W dniu 11 października około 9,05 UT japońscy obserwatorzy Koichi Nishiyama i Fujio Kabashima zaobserwowali obiekt w Wężowniku, w miejscu o przybliżonych
współrzędnych: RA = 17h 34m 47s,75; Dekl. = -24° 9’ 4”,2.
Na niefiltrowanym obrazie jasność obiektu wynosiła
11,8 Umag. Obraz uzyskano za pomocą zestawu: kamera FLI 09000 z obiektywem 135 mm f/4.
Według doniesień, najbliższymi położeniu potencjalnej nowej są obiekty sklasyfikowane jako:

Źródła: PNV J18033275-2816054
»»AAVSO Alert Notice #528
»»CBAT Transient Object Followup
Reports
»»AAVSO VSX
»»The Virtual Telescope Project 2.0
»»ATel #8101
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Rys. 2. Krzywa blasku V1831 Aql w dniach 8 października

– 31 października 2015 wg obserwacji w bazie AAVSO.

Źródła: PNV J19215012+1509248
»»AAVSO Alert Notice #530 –
»»CBAT Transient Object Followup
Reports –
»»AAVSO VSX
»»ATel #8126
»»ATel #8127
»»ATel #8142

Źródła: TCP J17344775-2409042
»»AAVSO Forum oraz BAAVSS-Alert
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Gwiazdozbiory nieba północnego - BLIŹNIĘTA
„Kastor z bratem Polluksem jaśnieli na czele,
Zwani niegdyś u Sławian Lele i Polele;
Teraz ich w zodyjaku gminnym znów przechrzczono:
Jeden zowie się Litwą, a drugi Koroną.”
(Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”)
Duży i charakterystyczny gwiazdozbiór nieba zimowego, a zarazem jeden z gwiazdozbiorów pasa
zodiakalnego, na tle którego Słońce wędruje w czerwcu i lipcu. Jego dwie najjaśniejsze gwiazdy
przedstawiają dwóch przyrodnich braci, których matką była Leda – królowa Sparty i kochanka Zeusa.
Kastor był synem króla Sparty, a Polideukes synem Zeusa. Kiedy Kastor został zabity, Polideukes
zrozpaczony przeklął swój los i pogrążył się w rozpaczy. Zeus dał mu więc do wyboru: albo wieczna
młodość na Olimpie, albo wraz z bratem miał jeden dzień przebywać w Hadesie, a jeden dzień na
Olimpie. I wg Homera od tego czasu bracia są na przemian dzień martwi i dzień żywi.
W Bliźniętach do tej pory odkryto ponad 400 gwiazd zmiennych. Ja przybliżę dziewięć z nich.
Bogdan Kubiak

R Gem
To najjaśniejsza przedstawicielka gwiazd typu Mira
Ceti w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Odkrył ją w 1848 r.
John Russell Hind. Zmienia ona swój blask w przedziale od 6,0 do 14,0 mag, w ciągu 369,9 dni. Średnia amplituda zmian jasności waha się pomiędzy 7,1 a 13,5
mag, przy czym wzrost jasności z minimum do maksimum jest znacznie szybszy od spadku blasku po maksimum. Ubiegłoroczne maksimum było najjaśniejsze
od początku tego wieku, R Gem świeciła wtedy niemal
z jasnością 6 mag.

R Gem jest gwiazdą cyrkonową, typu S, a w latach
50-tych XX w. odkryto w jej widmie absorpcyjne linie
radioaktywnego pierwiastka technetu. Gwiazda leży
niemal w samym centrum gwiazdozbioru Bliźniąt,
na skraju Drogi Mlecznej, na linii między gwiazdami
δ i ε Gem, w 1/3 odległości o tej pierwszej.
W październiku tego roku R Gem znajdowała się
w minimum, natomiast maksimum blasku spodziewane jest w połowie lutego 2016 r. W polskiej bazie obserwacji mamy ponad 600 ocen dla tej gwiazdy, natomiast
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do AAVSO w 2014 r. nadesłano 370 obserwacji. Krzywa
zmian blasku z obserwacji AAVSO, z ostatnich 4 lat na
poprzedniej stronie.

V Gem
To kolejna zmienna typu Mira Ceti w gwiazdozbiorze
Bliźniąt. Zmienia swoją jasność w zakresie 7,8-14,9
mag, w ciągu 274,8 dni. Jednak w średnim maksimum
blasku osiąga zaledwie 8,5 mag, co nie czyni jej zbyt
jasnym obiektem do obserwacji. Średnia jasność w minimum wynosi 14,2 mag.
V Gem odnajdziemy w pobliżu granicy z gwiazdozbiorem Małego Psa, mniej więcej w 1/3 odległości od gwiazdy β CMi w kierunku δ Gem. Tegoroczne
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Gwiazdozbiory nieba północnego - BLIŹNIĘTA

maksimum blasku wypadało niestety we wrześniu,
a przyszłoroczne jest spodziewane około czerwca,
tak więc w tym sezonie możemy obserwować jedynie
minimum tej gwiazdy, które wypada w lutym 2016 r.
W polskiej bazie jest zaledwie 10 ocen dla tej gwiazdy. Także w bazie AAVSO nie ma zbyt wiele jej ocen (110
w 2014 r.), przez co obserwacje tej gwiazdy są szczególnie pożądane. Powyżej wykres przedstawia krzywą
blasku z obserwacji przesłanych do AAVSO z ostatnich
5 lat.

X Gem
To jeszcze jedna przedstawicielka miryd w Bliźniętach,
o niemal symetrycznej krzywej zmian blasku. Gwiazda
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zmienia swoją jasność w przedziale 7,5-13,8 mag,
w ciągu 264,2 dni. Średnia amplituda wynosi natomiast
8,5-13,2 mag.
X Gem odnajdziemy w północnej części gwiazdozbioru, około 5° na północ od gwiazdy ε Gem.
Najbliższe maksimum blasku spodziewamy się w kwietniu 2016 r. Gwiazda ta, podobnie jak poprzedniczka,
nie jest zbyt często obserwowana. W polskiej bazie
znajdują się 62 oceny dla tej zmiennej, a do AAVSO
w 2014 r. przesłano 118 obserwacji. Na poprzedniej
stronie prezentujemy krzywą blasku z obserwacji przesłanych do AAVSO z ostatnich 5 lat.

Gwiazdozbiory nieba północnego - BLIŹNIĘTA

Jasna gwiazda zmienna typu Delta Cephei, o okresie wynoszącym 7,9 dnia. Gwiazda zmienia swoją jasność w przedziale 6,54-7,38 mag, a więc jest dostępna
nawet dla lornetek 10x50. W Gem odnajdziemy około
1° od gwiazdy γ Gem. Powyżej prezentujemy krzywą
blasku z polskich obserwacji.

U Gem jest układem podwójnym, składającym się
z białego karła i gwiazdy ciągu głównego, okrążających
się wzajemnie w ciągu 4 godzin i 11 minut. W układzie tym następuje przepływ masy w kierunku białego
karła i tworzenia się wokół niego dysku akreacyjnego,
którego niestabilność objawia się powtarzającymi się
wybuchami obserwowanymi jako gwałtowne pojaśnienie jasności gwiazdy.
U Gem normalnie zmienia swoją jasność w zakresie
14,0-15,1 mag (jest także interesującą gwiazdą zaćmieniową), jednakże co około 100 dni jej jasność wzrasta nawet do 8,2 mag. Ostatni wybuch miał miejsce
we wrześniu tego roku, tak więc następnego w tym
sezonie obserwacyjnym możemy się spodziewać około
grudnia, a kolejnego około marca 2016 r.
U Gem odnajdziemy we wschodniej części gwiazdozbioru Bliźniąt, w pobliżu granicy z gwiazdozbiorem
Raka, około 8° na wschód od gwiazdy δ Gem. Krzywa
blasku z obserwacji AAVSO z ostatnich 4 lat na kolejnej stronie.

U Gem

SS Gem

To bardzo ciekawa gwiazda, będąca pierwszym odkrytym przedstawicielem gwiazd zwanymi nowymi
karłowatymi. Okrył ją w 1855 r. R. Hind, który początkowo myślał, że odkrył gwiazdę nową. Jednakże obserwacja kolejnego wybuchu około 100 dni później przez
Pogsona pokazała, że mamy do czynienia z nowym
rodzajem gwiazd zmiennych.

Jasna przedstawicielka gwiazd zmiennych typu RV
Tauri. Zmienia swoją jasność w przedziale 8,48-9,70
w ciągu 89,4 dni. SS Gem odnajdziemy około 1,5° na zachód od gwiazdy η Gem. Nastęna strona predstawia
krzywą blasku z obserwacji przesłanych do AAVSO.

W Gem
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Gwiazdozbiory nieba północnego - BLIŹNIĘTA

OW Gem

η Gem

To bardzo ciekawa zmienna zaćmieniowa, zmieniająca
swoją jasność w zakresie 8,22-9,6 mag w ciągu 1258,6
dnia. Jej zmienność została potwierdzona dopiero pod
koniec lat 80-tych XX w. Ostatnie zaćmienie miało miejsce w październiku tego roku, a na kolejne będziemy
musieli poczekać aż do marca 2019 r. W poprzednim
numerze Proximy opublikowaliśmy artykuł poświęcony tej gwieździe, gdzie można znaleźć znacznie więcej informacji na jej temat. Krzywa blasku z zaćmienia
z 2008 r. na podstawie polskich obserwacji na następnej stronie.

Jasna zmienna półregularna typu SRA, zmieniająca
swoją jasność w zakresie 3,15–3,9 mag w okresie 232,9.
Znajduje się w odległości około 350 lat świetlnych
od nas i świeci 2400 razy mocniej od Słońca. To właśnie
w jej pobliżu w 1781 r. William Herschel odkrył Urana.
Kolejna strona przedstawia krzywą blasku z polskich obserwacji z ostatnich 7 lat.
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ζ Gem
To inna zmienna gołooczna w gwiazdozbiorze Bliźniąt.
ζ Gem jest cefeidą zmieniającą jasność w zakresie
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3,62-4,18 mag w ciągu 10,15 dni. Jej okres skraca się
o 3,1 sekundy na rok. Gwiazda znajduje się w odległości 1200 lat świetlnych od nas i świeci 3000 razy mocniej od naszego Słońca. Niemiecki astonom Julius F. J.
Schmidt podejrzewał zmienność ζ Gem już jako nastolatek w 1844 r., a 3 lata później podczas studiów udało
mu się to potwierdzić.
Sfazowana krzywa zmian blasku z polskich obserwacji jest widoczna na poprzedniej stronie.

Gwiazdozbiory nieba północnego - BLIŹNIĘTA

Bibliografia:
»»http://sogz-ptma.urania.edu.pl
»»program Cartus du Ciel (katalog Tycho 2 i GCVS)
»»http://en.wikipedia.org
»»www.sswdob.republika.pl
»»http://www.coloradoan.com/story/life/2015/01/31/
geminorum-appears-red-stoplight-skymonth/22481909/
»»„Niebo na dłoni” E.Pittich D. Kalmancok
»»https://www.aavso.org/vsots_ugem
»»http://stars.astro.illinois.edu/sow/propus.html

Mapka gwiazdozbioru, z zaznaczonymi gwiazdami opisanymi w artykule.
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CI Cygni – symbiotyczna zaćmieniowa
Na Drodze Mlecznej, około stu minut na północny zachód od η Cygani, leży jedna z jaśniejszych zmiennych
symbiotycznych – CI Cygni.
Tomasz Krzyt
Jako gwiazda zmienna została odkryta na początku
XX wieku, jednak dopiero w 1922 roku zaliczono ją
do gwiazd zmiennych nieregularnych-wybuchowych,
a w 1940 do symbiotycznych.
U CI Cygni obserwowane zmiany jasności powodowane są przez aktywność w dysku akrecyjnym oraz
przez zaćmienia, które zachodzą z okresem 855 dni.
Na obserwowanej krzywej zmian jasności można
wyróżnić dwie fazy: fazę spokoju i fazę aktywności.
Faza aktywności zdarza się nieregularnie co kilkanaście-kilkadziesiąt lat i trwa klika lat. Uważa się, że
w fazie aktywności następuje wzrost tempa przepływu gazu w dysku akrecyjnym, co powoduje wzrost
obserwowanej jasności i zmienna staje się gwiazdą
9-tej wielkości gwiazdowej. Natomiast w fazie spokoju
zmienna jest gwiazdą jedenastej wielkości gwiazdowej,
a dodatkowo wyraźnie widać zaćmienia o amplitudzie

około półtorej wielkości gwiazdowej, a nawet minimum
wtórne o amplitudzie około pół wielkości gwiazdowej
(wykres). Krzywa jasności podczas zaćmień przypomina krzywą zmiennych zaćmieniowych typu Beta Lyrae.
Składnik chłodniejszy – czerwony olbrzym typu widmowego M5, nie wykazuje zmienności. Natomiast niejasna jest identyfikacja składnika gorętszego. Może to
być biały karzeł o masie około pół masy Słońca lub
też gwiazda Ciągu Głównego o małych rozmiarach.
Identyfikację utrudnia dosyć gęsta mgławica otaczająca gorętszy składnik i dysk akrecyjny.
Zmienną można obserwować przez małe teleskopy
w czasie całego cyklu, ponieważ jej jasność nie spada
poniżej 12-tej wielkości gwiazdowej. Układ CI Cygni obserwujemy z odległości około 2 kpc.

Rys. 1. Krzywa jasności CI Cyg - na bazie polskich obserwacji od maja 1990 r.
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zabójcze narzędzie do obserwacji supernowych

Fot. - informacja na końcu artykułu.

Supernowe są źródłem życia, rozsiewającymi całą tablicę
Mendelejewa w bezkresnych przestrzeniach galaktyk. Ale również
mogą je zniszczyć, gdy drobiny życia znajdą się za blisko epicentrum wybuchu takiej zabójczej supernowej. Jednak nie to jest przyczyną faktu, że ostatnio niektóre supernowe są nazywane dość intrygująco np. „zabójca-14ae”, „zabójca-14li”, „zabójca-15lh”…
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P

owodem tych dziwnie brzmiących nazw jest projekt ASAS–SN (All–Sky Automated Survey for Supernovae)
dotyczący obserwacji najbliższych supernowych, który ruszył w kwietniu 2013 r. Twórcy projektu wymawiają
skrót ASAS–SN jak „assassin”, co oznacza w języku angielskim mordercę, zabójcę lub zamachowca. Skrót ten
można również rozumieć inaczej – ASAS–SN, jako zabójcze narzędzie dla konkurencji, czyli innych niż ASAS–SN
pretendentów do odkrywania supernowych. W ostatnim czasie około połowa odkryć jasnych supernowych
(jasność obserwowana <17 mag) padła jego łupem. W artykule przedstawię projekt ASAS–SN oraz kilka jego
najważniejszych odkryć (rozdział 5):

• ASASSN–14ae i ASASSN–14li – prawdopodobne przypadki zjawisk TDE (tidal disruption events) – rozerwanie
gwiazdy przez siły przypływowe supermasywnej czarnej dziury,
• ASASSN–15lh (wymawiaj: „assassin–15lh”/”zabójca–15lh”) – odkryta w czerwcu 2015 r. prawdopodobnie najjaśniejsza znana do tej pory supernowa o jasności absolutnej -23,5mag (o ile okaże sie supernową?).
ASAS–SN jest systemem obserwacyjnym dedykowanym do odkrywania jasnych supernowych oraz innych
tzw. przejściowych (krótkotrwałych) zjawisk astronomicznych nazwanych po angielsku transient astronomical events (w skrócie: transients). Według definicji z Wikipedii, pod tym dość mglistym pojęciem należy rozumieć
obiekty astronomiczne lub zjawiska, które trwają od sekund do dni, tygodni, a nawet lat. Zjawiska przejściowe
są chwilą w porównaniu do wieczności określonej w milionach i miliardach lat koniecznych na zaobserwowanie
ewolucji gwiazd i galaktyk. Wyjątkowo tak określa się również gwałtowne zjawiska w dalekim Kosmosie takie, jak
wybuchy supernowych, wybuchy promieniowania gamma (GRB), tranzyty (np. egzoplanet), mikrosoczewkowanie
grawitacyjne, destrukcja gwiazd przez siły przypływowe bardzo masywnych czarnych dziur (TDE) itp.
Warto wspomnieć, że ASAS-SN jest rozwinięciem idei ASAS – projektu stworzonego w 1997 roku przez polskich
astronomów prof. Grzegorza Pojmańskiego i prof. Bohdana Paczyńskiego. ASAS jest niskobudżetowym projektem
monitorującym całe niebo w zakresie jasności 8-14 mag (około 20 milionów gwiazd), który odkrył około 50 tysięcy nowych gwiazd zmiennych. Obserwacje są prowadzone w Obserwatorium Las Campanas (Chile) za pomocą
setupu obiektyw 200mm f/2,0 + kamera CCD 4096x4096 pikseli (pole widzenia 10,9°x10,9°). Natomiast obserwacje w Obserwatorium Haleakala na Hawajach wykonuje setup obiektyw 200 mm f/2,8 + kamera CCD 2048x2048
pikseli (pole widzenia 8,5°x8,5°). W obu obserwatoriach wykorzystuje się 3 minutowe ekspozycje z filtrami astronomicznymi V/I. Natomiast jego następca ASAS–SN szybciej analizuje dane, sięga do słabszych gwiazd (<17 mag)
i do 1000 razy większej objętości Wszechświata. Na stronie domowej ASAS–SN [1] jest również odnośnik do polskiego ASAS–a, a prof. Pojmański jest jednym z członków zespołu ASAS–SN.
W 2017 roku pozycji ASAS–SN jako prawie monopolisty – odkrywcy supernowych na półkuli północnej może zagrozić ZTF (Zwicky Transient Facility), którego celem będzie między innymi odkrywanie supernowych do 24 godzin
po wybuchu (patrz: [16]). Ma to być przegląd obserwacyjny całego widocznego nieba z Obserwatorium Mt. Palomar
za pomocą słynnego 1,2 m teleskopu im. Samuela Oschina (j.t. teleskop systemu Schmidta) połączonego z największą na świecie kamerą CCD. Ten zestaw będzie robił zdjęcia o polu widzenia około 47 stopni kwadratowych.
W ciągu jednej nocy obserwacyjnej będzie mógł uwiecznić całe widoczne niebo do 20,5–21 mag. Na Mt. Palomar,
gdzie znajduje się ten teleskop, jest 300 nocy obserwacyjnych w ciągu roku. ZTF ma być następcą obecnie funkcjonującego przeglądu obserwacyjnego iPTF (patrz: [15]), w ramach którego na tym samym teleskopie, ale z mniej
doskonałą kamerą CCD uzyskuje się obrazy o polu widzenia „tylko” 7,8 stopnia kwadratowego. IPTF nie jest w stanie sfotografować całego widocznego z Mt. Palomar nieba w ciągu jednej nocy. Ale już obecnie software iPTF potrafi na bieżąco przetwarzać obserwacji i automatycznie wykryć supernową w ciągu 40 minut od momentu jej
sfotografowania.

1. Co to jest ASAS–SN?
Na stronie domowej projektu [1] znajdującej się w domenie Uniwersytetu Stanowego Ohio w USA jest przedstawiona idea projektu ASAS-SN:
Niebo jest ogromne. Nawet w obecnych czasach tylko ludzkie oczy są w pełni zauważyć na niebie zjawiska
przejściowe – zmienne i gwałtowne zdarzenia, które są ważnymi probierzami natury i fizyki naszego Wszechświata.
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Zamierzamy to zmienić z pomocą naszego projektu „All–Sky Automated Survey for Supernovae” (ASAS–SN lub
„assassin”/zabójca), który docelowo będzie automatycznie obserwował każdej nocy całe widzialne niebo aż
do 17 magnitudo – 25 tysięcy razy słabsze obiekty niż ludzie oko. Ten projekt dostarczy wielu ważnych odkryć.
Niektóre z nich mogą potencjalnie zmienić astrofizykę. Należy myśleć o projekcie ASAS–SN jako o „SSST” (Small
Synoptic Survey Telescope), który jest uzupełnieniem LSST (Large Synoptic Survey Telescope) i innych podobnych
projektów pokrywających obserwacjami jasne obiekty na całym niebie. Jasne zjawiska przejściowe galaktyczne
i pozagalaktyczne odkryte w początkowej fazie naszego projektu są szczególnie wartościowe, ponieważ są one
łatwe do badań z wykorzystaniem teleskopów o umiarkowanych rozmiarach.
Aktualnie dla ASAS–SN pracują dwie jednostki obserwacyjne Brutus (Obserwatorium Haleakala) i Cassius
(Obserwatorium Cerro Tololo). Każda z nich składa się czterech 14–cm teleskopów z czterema kamerami CCD
na wspólnym montażu paralaktycznym. Więcej informacji o tych teleskopach „kwadrupolowych” można znaleźć
w rozdziale 2. Oba zestawy teleskopów pozwalają na wykonanie fotografii około 20 tysięcy stopni kwadratowych
każdej pogodnej nocy. Całe dostępne niebo jest fotografowane w ciągu 2–3 dni. Przykładową mapę pokrycia nieba
obserwacjami wykonanymi przez teleskopy ASAS–SN w dniu 30 września 2015 r. pokazano na rys.1.
Docelowo planowane jest uruchomienie ogółem 4 takich zestawów w czterech różnych miejscach obserwacyjnych na Ziemi. Oprócz Haleakala i Cerro Tololo mają to być Obserwatorium McDonald w USA i Sutherland w RPA
(patrz również rys.5). Pozwoli to na wykonanie przeglądu obserwacyjnego całego widocznego nieba każdej pogodnej nocy.
Teoretycznie, gdyby uwiecznić obraz całego nieba za pomocą 16–bitowej kamery CCD (informacja z piksela
zapisywana na 2 bajtach) z rozdzielczością 1”/piksel, to fotografia zajęłaby około 1 terabajata. Ten wynik otrzymujemy mnożąc 2 bajty przez liczbę sekund kwadratowych całego nieba, która wynosi ~500 miliardów (= ~41250
stopni kwadratowych = 4π steradianów). Dla porównania obserwacje Brutusa i Cassiusa każdej pogodnej nocy
zapełniają około 60 GB na dyskach komputerów ASAS–SN.

Rysunek 1. Mapa nieba pokazująca pola obserwowane przez ASAS–SN w dniu 30 września 2015 r. Kolory wskazują
na ilość dni, które upłynęły od ostatniej obserwacji. Pozycję Księżyca na niebie reprezentuje symbol –  , a Słońca – .
Całe widzialne niebo jest fotografowane w ciągu 2–3 dni. Materiał źródłowy: [1].
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ASAS–SN tworzą astronomowie z Uniwersytetu Stanowego Ohio w USA (9 osób na stronie domowej [1]) oraz
stali współpracowników z innych ośrodków:
• Ohio State University: Jon Brown, Diego Godoy, Tom Holoien, Chris Kochanek, Kris Stanek, Greg Simonian, Udit
Basu, John Beacom, Todd Thompson, Ben Shappee (na stypendium w innych ośrodkach),
• José Luis Prieto (Universidad Diego Portales; MAS),
• Grzegorz Pojmanski (Warsaw University Observatory),
• Joseph Brimacombe (Coral Towers Observatory),
• David Bersier (LJMU),
• Subo Dong, Ping Chen (KIAA-PKU),
• Emilio Falco (CfA),
• Przemysław Wozniak (LANL).
Warto zwrócić uwagę na obecność na tej liście twórcy polskiego projektu ASAS prof. Grzegorza Pojmańskiego
z UW. Jego nazwisko często pojawia się na liście współautorów telegramów astronomicznych o odkryciu kolejnej
supernowej ASAS–SN.
Ze względu na słabą rozdzielczość zdjęć CCD (7,8”/piksel) uzyskiwanych przez instrumenty ASAS–SN członkowie
projektu współpracują z grupą miłośników oraz zawodowych astronomów, których zadaniem jest niezwłoczne
potwierdzenie odkrycia z pomocą instrumentów o lepszej rozdzielczości. Tą grupę współpracowników określa się
pojęciem niepłatnych profesjonalnych współpracowników/astronomów (ang. „unpaid professional collabolators/
astronomers”) i liczy aktualnie 11 osób. Jednym z nich jest australijczyk Joe Brimacombe – profesor nauk medycznych, który prowadzi obserwacje w Australii (Savannah Skies Observatory) oraz New Mexico (zdalnie sterowany teleskop o aperturze 50 cm). Z ASAS–SN współpracuje również około 50 innych zawodowych astronomów,
których nazwiska są podane na stronie domowej [1]. ASAS–SN jest finansowany między innymi przez Mt. Cuba
Astronomical Foundation oraz NSF.

2. Brutus i Cassius
Zarówno Brutus (rys.2) jak i Cassius (rys.3) są teleskopami „kwadrupolowymi”, gdzie każda jednostka obserwacyjna składa się z czterech astrografów o aperturach
14 cm na wspólnym montażu. Tak naprawdę to fotony od ciał niebieskich zbierają tutaj cztery markowe
obiektywy Nikon AF–S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
AF (cena ok. 10 tys. $/szt.). Fotony z każdego obiektywu
są rejestrowane przez osobną kamerę CCD mono firmy
FLI – model ProLine PL230 back–iluminated o matrycy
2048x2048 pikseli. Jest to kamera dedykowana do zastosowań fotometrycznych o bardzo niskim poziomie szumów, bardzo dużych pikselach o boku 15 μm i głębokiej
studni potencjału aż 150 000 e-. Przy 90–sekundowych
ekspozycjach pozwala rejestować gwiazdy aż do około
17 mag z przyzwoitnym stosunkiem sygnału do szumu.
Rysunek 2. Jednostka obserwacyjna Brutus (north)
systemu
ASAS–SN
(teleskop
„kwadrupolowy”)
uruchomiona jako pierwsza w kwietniu 2013 roku.
Znajduje się w Obserwatorium Haleakala na Hawajach
i składa się z czterech astrografów o aperturach
14 cm (obiektywy fotograficzne Nikon 400 mm f/2,8)
z kamerami CCD firmy FLI. Materiał źródłowy: [2].
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Pewną wadą tej konfiguracji jest mała rozdzielczość około 7,8”/piksel. Ale ogromny jej atut stanowi wielkość pola
widzenia aż około 4,5ºx4,5º ≈ 20 stopni kwadratowych. Przykładową fotografię nieba wykonaną zestawem Brutus
przedstawia rys.4.
Najważniejsze wydarzenia w historii rozwoju ASAS–SN zostały uszeregowane chronologicznie w tabeli 1 –
„Kalendarium wydarzeń ASAS–SN”.
Tabela 1: kalendarium wydarzeń ASAS-SN:
Data

Wydarzenie

1997 r.

uruchomienie przez polskich astronomów prof. Grzegorza Pojmańskiego
i prof. Bohdana Paczyńskiego projektu obserwacji całego nieba ASAS – protoplasty projektu ASAS–SN.

kwiecień 2013 r.

uruchomienie pierwszej jednostki obserwacyjnej Brutus (north) z dwoma teleskopami
do obserwacji nieba północnego

5 czerwca 2013 r.

odkrycie przez Brutusa pierwszej supernowej ASASSN–13an (czytaj: „assassin–13an”/”
zabójca–13an”)

grudzień 2013 r.

uruchomienie jednostki obserwacyjnej Brutus (north) z czterema teleskopami i odkrycie
pierwszej supernowej tym zestawem ASASSN–13dm

25 stycznia 2014 r.

odkrycie prawdopodobnego zjawiska TDE – ASASSN–14ae

marzec 2014 r.

uruchomienie drugiej jednostki obserwacyjnej Cassiusa (south) z dwoma teleskopami
do obserwacji nieba południowego

18 czerwca 2014 r.

odkrycie przez Cassiusa pierwszej supernowej ASASSN–14cu

12 sierpnia 2014 r.

odkrycie 50 supernowej ASASSN–14fj

22 listopada 2014 r. odkrycie prawdopodobnego zjawiska TDE – ASASSN–14li
14 stycznia 2015 r.

odkrycie setnej supernowej ASASSN–15az

11 maja 2015 r.

odkrycie 150 supernowej ASASSN–15il

14 czerwca 2015 r.

odkrycie najjaśniejszej do tej pory znanej supernowej ASASSN–15lh

lipiec 2015 r.

uruchomienie Cassius (south) z czterema teleskopami

6 sierpnia 2015 r.

odkrycie 200 supernowej ASASSN–15nr

30 września 2015 r. ASAS–SN odkrył 222 supernowe (w tym 130 w roku 2015)
Hosting dla Brutusa i Cassiusa zapewnia globalna sieć teleskopów LCOGT (Las Cumbres Observatory Global
Telescope Network) odpowiednio w obserwatoriach Haleakala (Hawaje) i Cerro Tololo (Chile). Wszystkie obserwatoria zarządzane przez LCOGT są pokazane na rys.5. W danej chwili w ciągu dnia zawsze przynajmniej w jednym
z obserwatoriów zarządzanych przez LCOGT trwa noc i można obserwować niebo.

3. Procedura akwizycji i redukcji obserwacji przez ASAS–SN
Na rysunku 6 pokazano schemat blokowy procedury przetwarzania danych obserwacyjnych przez ASAS–SN.
Każdej nocy jednostki obserwacyjne Brutus i Cassius (patrz panel LCOGT – rys.6) generują około 60 GB materiału obserwacyjnego. Software planujący optymalne fotografowanie nieba (patrz: „Scheduler” na rys. 6 w panelu
„Real–Time Automated Pipeline”) uwzględnia ostatnio fotografowane okolice nieba przez system oraz prognozowany szum pochodzący od Słońca i Księżyca. Na bieżąco w ciągu nocy zdjęcia są transferowane z lokalizacji
LCOGT (Haleakala/Cerro Tololo) i przetwarzane (rys.6: image reduction). Następuje ich odjęcie piksel po pikselu
od wcześniej przygotowanych zdjęć wzorcowych danego fragmentu nieba (rys.6: image substraction). Na przykład
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na rys.7 widać zdjęcia po przetworzeniu
w „real-time automated pipeline”, na którym odkryto supernową ASASSN–13bb.
Następnie oprogramowanie automatyczne
pomija zdjęcia kiepskiej jakości, a współrzędne nieudanej fotki są wprowadzane
do schedulera do ponownych obserwacji
(rys.6: data quality cut → scheduler).
Na dobrej jakości zdjęciach wykonywana
jest detekcja zjawisk przejściowych (rys.6:
transient source detection). Jednakże ludzie oko nie przegląda tysiąca zdjęć z każdej nocy obserwacyjnej ASAS–SN w poszukiwaniu zmienności. Żmudną czynność
identyfikacji obiektów na zdjęciach
różnicowych takich jak np. na rys.7D
wykonuje za człowieka program komRysunek 3. Jednostka obserwacyjna Cassius do obserwacji nieba puterowy SExtractor (Source Extractor
południowego (Obserwatorium Cerro Tololo). Widać go na pierwszym dostępny np. w linuksowej dystrybucji
planie – wersja „dipolowa” z dwoma obiektywami Nikon o aperturze oprogramowania astronomicznego ESO
14 cm i kamerami CCD firmy FLI. Materiał źródłowy: [2].
SciSoft). Zdjęcia z zauważonymi zjawiskmi
przejściowymi są oznaczane do dalszej analizy i decyzji astronomów (rys.6: transient source detection → panel
„Human Decisions”). Każdej nocy system ASAS–SN rejestruje kilka zjawisk przejściowych, z których niektóre okazują się supernowymi.
Przed poszukiwaniem zjawisk przejściowych w danym fragmencie nieba przygotowuje się zdjęcie referencyjne,
składając je z wielu obrazów tego samego pola uzyskanych teleskopem ASAS–SN. Przykład takiego zdjęcia pokazano na rys.7A. Ze względu na małą rozdzielczość zdjęć ASAS–SN (duże piksele kamery CCD ~7,8”/piksel) dodatkowo są wykorzystywane archiwalne zdjęcia DSS w tej samej skali kątowej, ale w wyższej rozdzielczości (przykład
na rys.7B). System redukcji zdjęć automatycznie zgłasza astronomowi do decyzji zdjęcia, w których zostały zauważone zmiany jasności w wersji pokazanej na rys.7C i D. Zdjęcie z rys.7C wykonane 4 lipca 2013 roku zostało użyte
do detekcji kandydatki na supernową oznaczonej jako ASASSN–13bb. Szczególnie dobrze identyfikuje się nowy
obiekt na rys.7D, które stanowi różnicę zdjęć
C–A. Zielone koło o promieniu 15” na rys.7A/
B/C wskazuje na tą samą pozycję na niebie.
Autorzy w telegramie astronomicznym nr
5193 ogłosili odkrycie prawdopodobnej supernowej w galaktyce UGC 01395, bazując
tylko na danych ASAS–SN (rys.6: scaning →
announcement decision → ATels). Kandydat
został następnie potwierdzony jako supernowa typu Ia techniką spektroskopową.
Informacja o tej supernowej została również
umieszczona na liście supernowych na stronie domowej ASAS–SN (rys.6: announcement
decision → ASAS–SN website).
Dla bardziej wątpliwych przypadków wykorzystuje się wariant z wykonaniem przez
astronomów współpracujących dodatkowej
Rysunek 4. Przykładowy fragment nieba widziany przez Brutusa
fotografii potwierdzającej (rys.6: scaning → o polu 4x4,5ºx4,5º (~4x20 stopni kwadratowych). Są to cztery
verification imaging → announcement deci- zdjęcia 90–sekundowe wykonane przez Brutusa (wersja z czterema
obiektywami 14 cm), które zostały następnie połączone w jeden
sion → ATels).
obraz. Materiał źródłowy: [3].
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Specjalnie traktuje się zjawiska przejściowe dla obiektów o ustalonych współrzędnych na niebie – w tym szczególnie
dużej liczby 2856 gwiazd kataklizmicznych
(rys.6: ASAS–SN automated photometry
→ ASAS–SN patrols). W każdym przypadku jest wykonywana fotometria różnicowa względem gwiazdy porównania znajdującej się w pobliżu. Gdy jasność jednej
z gwiazd kataklizmicznych znajdujących się
w bazie ASAS–SN przekroczy wartość progową („trigger mag”), to informacja o jej
pojaśnieniu jest automatycznie wysyłana na stronę CV–Patrol: http://cv.asassn.
astronomy.ohio-state.edu/ . Przykładowe
informacje CV–Patrol na koniec września
2015 r. są pokazane na rys.8. Po kliknięciu
na nazwę aktywnej gwiazdy kataklizmicznej można otrzymać jej krzywą blasku
z bazy danych ASAS–SN. Można uzyskać
z bazy ASAS–SN taką informację również
o innych gwiazdach kataklizmicznych – niekoniecznie aktywnych (np. U Gem, ale SS
Cyg nie znalazłem!). Aktualnie CV–Patrol
jest jeszcze rozwijany i traktowany jako
wersja testowa.

4. Statystyka obserwacji
przez ASAS–SN

Rysunek 5. Ogólnoświatowa sieć teleskopów zarządzana przez
LCOGT. Teleskopy ASAS–SN znajdują się w dwóch lokalizacjach
pod hostingiem LCOGT: Haleakala i Cerro Tololo. Na rysunku
pokazano pory dnia w lokalizacjach LCOGT około północy czasu
środkowoeuropejskiego w połowie września. W tabeli są podane
współrzędne geograficzne obserwatoriów LCOGT (kolumna
„coordinates”), ich wysokość nad poziomem morza (kolumna
„elevation”) i strefa czasowa (kolumna „timezone”). Materiał
źródłowy [7].

Głównym celem obserwacji ASAS–SN jest
zbieranie informacji o najbliższych supernowych bez błędów systematycznych
i efektów selekcji. To zadanie nie udało
się do tej pory żadnemu z projektów poszukiwań supernowych. Wstępne rezultaty są zachęcające. Dotychczas odkryto
222 supernowe (stan na 1 października
2015 r.). Ich rozmieszczenie na niebie oraz
typ przedstawia rys.9.
W ciągu ponad 2 lat obserwacji odkryto następujące zjawiska (stan na dzień
27 lipca 2015 r.):
•
•
•
•

34

475 nowych gwiazd kataklizmicznych,
41 rozbłysków karłów typu M o amplitudzie jasności większej niż 4 mag,
15 rozbłysków w blazarach,
194 supernowe (w tym: 147 typ Ia, 37
typ II, 6 typ Ib/Ic, 1 SLSN, 3 – bez określonego typu).

Proxima • październik 2015 

Rysunek 6. Schemat blokowy procedury akwizycji i redukcji

obserwacji ASAS–SN. Materiał źródłowy: [5].
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Rysunek 7. Jak ASAS–SN odkrywa supernowe na przykładzie

supernowej ASASSN–13bb. A– zdjęcie referencyjne do
badania zmienności danego fragmentu nieba, B – archiwalne
zdjęcie z DSS w tej samej skali co A, ale znacznie wyższej
rozdzielczości, C – zdjęcie z 4 lipca 2013 r. po przetworzeniu
przez pipeline ASAS–SN, D – zdjęcie różnicowe C–A. Materiał
źródłowy: [4].

Na rys.10 i 11 zostały porównane odkrycia supernowych przez ASAS–SN z amatorskimi i profesjonalnymi przeglądmi nieba od dnia 1 maja 2014
r., gdy Cassius (jeszcze z dwoma aperturami!) rozpoczął odkrywanie supernowych na niebie południowym. W tym czasie równolegle na niebie
północnym pracował Brutus już w pełnej „kwadrupolowej” wersji.
Na rys.10 pokazano, że w okresie 1 maja 2014 r.
– 1 maja 2015r. około połowa wszystkich supernowych (119 SN) została odkryta przez ASAS–
SN. Drugą pozycję zajmują miłośnicy astronomii,
którzy odkryli 51 supernowych. Pozostałe 61 supernowych zostało odkryte przez profesjonalne
przeglądy nieba – w szczególności CRTS, LOSS,
MASTER, ISSP, LSQ, TNTS, PS1, KISS, iPTF. Jeszcze
korzystniej dla ASAS-SN wygląda statystyka odkryć supernowych z pierwszego półrocza 2015 r.
– odkrył prawie 64 % supernowych jaśniejszych
od 17 mag.
Na rys.11 czerwona kropkowana horyzontalna
linia pokazuje medianę z odległości supernowej
w sekundach łuku („offset [arcsec]”) od galaktyki
macierzystej dla supernowych odkrytych przez
ASAS–SN. Natomiast niebieska przerywana pionowa linia prezentuje medianę jasności absolutnych galaktyk macierzystych, w których ASAS–SN
odkrył supernowe.
W porównaniu do innych przeglądów obserwacyjnych, w próbce jasnych supernowych odkrytych
przez ASAS–SN występuje mniej efektów selekcyjnych odnośnie jasności absolutnych galaktyk macierzystach, w których odkryto supernowe oraz
odległości supernowej w sekundach łuku od centrum galaktyki macierzystej. Tzn. jasne supernowe
odkryte przez ASAS–SN wykazują najmniej efektów selekcyjnych w całej przestrzeni parametrów
pokazanych na rys.11:
•
•

gigant yczne ↔ karłowate galak t yki
macierzyste,
środek galaktyki macierzystej (0”) ↔ skraj obserwowanej galaktyki macierzystej (w sekundach łuku).

5. Ważne odkrycia ASAS–SN
Rysunek 8. Przykładowe dane na koniec września ze strony

ASAS–SN CV–Patrol informującej o wybuchach gwiazd
kataklizmicznych. Materiał źródłowy: [1].

W czasie dotychczasowego funkcjonowania ASAS–
SN odkrył ponad tysiąc zjawisk przejściowych.
Pełna ich lista znajduje się na stronie domowej
ASAS–SN pod odnośnikiem [6]. W szczególności
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Rysunek 9. Lokalizacja na niebie dotychczasowych odkryć supernowych przez ASAS–SN. Na rysunku oznaczono, że

im większy symbol tym mniejszy redshift do supernowej. Materiał źródłowy: [1].
w roku 2013 wszystkie interesujące obiekty otrzymały oznaczenia z sufiksem od ‚...13aa’ do ‚...13do’, w roku 2014
– od ‚...14aa’ do ‚...14na’, w roku 2015 do 1 października – od ‚...15aa’ do ‚...15qd’. Na liście zjawisk przejściowych [6]
występują przerwy w ciągłej numeracji oraz są odnotowane inne zmiany, ale bez oznaczeń ASAS–SN – np. detekcja
supernowych, które zostały wcześniej odkryte przez kogoś innego, obserwacje wybuchów gwiazd kataklizmicznych. Poniżej przedstawię kilka najbardziej spektakularnych odkryć ASAS–SN.
5a. Zjawiska przypływowej destrukcji gwiazd: ASASSN–14ae i ASASSN–14li
ASAS–SN zaobserwował dwa prawdopodobne przypadki zjawisk TDE (tidal disrupion events), czyli destrukcji gwiazdy przez siły przypływowe bardzo masywnej czarnej dziury o masie 105 –10 6 M. Takie czarne dziury występują
w centrach galaktyk. Na rys.12 po lewej stronie pokazano schematyczny przebieg tego zjawiska. Dla tak masywnych obiektów odległość „tidal radius”, w której siły przypływowe czarnej dziury rozrywają gwiazdę jest większy
od horyzontu zdarzeń. Gdy gwiazda zbliży się na odległość mniejszą niż „tidal radius” następuje jej unicestwienie
i plazma, z której składa się gwiazda częściowo spada po orbice eliptycznej w stronę czarnej dziury („bound debris”),
a częściowo ucieka po orbice hiperbolicznej („unbound debris”). Na symulacjach komputerowych początkowo ten

Rysunek 10. Statystyka odkryć jasnych (<17 mag) supernowych przez ASAS–SN. Lewy panel: statystyka z pierwszego
roku obserwacyjnego (maj 2014 – maj 2015 r.), gdy system pracował jednocześnie na północnej i południowej półkuli
Ziemi. Prawy panel: statystyka z pierwszego półrocza 2015 r. Materiał źródłowy: [5] i [17].
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Rysunek 11. Rozkład jasnych supernowych jako funkcja absolutnej jasności galaktyki macierzystej i położenia

supernowej w sekundachh łuku względem centrum galaktyki macierzystej. Czerwone gwiazdki – supernowe odkryte
przez ASAS–SN, niebieskie „iksy” – supernowe odkryte przez innych zawodowych astronomów, czarne kropki –
supernowe odkryte przez miłośników astronomii. Materiał źródłowy: [5].
kataklizm przypomina wybuch supernowej i jasność w zakresie optycznym może wzrosnąć nawet do 10 43 ergów
na sekundę. Jednakże w późniejszym okresie można to zjawisko odróżnić od supernowych, gdyż przez długi czas
rzędu jednego roku dla obiektów TDE obserwuje się silne widmo ciągłe w zakresie niebieskim oraz szerokie linie
emisyjne (poszerzenie około 0,01 – 0,1 prędkości światła). Nie obserwuje się linii wzbronionych, które powstają w gazie o małej gęstości. W 2014 r. ASAS–SN odkrył dwóch kandydatów na TDE: ASASSN–14ae i ASASSN–14li.
Są to zjawiska, które zaistniały w najbliżej do tej pory obserwowanych galaktykach o redshifcie z=0,0436 i z=0,0206.
O tym, że może to być TDE wskazuje ewolucja w czasie widm tych obiektów pokazana
na rys.13.

Rysunek 12. Wyjaśnienie zjawiska TDE (tidal disruption event) –

rozerwania gwiazdy przez siły przypływowe bardzo masywnej
czarnej dziury. Po lewej stronie rysunku pokazano schematycznie
przebieg tego zjawiska, prawa strona – wizja artystyczna. Materiał
źródłowy: lewa strona – [14], prawa strona - Internet.

5b. Najjaśniejsza z super-jasnych
supernowych (SLSN): ASASSN–15lh
Supernowa ASASSN–15lh została odkryta 14 czerwca 2015 r. na niebie południow ym (granica gwiazdozbiorów Indus –
Tucana) przez teleskop Cassius w galaktyce
APMUKS(BJ)B215839.70–615403.9 o nieznanym redshifcie. Po dodatkowym potwierdzeniu, informacja o jej odkryciu została opublikowana w telegramie astronomicznym nr
7642 [8]. Analizę obserwacji ASASSN–15lh
z początkowego okresu zawiera publikacja
[10] – S.Dong i inni.
Okazało się, że po raz pierwszy ta supernowa została zarejestrowana w danych
ASAS–SN w dniu 8 maja 2015 r. (V~17,4 mag).
Na podstawie dopasowania paraboli do danych obserwacyjnych oszacowano, że maksimum jasności (V~16,9 mag) supernowa
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Rysunek 13. Zmiany czasowe w widmach kandydatów na TDE: ASASSN–14ae (po lewej stronie) i ASASSN–14li (po
prawej stronie). Na każdym z tych rysunków jest również pokazany wykres w kolorze czarnym z widmem galaktyki
macierzystej (oznaczenia: host galaxy/SDDDS host). Cechą charakterystyczną TDE jest długo utrzymujące się silne
widmo ciągłe w zakresie niebieskim oraz szerokie linie emisyjne. Materiał źródłowy: [5].

Rysunek 14. Zdjęcie, na którym odkryto supernową ASASSN–15lh. Supernowa została oznaczona czerwonym

okręgiem na zdjęciu po prawej stronie i jest jaśniejsza np. niż gwiazda znajdująca się 40” na zachód. Na zdjęciu
referencyjnym DSS po lewej stronie jest odwrotnie. Materiał źródłowy: [9].
osiągnęła w dn. 5 czerwca. Na rys.15 porównano krzywe blasku supernowej ASASSN–15lh i PTF10cwr/SN2010gx,
gdyż oba zjawiska wystąpiły przy tym samym redshifcie z~0,23 (odpowiada to modułowi odległości µ=40,3
mag). ASASSN–15lh w porównaniu do PTF10cwr jest zarówno gorętsza jak i > 6 razy jaśniejsza (jasność absolutna
PTF10cwr ~-21,6 mag).
Rys.16 przedstawia absolutne krzywe blasku najjaśniejszych zaobserwowanych supernowych SLSN–I w krótkofalowym zakresie optycznym (filtr „u”) w układzie odniesienia związanym z galaktykami macierzystymi, w których wybuchły. Niestety dla ASASSN–15lh nie ma obserwacji UV wcześniejszych niż 10 dni po maksimum jasności.

38

Proxima • październik 2015 

ASTROFIZYKA

Rysunek 15.

Obserwowana krzywa blasku supernowej
ASASSN–15lh w porównaniu do innej supernowej typu
SLSN–I o oznaczeniu PTF10cwr/SN2010gx. Dodatkowo
pokazano na rysunku dane fotometryczne z innych teleskopów
– Swift (kolorowe UVW1, UVM2, UVW2), 1–m teleskop
w Obserwatorium Siding Spring (kolorowe U, B, V). Porównano
krzywe blasku supernowych, gdyż oba zjawiska wystąpiły
przy tym samym redshifcie z~0,23 (odpowiada to modułowi
odległości µ=40,3 mag.). Materiał źródłowy: [10].

Rysunek 16. Absolutna krzywa blasku supernowej ASASSN–

15lh w porównaniu do innych najjaśniejszych supernowych
typu SLSN–I. Materiał źródłowy: [10].
TABELA 2: Pięć najjaśniejszych supernowych SLSN według [10].

Wcześniejsze jasności tej supernowej (czerwone okręgi na rys.16) zostały oszacowana
na podstawie obserwacji ASAS–SN w barwie V.
Obserwacje fotometryczne ASASSN–15lh około
10 dni po maksimum (czerwone koła na rys.16)
zostały wykonane przez inne teleskopy w zakresie UV (np. Swift, 1–m teleskop Siding Spring).
Okazało się, że ASASSN–15lh z jasnością absolutną w barwie „u” ~-23,5 mag jest aktualnie
najjaśniejszą znaną supernową. Ta supernowa jest na pierwszym miejscu w tabeli 2, która
przedstawia listę pięciu najjaśniejszych supernowych typu SLSN–I i typu SLSN–II. Kolumna Lpeak
w tej tabeli zawiera jasność danej supernowej
w maksimum jasności w ergach na sekundę.
Pełna analiza tego zjawiska nie mogłaby być
wykonana bez obserwacji spektroskopowych.
W dn. 21 czerwca 2015 r. uzyskano widmo w zakresie optycznym tej supernowej (3900–9200Å)
przez 100” teleskop du Pont. Było to widmo
praktycznie bez żadnych struktur z wyjątkiem
absorpcji o obserwowanej długości fali ~λ5100Å.
Widmo okazało się bardzo podobne do innej
supernowej PTF10cwr/SN2010gx, a strukturę
absorpcyjną zidentyfikowano jako OII λ4200Å
o redshifcie z~0,23 (patrz rys.17). Poszerzenie
~250Å tej linii absorpcyjnej można interpretować jako rozszerzanie się pozostałości po wybuchu z prędkością ~20 tys. km/s. Analiza kolejnych
widm z teleskopów CLAY i południowo–afrykańskiego SALT pozwoliła dokładnie wyznaczyć
redshift tej supernowej z=0,2326 na podstawie położenia linii absorpcyjnych dubletu MgII
λλ2796,2803Å. W widmie tej supernowej nie wykryto linii wodoru i sklasyfikowano ją jako bardzo jasną supernową SLSN (super luminous supernova) I–go typu, czyli SLSN–I.
Oszacowano, że ASASSN–15lh wybuchła w galaktyce APMUKS(BJ)B215839.70-615403.9 o jasności absolutnej MV = -22 mag (jasność obserwowana V=18,5 mag przy redshifcie z=0,2326),
która jest znacznie jaśniejsza od Drogi Mlecznej.
Jest to bardzo nietypowa sytuacja – supernowe SLSN zwykle pojawiają się w galaktykach
karłowatych.
Około 13 sierpnia 2015 r. ukazała się publikacja teoretyczna [11] grupy astronomów
(B.D.Metzger, B.Margalit, D.Kasen, E.Quataert)
pt. „Różnorodność zjawisk przejściowych podczas narodzin magnetara” w której uwzględnili, że ASASSN–15lh jest niezwykle jasną supernową SLSN. W tej publikacji połączyli w postaci
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Rysunek 17. Widmo supernowej ASASSN–15lh (linie w kolorze czarnym) w porównaniu do innych podobnych bardzo

jasnych supernowych SLSN – PTF10cwr (kolor czerwony) i SN2005ap (kolor niebieski). Materiał źródłowy [10].
spójnego modelu zjawiska SLSN oraz ULGRB (ultra long gamma ray bursts/bardzo długo trwające wybuchy promieniowania gamma).
Idea jest następująca: bardzo masywna gwiazda zaczyna się zapadać jak standardowa supernowa. W procesie implozji prawie natychmiast tworzy się bardzo szybko wirujący magnetar, którego moment pędu ratuje przez
zapaścią do czarnej dziury. Magnetar jest gwiazdą neutronową o ekstremalnym natężeniu pola magnetycznego
rzędu 1012 –1016 gausów i okresie rotacji w momencie powstania nawet 1 milisekundy. Materia jest wyrzucana
z wirującej powierzchni pulsara szczególnie w okolicach biegunów magnetycznych. Kolumny materii uciekającej
z okolic biegunów magnetycznych pulsara są obserwowane jak wysokoenergetyczne dżety. Ostatecznie magnetar wyhamowuje rotację poprzez te dżety i zapada się jako czarna dziura.
Konsekwencje modelu magnetara można wyjaśnić w oparciu o rys.18. W tym modelu przyjęto, że podczas
wybuchu supernowej:
•
•
•

powstaje magnetar masie 1,5 M (masa magnetara > masy Chandrasekhara, ale początkowa ekstremalnie
szybka rotacja zapobiega kolapsowi magnetara do czarnej dziury),
jest wyrzucana masa = 3 M z początkową energią kinetyczną 10 51 ergów,
jest wyrzucana masa = 0,2 M w postaci atomów niklu, które rozpadając się z okresem połowicznego rozpadu
kilkudziesiąt dni stanowią jedno z głównych źródeł energii w krzywej blasku w zakresie optycznym.

Pozostałe elementy tego prostego modelu zależą od początkowego okresu rotacji magnetara (oznaczenie „Po”
na rys.18) i natężenia dipolowego pola magnetycznego (oznaczenie „Bd” na rys.18).
Magnetar o parametrach w górnej lewej części tego wykresu rotuje bardzo szybko (okres ~0,001 sekundy=1ms)
i posiada bardzo silne pole magnetyczne ~1016 gausów. W tym scenariuszu magnetar generuje ekstremalnie silnego dżeta o jasności LJ~10 50 –10 52 ergów/s, który bardzo szybko hamuje jego rotację i po kilku minutach magnetar
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Rysunek 18. Związek pomiędzy ULGRB i SLSN. Na osi odciętych jest początkowy okres rotacji magnetara

Po w milisekundach. Na osi rzędnych pokazano natężenie dipolowego pola magnetycznego Bd magnetara w gausach.
Obszar w kolorze czerwonym pokazuje parametry, przy których są możliwe supernowe SLSN, natomiast obszar
zakreślony na niebiesko – tutaj mogą powstawać GRB. Punkty czerwone i niebieskie to parametry obserwowanych
supernowych SLSN. Ciągła czarna linia prezentuje wykładnik potęgi maksymalnej jasności supernowych (L SN)
w przestrzeni parametrów Po–Bd, a niebieska kropkowana – jasność dżeta (Lj). Materiał źródłowy: [11].
zapada się w czarną dziurę. Jest to często obserwowany przypadek długo trwającego wybuchu promieniowania
gamma (LGRB).
Natomiast jeżeli się poruszamy w prawą strone do dołu na rys.18 to pole magnetyczne jest coraz słabsze,
a okres rotacji coraz dłuższy. W tym scenariuszu dżet generowany przez magnetara jest słabszy (LJ~1048 ergów/s)
i trwa coraz dłużej wyhamowanie magnetara – tym samym opóźniając jego kolaps. Jeżeli dżet skieruje się przypadkowo w naszą stronę, to wtedy zobaczymy go jako bardzo długo trwający (~0,5 godziny) wybuch promieniowania gamma (ULGRB).
Z kolei dla bardzo jasnych supernowych (SLSN) magnetar posiada jeszcze słabsze pole magnetyczne i wyhamowanie rotacji magnetara przez tego dżeta o jasności LJ~10 46 ergów/s może nastąpić w ciągu tygodni. Na przykład
według tego prostego modelu podczas wybuchu supernowej ASASSN–15lh powstał magnetar o początkowym
okresie rotacji Po=1,2ms i natężeniu dipolowego pola magnetycznego Bd =1,2x1013 gausów.
Jedną z najbardziej niezwykłych cech rys.18 są ciągłe czarne linie pokazujące, gdzie jasność supernowej jest
największa. W tych punktach jasność supernowej jest wzmacniana przez magnetara, generując bardzo jasne supernowe SLSN. Te linie z dużą dokładnością zgadzają się z danymi obserwacyjnymi trzech szczególnych supernowych oznaczonych czerwonymi kropkami na rys.18, w tym ASASSN–15lh. Szczególnie fascynujące jest to, że czarne
linie przekraczają obszar niebieski, gdzie są produkowane ULGRB. Innymi słowy, autorzy tej publikacji przewidują możliwość związku bardzo jasnych supernowych SLSN z bardzo długo trwającymi wybuchami GRB (ULGRB).
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Dotychczasowe wnioski na temat ASASSN–15lh zostały wyciągnięte tylko na podstawie ~1–miesięcznych obserwacji. Nie ma pewności, że „zabójca-15lh” jest supernową z magnetarem. Na przykład może okazać się kolejnym ekscytującym przypadkiem TDE? Astronomowie zajmujący się eksplozjami kosmicznymi mają następujący
dyżurny dowcip, że wszystko co jest zbyt niezwykłe, aby uzasadnić to standardowymi modelami może wyjaśnić
magnetar. Dlatego poczekajmy na analizę dalszych obserwacji tego zjawiska, aby zweryfikować teorię magnetara (np. teoria magnetara przewiduje, że promieniowanie jonizujące ucieka w późniejszym okresie z pozostałości
po supernowej w postaci promieniowania X).
Materiały źródłowe:
[1] Strona domowa projektu „All–Sky Automated Survey for Supernovae” (ASAS–SN , czyli „Assassin”) –
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/index.shtml ,
[2] Zdjęcia teleskopów ASAS–SN Brutus (north) i Cassius (south) –
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~shappee/assassin.html ,
[3] B.J.Shappee 2015 – prezentacja na temat ASAS–SN –
http://online.kitp.ucsb.edu/online/galarcheo15/shappee/pdf/Shappee_GalArcheo15_KITP.pdf ,
[4] Jak ASAS–SN odkrywa supernowe – http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/APOW/apow20130717 ,
[5] Tom Holoien – poster z 25 lipca 2015 r. na temat ASAS–SN –
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/APOW/apow20150727.html ,
[6] Aktualna lista zjawisk przejściowych oznaczonych przez ASAS–SN –
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/transients.html ,
[7] Strona domowa LCOGT (Las Cumbres Observatory Global Telescope Network) –
http://lcogt.net/observatory/sites/ ,
[8] B.Nicholls i inni 2015, The Astronomer’s Telegram 7642 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=7642 ,
[9] Zdjęcie, na którym odkryto ASASSN–15lh –
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/followup/asassn-15lh.png ,
[10] S.Dong i inni (2015), „ASASSN–15lh: The Most Luminous Supernova Ever Discovered” –
http://arxiv.org/pdf/1507.03010v1.pdf ,
[11] B.D.Metzger i inni, 2015, „The Diversity of Transients from Magnetar Birth” –
http://arxiv.org/pdf/1508.02712v1.pdf ,
[12] A.Villar, 2015 r. popularnonaukowe omówienie publikacji [11] –”Magnetars: The Perpetrators of (Nearly)
Everything” – http://astrobites.org/2015/08/20/magnetar-transients/ ,
[13] M.Drout 2012 r. „When a Black Hole Stops Being Hungry” –
http://astrobites.org/2012/12/10/when-a-black-hole-stops-being-hungry/ ,
[14] M.Begelman 2015 r. prezentacja „What can tidal disruption events teach us about black whole accretion?” –
http://www.iap.fr/vie_scientifique/seminaires/IAP/2015/presentations/BegelmanIAP2015.ppt.pdf ,
[15] Strona domowa iPTF (intermediate Palomar Transient Factory) – http://www.ptf.caltech.edu/page/about ,
[16] Strona domowa ZTF (Zwicky Transient Facility) – http://www.ptf.caltech.edu/ztf ,
[17] ASAS–SN na portalu społecznościowym Twitter – https://twitter.com/SuperASASSN .

CO ZAWIERA FOTOGRAFIA Z PIERWSZEJ STRONY ARTYKUŁU ?
Celem ASAS-SN jest zbieranie materiału obserwacyjnego o jasnych supernowych
bez efektów selekcji. Jest to kompilacja zdjęć 30 galaktyk macierzystych, w których
wybuchły supernowe typu Ia odkryte przez ASAS-SN do 25 marca 2015r. Zdjęcie każdej galaktyki macierzystej zostało wzięte z przeglądu SDSS (Sloan Digital Sky Survey).
Galaktyki macierzyste o najmniejszej jasności znajdują się w górnym lewym rogu
tej kompilacji, a najjaśniejsze w dolnym prawym, przy czym jest to jasność galaktyk
z przeglądu 2MASS (Two Micron All-Sky Survey). Na każdym zdjęciu galaktyki na
środku jest wskazana pozycja supernowej. Podano również odległość do galaktyki i nazwę supernowej. W tej
próbce nie występują efekty selekcji związane z odległością supernowej od jądra galaktyki oraz efekty faworyzujce jakąś morfologię, kolor, jasność galaktyki macierzystej. Materiał źródłowy: ASAS-SN Picture Of Week.
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/APOW/apow20150325.html
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Raport
A Prominence on the Sun - http://apod.nasa.gov/apod/ap150919.html
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Raporty aktywności

Główne indeksy aktywności słonecznej na lipiec 2015

Średnie miesięczne: R=67,48 , F=6,48 , CV=54,61
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 610,25 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej na sierpień 2015

Średnie miesięczne: R= 54,97, F= 6,10, CV= 48,61
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 754,80 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej na wrzesień 2015

Średnie miesięczne: R= 65,83 , F= 5,93 , CV= 60,80
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: : S = 959,25 [p.p.s - MH.].
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R - liczba Wolfa F - liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV - wartość klasyfikacyjna

44

Proxima • październik 2015 


AKTYWNOŚĆ
SŁONECZNA

Raporty aktywności
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Raporty aktywności

Pochodnie fotosferyczne
(wg. obserwacji TOS)
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2014

Średnie liczby Wolfa z 13 miesięcy
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Raporty aktywności

Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
Nr

B

L

P

S

Nr

B

L

P

S

127

15

144

28 VI – 9 VII

11

156

21

312

12 – 16 VIII

3

128

11

125

29 VI – 10 VII

10

157

-10

270

13 -21 VIII

14

129

-11

125

29 VI – 11 VII

2

158

6

279

17 – 19 VIII

2

130

-10

194

1 – 3 VII

2

159

-13

194

18 – 30 VIII

65

131

-14

97

2 – 10 VII

7

160

15

200

20 -25 VIII

5

132

-16

86

2 – 11 VII

4

161

-20

90

27 – 30 VIII

3

133

10

158

4 – 5 VII

2
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6

75

29 VIII – 2 IX

2

134

16

74

4 – 15 VII

29

163

17

140

30 VIII – 2 IX

8

135

-5

115

5 – 5 VII

2

164

-7

145

31 – 31 VIII

1
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-6

85

7 – 11 VII

8
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10

97

31 – 31 VIII

1
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-19

15

7 – 19 VII

7
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5

15

1 – 2 IX

7

138

-6

105

10 – 12 VII

9

167

-2

19

3 – 4 IX

3

139

11

312

11 – 24 VII

4

168

15

325

4 – 12 IX

2

140

12

26

15 – 18 VII

4

169

-9

307

6 – 13 IX

9

141

18

274

15 – 24 VII

14

170

2

40

7 – 7 IX

1

142

-16

200

24 VII - ?

18

171

-10

319

8 – 16 IX

14

143

-12

166

25 – 30 VII

8

172

-21

233

12 – 23 IX

23

144

7

116

27 VII – 4VIII

3

173

-15

335

12 – 12 IX

3

145

-1

117

28 – 28 VII

1
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22

330

12 – 12 IX

1

146

-8

109

28 VII – 31 VII

1

175

13

195

13 – 23 IX

7

147

18

101

30 VII – 8 VIII

5

176

-15

200

15 – 24 IX

7

148

11

80

30 VII – 11 VIII

14

177

10

110

20 IX - ?

(18)
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16

63

1 – 1 VIII

1
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15

121

22 – 29 IX

8

150

-11

140

2 – 2 VIII

2
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-20

100

22 IX - ?

(28)

151

8

32

2 – 8 VIII

4

180

-8

152

23 – 28 IX

10
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-15

35

3 – 13 VIII

46
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12

142

25 – 27 IX

6

153

-14

110

4 – 7 VIII

9

182

-5

140

25 – 26 IX

5

154

21

20

6 – 6 VIII

1

183

20

34

25 IX - ?

(17)

155

13

342

6 – 11 VIII

4

184

-20

140

27 – 28 IX

4

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.
Dane obserwacyjne i Komunikaty nr 7-9/2015 opracowali: Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy: G. Araujo (Hiszpania), H. Barnes (Nowa Zelandia), M. Biesiada, A. Chrapek, G. Dałek, A. Derdzikowski,
J. Derdzikowska, M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski, P. Ossowski, G-Lutz Schott
(Niemcy), M. Sidor, M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski.
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Wykres Motyla dla XXIV Cyklu wg. obserwacji TOS

Podsumowanie III kwartału 2015 roku pod względem
aktywności słonecznej
Adam Derdzikowski
Aktywność plamotwórcza Słońca w trzecim kwartale 2015 roku charakteryzowała się dużą stabilnością
i średnimi wysokościami we wszystkich mierzonych indeksach. Średnie wartości miesięczne nie wykazywały
także tendencji spadkowych w stosunku do wartości
odnotowanych w poprzednich kwartałach bieżącego
roku. W porównaniu zaś z ostatnimi dwoma miesiącami zimowymi odnotowano zauważalnie wyższą aktywność, zwłaszcza w zakresie indeksów CV i S. Wartość
średniej konsekutywnej Liczby Wolfa nie pozostawia
jednak złudzeń – aktywność Słońca powoli i systematycznie słabnie. Mimo to nasza gwiazda ciągle obdarza
nas efektownymi rozbłyskami, dużymi grupami plam
oraz zorzą polarną.
Zanotowana aktywność Słońca pod względem nasilenia pochodni fotosferycznych (F) również wykazywała dużą stabilność z lekką tendencją spadkową.
W każdym z kolejnych miesięcy kwartału notowano
coraz niższe uśrednione wartości indeksu, od 6,48
w lipcu, poprzez 6,1 w sierpniu, do 5,93 we wrześniu.
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Spadek ten jednak w trakcie obserwacji był praktycznie niezauważalny.
Najsłabsz ym miesiącem w trzecim k war tale pod względem słonecznej aktywności i jednym
z najsłabszych w całym 2015 roku okazał się sierpień.
Zanotowano w nim najniższą w tym roku średnią wartość R i CV. Aktywność plamotwórcza w tym miesiącu
byłaby jednak jeszcze mniejsza, gdyby nie dwie ogromne grupy plam: AR2396, która zdominowała tarczę
Słońca w pierwszej połowie sierpnia, i AR2403, największa grupa w jego drugiej połowie. We wrześniu
aktywność Słońca wróciła jednak do poprzedniego poziomu, dzięki czemu obserwatorzy mogli zanotować
w tym miesiącu aż pięć dużych grup plam słonecznych
oraz kilkanaście mniejszych.
Przed nami ostatni kwartał 2015 roku, w którym
aktywność słoneczna najprawdopodobniej utrzyma
się na obecnym poziomie. Należy spodziewać się, iż
zimą 2015/2016 nastąpi dalszy spadek aktywności, podobnie jak miało to miejsce podczas poprzedniej zimy.
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Obserwacje pochodni fotosferycznych
w świetle białym – morfologia oraz
pomiar nasilenia
Adam Derdzikowski
W tegorocznym cyklu artykułów ukazujących się w Proximie postanowiłem szczegółowo i dokładnie przedstawić podstawy obserwacji Słońca. Po zagadnieniach takich jak grupy plam i ich identyfikacja, klasyfikacja McIntosha oraz indeks CV i Liczba Wolfa, przyszedł czas na zjawisko pochodni fotosferycznych. Pochodniom poświęcony był już krótki
artykuł w Proximie nr 4/2011 (6). Jednakże tematyka ta została wówczas przedstawiona dość pobieżnie, bez pokazania
odpowiednich przykładów. W artykule tym przypomnę garść teoretycznych informacji na temat pochodni, a następnie,
w oparciu o zdjęcia Słońca, wyjaśnię, jak wyglądają poszczególne rodzaje pochodni oraz wykonam pomiar nasilenia
pochodni słonecznych za pomocą metody stosowanej w Towarzystwie Obserwatorów Słońca.
Pochodnie fotosferyczne są obok plam słonecznych najczęściej obserwowanymi przez miłośników astronomii
zjawiskami na Słońcu. Podobnie jak plamy, są one przejawem silnego i skomplikowanego pola magnetycznego
Słońca. Pochodnie są nieregularnymi tworami, nieco jaśniejszymi od reszty fotosfery, które możemy obserwować w postaci jasnych, włóknistych obszarów, a czasami punktów, tylko i wyłącznie w okolicach brzegów tarczy.
Obserwowana na skraju tarczy pochodnia, gorętsza o 300 K od otoczenia, dzięki zjawisku pociemnienia brzegowego Słońca, a także z powodu swojego położenia nieco ponad fotosferą, jest dobrze widoczna dla obserwatora.
Na środku tarczy słonecznej, ze względu na bardzo słaby kontrast i większą jasność fotosfery, pochodnie są praktycznie niewidoczne w zakresie światła białego. Pochodnie można również obserwować na obszarze całej tarczy
słonecznej z użyciem teleskopu wyposażonego w filtr CaK, jednakże są to już pochodnie chromosferyczne, nie
fotosferyczne, mogące różnić się zarówno kształtem, jak i powierzchnią od tych ostatnich.
Pochodnie są obiektami długotrwałymi, niektóre z nich mogą przetrwać nawet kilka miesięcy, a wszelkie inne
twory słoneczne: plamy, protuberancje, rozbłyski, powstają już po pojawieniu się pochodni i znikają przed jej wygaśnięciem. Można więc stwierdzić, iż obserwacje pochodni są o tyle cenne, że mierzymy wówczas ilość wszystkich obszarów aktywnych, a nie tylko tych, które zdołały wytworzyć plamy.
Co ciekawe, pochodnie fotosferyczne przez wiele stuleci były zjawiskiem marginalizowanym przez astronomów.
W przeciwieństwie do plam słonecznych, pochodni nie obserwowano z takim zaangażowaniem, co spowodowało, że ten element aktywności słonecznej przez wiele lat był bardzo słabo zbadany. W Polsce dopiero z inicjatywy
prof. Jana Mergentalera zaczęto mierzyć natężenie pochodni fotosferycznych metodą praktycznie identyczną jak
opisana w niniejszym artykule. Szczególne wysiłki w celu spopularyzowania tego typu obserwacji wśród amatorów
astronomii poczynił Wacław Szymański z Dąbrowy Górniczej, pisząc na ten temat liczne artykuły m.in. do „Uranii”.
Ze względu na cechy morfologiczne, pochodnie fotosferyczne dzielimy na dwa typy i pięć podtypów. Wyróżniamy
więc pochodnie włókniste, na obszarze których występują plamy (3 podtypy: a, b, c) oraz pochodnie punktowe
(2 podtypy: d, e).
a – Pochodnie włókniste o strukturze sieciowej, żyłkowatej, nieraz o bardzo zawiłych kształtach.
b – Pochodnie włókniste, struktura pola pochodni zawiła, rozciągła, bliżej nieokreślona struktura włóknista; obszar tych pochodni zajmuje co najmniej 80% całego pola pochodni.
c – Pochodnie włókniste, pole pochodni pokryte jakby strzępami dużej struktury włóknistej. Obszar tych
pochodni, jeśli otacza plamy może wynosić 20x20 stopni lub więcej. W okresie minimum aktywności,
lub jeśli pochodnie nie otaczają plam od 5x5 stopni lub więcej.
d – Pochodnie punktowe, obserwuje się tylko jedną, najwyżej dwie pochodnie w postaci jasnych punktów o średnicy mniejszej niż 2 stopnie.
e – Pochodnie punktowe, pole pochodni pokryte jest kilkoma lub więcej pochodniami przypominającymi świecące punkty.
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Rys, Klasyfikacja pochodni fotosferycznych, SOS PTMA, oprac. Mieczysław Szulc.

Gdy przyjrzymy się tej klasyfikacji pochodni, to narzuca się oczywisty wniosek, iż klasyfikacja pochodni włóknistych odpowiada z grubsza typowemu schematowi rozwoju obszaru aktywnego – jednakże nie jest to prawdą.
Rozwój i ewolucja pochodni ciągle kryje w sobie wiele tajemnic.
Wstępne wyniki badań wskazują, iż pochodnie typu c obserwowane są najczęściej (około 50%), wyprzedzając
w tej statystyce pochodnie typu a (25%) i b (12%). Resztę obserwowanych pochodni stanowią pochodnie punktowe.
Statystyki te nie są jednak zbyt dokładne, gdyż mogą one ulegać wahaniom w zależności od cyklu aktywności i jego
fazy, a także w zależności od tego, jak często pojawiają się na obszarze fotosfery poszczególne typy grup plam.
Pochodnie punktowe są krańcowo inną formą pochodni, choć przyczyna ich powstawania jest taka sama jak
w przypadku pochodni włóknistych. Czas ich trwania w dużej mierze zależy od fazy i natężenia cyklu słonecznej
aktywności. Równie dużo zależy od ich rozmiaru i jasności. Specyficznego rodzaju polarne pochodnie punktowe,
najczęściej niewielkich rozmiarów, dużej jasności i o bardzo krótkim czasie istnienia (od kilku minut do najwyżej
50 godzin), powstają także w obszarach okołobiegunowych Słońca, powyżej i poniżej +/–55 stopni szerokości heliograficznej. Jeśli uda się je nam zarejestrować w czasie obserwacji, bierzemy je pod uwagę przy liczeniu natężenia pochodni w poniżej opisanej skali.
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Mierzenie nasilenia pochodni fotosferycznych, metodą opisaną przez prof. Mergentalera i stosowaną nadal
w TOS, polega na ocenie ich budowy oraz ilości, dla każdej „ćwiartki” Słońca, zgodnie z następującą skalą:
0 – Brak pochodni
1 – Bardzo mała pochodnia punktowa lub inna o niewielkiej powierzchni.
2 – Jedna większa pochodnia włóknista i kilka punktowych.
3 – Zgrupowanie kilku większych i licznych mniejszych pochodni.
4– Dużo pochodni pokrywających od 1/6 do 14 powierzchni ćwiartki.
5 – Nasilenie pochodni pokrywających powyżej 1/3 powierzchni ćwiartki.
Dla ułatwienia dodam, że pochodnie średniej wielkości są to zjawiska o rozmiarach około 10 stopni. Z pochodniami „dużymi” mamy do czynienia, gdy ich pole ma ponad 15 stopni średnicy. Bywają jednakże pola pochodni
o jeszcze większych rozmiarach.
O ile podział na pochodnie włókniste i punktowe jest dość oczywisty, podobnie zresztą jak łatwa jest do ocenienia ich wielkość, o tyle rozróżnienie poszczególnych typów pochodni włóknistych może nastręczać sporo
trudności. Można użyć stwierdzenia, że każda pochodnia jest inna i wszystkie są do siebie podobne. Klasyfikacja
pochodni, mimo swojej prostoty oraz nielicznych typów, jest prawdopodobnie trudniejsza niż klasyfikacja grup
plam McIntosha. Dlatego większość organizacji zajmujących się gromadzeniem informacji na temat aktywności
słonecznej nie zajmuje się ich zaawansowanymi obserwacjami.
Zaczynamy więc od przedstawienia zdjęć poszczególnych typów pochodni. Na marginesie dodam, że większość
zdjęć Słońca przedstawia okolice plam słonecznych, które występują w obrębie pochodni włóknistych, a pochodnie punktowe fotografowane są jedynie przez przypadek. Okolice brzegu tarczy Słońca pozbawione plam, ale
zawierające różnego rodzaju pochodnie, są najczęściej pomijane przez fotografujących, jako mało interesujące.
W związku z tym znalezienie zdjęć przedstawiających pochodnie punktowe okazało się trudnym zdaniem, mimo
że w trakcie obserwacji wizualnych można dostrzec je dość często.
Pochodnia włóknista typu a (zdj. E. I. Rossi) w postaci jednego obszaru z licznymi rozgałęzieniami, z jedną tylko
odseparowaną częścią:

Źródło: http://solardatabase.free.fr/sol.php
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Pochodnia włóknista
typu b (zdj. Didier
Favre), najczęściej
występująca w towarzystwie rozległych
grup plam.
Źródło:
http://solardatabase.
free.fr/sol.php

Pochodnia w ł óknista typu c (zdj. Didier
Favre), z wyraźną separacją poszczególnych włókien.
Źródło:
http://solardatabase.
free.fr/sol.php
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Po cho dnia p unk to wa typu d (zdj. Bruno
Lecocq) – izolowany od
innych pól pochodni
punkt lub dwa punkty.
Źródło:
http://solardatabase.
free.fr/sol.php

Pochodnia punktowa
typu e (zdj. E. I. Rossi)
– liczne, położone blisko siebie małe punkty.
Źródło:
http://solardatabase.
free.fr/sol.php
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Teraz, gdy wiemy jak wyglądają poszczególne typy pochodni, możemy przystąpić do wyznaczania nasilenia
pochodni fotosferycznych w zakresie indeksu F, metodą stosowaną przez Towarzystwo Obserwatorów Słońca.
Pewnym ułatwieniem będzie fakt, iż tak naprawdę do wyznaczenia F wystarczy umiejętność odróżnienia pochodni włóknistych od pochodni punktowych. Na zdjęciu tarczy słonecznej postanowiłem jednak zidentyfikować pochodnie według ich szczegółowej klasyfikacji.
Poniżej opracowana przeze mnie tarcza Słońca (zdj. Didier Favre):

Źródło: http://solardatabase.free.fr/sol.php
Dla tak opracowanej tarczy, zawierającej sklasyfikowane pochodnie, obliczymy teraz wartość indeksu F. W tym
celu liczymy najpierw wartość natężenia pochodni w każdej z ćwiartek. Dla indeksu F najważniejszą grupą pochodni są pochodnie włókniste i dlatego analizujemy je szczególnie starannie, zwracając uwagę na ich ilość i wielkość. Pochodnie punktowe odgrywają w indeksie F niewielką rolę, choć w minimum aktywności Słońca to głównie
z nimi będziemy mieć do czynienia.
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Na obszarze ćwiartki NW można zidentyfikować dwie pochodnie włókniste (a i c) oraz jedną punktową (d).
Pochodnia typu c jest średniej wielkości, a pochodnia typu a przyjęła formę wyjątkowo skromną – pojedynczego, małego włókna. W przypadku tak skromnego zestawu pochodni na obszarze analizowanej ćwiartki, można
uznać, że wartość F wynosi 2. Ćwiartka SW także nie obfituje w pochodnie – pochodnia a jest dość spora i jasna,
ale oprócz niej są zaledwie dwie małe pochodnie punktowe typu d. Analizowany obszar ćwiartki SW można ocenić,
podobnie jak NW, na F=2. Kolejnym analizowanym obszarem jest ćwiartka tarczy słonecznej znajdująca się między
kierunkami N i E. Na tym obszarze możemy doszukać się dwóch pochodni typu a i dwóch pochodni punktowych
typu d. Obie pochodnie włókniste są nieduże, pochodnie punktowe nie są zbyt liczne. Analizowaną ćwiartkę oceniamy na F=2. Na koniec została nam ćwiartka SE, na obszarze której zidentyfikowaliśmy jedną dużą pochodnię
typu a oraz drugą, tego samego typu, ale bardzo małą. Ćwiartka SE obfituje w liczne pochodnie punktowe d i e,
które jednak ze względu na niewielką powierzchnię mają niewielkie znaczenie dla indeksu mierzącego natężenie
pochodni. Jest to kolejna ćwiartka tarczy dla której ustalamy F=2.
Wartość F dla całej tarczy to suma punktów z wszystkich ćwiartek. Ponieważ dla każdej ćwiartki ustaliliśmy
wartość natężenia F=2, wartość natężenia pochodni dla całej tarczy wynosi F=8.
Przechodzimy do analizy drugiej i ostatniej tarczy słonecznej. Będzie to zdjęcie, które także wykonał Didier Favre.

Źródło: http://solardatabase.free.fr/sol.php
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Na ćwiartce NW mamy niewielką pochodnię włóknistą a oraz pochodnię punktową d. Uznajemy, że wartość F
dla tej ćwiartki wynosi 2. Z kolei na ćwiartce SW mamy nieco inną sytuację. Co prawda jest tam najwyżej jedna
pochodnia punktowa, też typu d, ale za to pochodnia włóknista typu c ma znaczące rozmiary. Nie jest to jednak
pochodnia szczególnie jasna i efektowna. Mając pewne wątpliwości daję tej ćwiartce wartość F=2. Podobny wynik
notuje ćwiartka NE. Na koniec docieramy do najbardziej obfitującej w pola pochodni ćwiartki SE. Widać na jej obszarze ogromną grupę plam otoczoną przez rozległą pochodnię typu b. Nad tym obszarem widać małą pochodnię
typu a oraz pole pochodni punktowych d. Z kolei pod pochodnią b, znajdziemy niewielkie pole pochodni punktowych typu e. Pól pochodni jest na tyle dużo, i mają one na tyle dużą powierzchnię, że dla ćwiartki SE ustalamy
wartość F=3. Gdyby na tej ćwiartce znajdowała się choć jedna więcej pochodnia włóknista (np. typu c), moglibyśmy ocenić ją na F=4. Podsumowując wartości wszystkich czterech ocenianych obszarów wartość natężenia
pochodni fotosferycznych dla całej tarczy wynosi F=9.
Jakie problemy najczęściej możemy napotkać w trakcie identyfikowania i klasyfikowania pochodni oraz liczenia F? Poniżej można znaleźć kilka wskazówek dotyczących często występujących sytuacji budzących wątpliwości
u początkujących obserwatorów.
Problemem dla obserwatorów pochodni, którzy wyznaczają F może się okazać prostota klasyfikacji i niezbyt
ścisłe określenie „zawartości” jej konkretnych wartości. Największym kłopotem do określenia może być ocena
ćwiartki na wartość 2 lub 3. Wartość 2 dla ćwiartki to jedna pochodnia włóknista i kilka pochodni punktowych,
a wartość 3 dla ćwiartki to już kilka pochodni włóknistych i liczne pochodnie. Cóż zatem w sytuacji, gdy mamy dwie
pochodnie włókniste? Czy to jest już te „kilka” pochodni włóknistych, czy może jest to jeszcze za mało? W przypadku
wątpliwości należy zwrócić uwagę na wielkość pochodni. Jeśli dwie pochodnie włókniste będą bardzo małe, wówczas należy skłonić się ku wartości 2 dla danej ćwiartki. W przypadku dwóch nieco większych pochodni, np. typu
b lub c, należy skłaniać się raczej ku wartości F=3.
Wątpliwości można mieć często podczas ustalania granic między poszczególnymi polami pochodni. Nigdzie bowiem nie spotkałem się z metodą ustalania granic między nimi. Zatem w tej materii należy posługiwać się swoim
obserwacyjnym nosem oraz doświadczeniem, szukając naturalnych granic między pochodniami, czyli sporych
obszarów czystej fotosfery, na której dostrzeżemy jedynie obecność granulacji. Poszukując granic między pochodniami musimy także zwrócić uwagę cechy morfologiczne i wielkość pól pochodni.
W przypadku pochodni typu a możemy mieć czasem problem w postaci oderwanych włókien od całości pochodni. Możemy mieć wówczas podejrzenie, że mamy do czynienia z pochodnią typu c. W przypadku pochodni typu a jest to dopuszczalne, by fragmenty tej pochodni były odseparowane, pod warunkiem, że pochodnia ma jedną, wyróżniającą się pod względem powierzchni część, a włókna, co do których mamy podejrzenie,
że są od niej oddzielone, są zdecydowanie mniejsze i nieliczne, a także są położone w bezpośredniej bliskości
głównej części pochodni. Pamiętać należy, że pochodnia typu c zajmuje najczęściej znacznie większy obszar niż a,
i ma włókna podobnej wielkości, o wyraźnej separacji.
Problemem dla początkujących obserwatorów może też być klasyfikacja pochodni punktowych. Czasami pochodnie tego typu występują blisko siebie, w bardzo różnych konfiguracjach. W trakcie obserwacji możemy się
natknąć na sytuację, gdy w pobliżu pola pochodni typu e natkniemy się na inną pochodnię punktową, np. typu d.
Wówczas może pojawić się problem polegający na tym, że nie będziemy w stanie stwierdzić, czy te pochodnie
stanowią w rzeczywistości jeden czy dwa obiekty. Podczas ustalania wartości nasilenia F nie powinno to mieć
jednak dużego znaczenia.
Moja rada dla obserwatorów pochodni jest taka, iż należy dać sobie nieco czasu na nabranie niezbędnego
doświadczenia. Po wykonaniu pewnej ilości obserwacji, rysunków lub zdjęć, dojdziemy do wprawy w klasyfikacji
pochodni oraz wyznaczaniu ich natężenia. Mierzenie indeksu F uważam za wartościową formę obserwacji słonecznych, dotyczącą zaniedbanych przez miłośników astronomii zjawisk. Prostota i szybkość mierzenia F jest
ogromną zaletą i pozwala na bardzo szybkie ustalenie aktywności słonecznej pod tym względem.
Bibliografia:
[1] K. Szatkowski „Vademecum obserwatora Słońca”.
[2] R. Beck, H. Hilbrecht, K. Reinsch, P. Voelker „Solar astronomy handbook”.
[3] Biuletyn Sekcji Obserwatorów Słońca PTMA (2004 r.).

56

Proxima • październik 2015 

Słoneczny konkurs !
Podsumowanie III etapu słonecznego konkursu
Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława
Szymańskiego oraz biuletynu „Proxima”
Ku naszej niekłamanej satysfakcji trzeci etap słonecznego konkursu cieszył się dużym
zainteresowaniem uczestników. Swoje prace nadesłało aż czternastu obserwatorów Słońca.
Wśród tych prac było pięć szkiców i aż dziewięć prac fotograficznych. Jest to znacznie
większa liczba uczestników niż w trakcie drugiego, najsłabiej jak dotąd obsadzonego etapu.
Podczas oceny prac jury ponownie zetknęło się z dziełami o bardzo wysokim i wyrównanym
poziomie, co spowodowało, że klasyfikacja prac pod względem wartości okazała się bardzo
trudna.
Rywalizacja na III etapie w dziedzinie szkicu była bardzo ciekawa, ale zakończyła się
jednoznacznym zwycięstwem Tomasza Krawczyka, który do tej pory zajmował dość odległe
miejsce w klasyfikacji generalnej. Jego praca, wykonana w ołówku, prostą techniką, z dobrym
odwzorowaniem tarczy Słońca i „wyniesieniami” poszczególnych grup plam, pozwoliła
na nawiązanie kontaktu z czołówką i utrzymanie nadziei na końcowe zwycięstwo. Szkice
Adama Tużnika oraz Marka Nawrockiego, nieco słabsze, w oczach jury, od szkicu zwycięzcy
etapu, pozwoliły jednak obydwu autorom na zachowanie wysokiej pozycji w klasyfikacji
generalnej. Razem z Radosławem Dobrzyniewiczem, który zajął tym razem czwarte miejsce,
będą wyżej wymienieni obserwatorzy walczyć o końcowe zwycięstwo. Także Jakub Warchoł
nadal nie stracił szans na miejsce na podium.
W dziedzinie fotografii trzecie zwycięstwo z rzędu odniósł Łukasz Sujka, wyprzedzając tym
razem Pawła Warchała oraz Pawła Musialskiego. Łukasz Sujka stał się w tym momencie
niemal pewnym zwycięzcą rywalizacji w dziedzinie fotografii. Jednakże rywalizacja o drugie
miejsce do końca będzie budzić emocje ze względu na symboliczną przewagę Pawła
Warchała nad Pawłem Musialskim w generalnej punktacji (1 punkt).
Wszystkie trzy najwyżej ocenione prace okazały się być niezwykle kunsztownymi
mozaikami. Przy tym niezwykle wyrównanym poziomie okazało się, iż niebagatelne
znaczenie w przypadku oceny tych prac miał ich opis załączony przez autorów. Opis pracy
przygotowany przez Łukasza Sujkę był niewątpliwie najlepszy, gdyż oprócz informacji
o technice i sprzęcie użytym do fotografii, opisał on również zjawiska na niej uwiecznione.
Rozwiązanie finałowego, IV etapu konkursu nastąpi w styczniu 2016 r., w Proximie
nr 1/2016. Konkursowe prace można będzie przesyłać do ostatnich godzin 31 stycznia.
Zapraszamy wszystkich obserwatorów Słońca do udziału w konkursowych zmaganiach!

Słoneczny konkurs !
Podsumowanie III etapu słonecznego konkursu
Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława
Szymańskiego oraz biuletynu „Proxima”
Wyniki klasyfikacji III etapu
MIEJSCE

SZKIC

PUNKTY

MIEJSCE

FOTOGRAFIA

PUNKTY

1

Tomasz Krawczyk

13

1

Łukasz Sujka

13

2

Adam Tużnik

7

2

Paweł Warchał

9

3

Marek Nawrocki

6

3

Paweł Musialski

7

4

Jakub Warchoł

2

4

Jacek Patka

3

4

Radosław Dobrzyniewicz

2

5

Antoni Chrapek

2

--

5

Jarosław Skibiński

2

--

5

Michał Kwieciak

2

--

8

Michał Biesiada

1

--

8

Piotr Skorupski

1

Wyniki klasyfikacji generalnej po III etapie
MIEJSCE

SZKIC

PUNKTY

MIEJSCE

FOTOGRAFIA

PUNKTY

1

Adam Tużnik

22

1

Łukasz Sujka

38

2

Radosław Dobrzyniewicz

19

2

Paweł Warchał

23

2

Marek Nawrocki

19

3

Paweł Musialski

22

3

Tomasz Krawczyk

18

4

Antoni Chrapek

9

4

Jakub Warchoł

10

5

Jacek Patka

7

--

6

Adam Tomaszewski

3

--

6

Piotr Skorupski

3

--

6

Michał Kwieciak

3

--

9

Kacper Rosół

2

--

9

Marcin Jakubiak

2

--

9

Michał Biesiada

2

--

9

Jarosław Skibiński

2

--

13

Andrzej Karoń

1

--

13

Maciej Mysik

1

--

13

Mariusz Bajer

1

--

13

Piotr Późniewski

1

GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Fotografia: 1 miejsce

Autor: Łukasz Sujka
Sprzęt: Teleskopy: Newton 400/1800 z folią Baadera ND 3,8 (WL), refraktor TS Individual 102/1100,
zestaw H-alpha: ERF100 + etalon ciśnieniowy Lunt + filtr blokujący Lunt B1200, montaż: EQ5,
detektor: PointGrey Chameleon3. Oprogramowanie użyte do obróbki: AutoStakkert, ImPPG,
Photoshop.
Opis: Na zdjęciach wykonanych 27 sierpnia 2015 możemy obserwować obszar aktywny oznaczony numerem 2403. Jest on zarejestrowany w paśmie widzialnym za pomocą 16-calowego
teleskopu Newtona z fotograficzną folią solarną Baadera oraz w paśmie H-alpha za pomocą
refraktora 102/1100 z odpowiednimi filtrami H-alpha. Odstęp wykonania poszczególnych zdjęć
mozaiki to zaledwie kilkanaście minut.
W paśmie widzialnym widzimy kilka charakterystycznych elementów obszaru aktywnego.
Najciemniejszy region to tzw. cień otoczony przez nieco jaśniejszy poszatkowany smugami (włóknami) obszar półcienia. Pomiędzy dwoma głównymi częściami obszaru aktywnego możemy
zaobserwować kilkanaście mniejszych plam zwanych porami (bez półcienia). Na pozostałej
powierzchni Słońca możemy obserwować granulację będącą efektem zjawisk konwekcyjnych
(w plazmie słonecznej). Klasyfikacja obszaru wg McIntosha – Eki.
Pasmo H-alpha jest równie ciekawe. Oprócz cieni i półcieni możemy zaobserwować przepływ
plazmy w chromosferze (w postaci małych filamentów i spikul) widocznych szczególnie dobrze
na negatywowej części mozaiki. Pomiędzy dwiema głównymi częściami obszaru aktywnego
widać niezbyt silny rozbłysk (flarę) , pewnie klasy A lub B albo nawet słabszy – nie był rejestrowany oficjalnie. Czas jego życia/widoczności wynosił około 25 minut.
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Fotografia: 2 miejsce

Autor: Paweł Warchał
Sprzęt: Meade 127/952 Triplet Apo, kamera Basler ACE acA-1300gm, filtry: ERF 100
mm., Lunt Solar Systems BF1200, Lunt Solar Systems DSII/LS100; barlow Soligor
(tylko soczewka, x 1,4). Software - Adobe Photoshop CS6 Extended, Emil Kraaikamp
Autostakkert 2.3.0.8, Jens Dierks Fitswork 4.42, Torsten Edelmann FireCapture
V2.2.
Opis: Słońce w paśmie H-alfa - 12/08/2015 10:10 UTC. Tarcza w „negatywie” i dodanym kolorem, 80% oryginalnej wielkości. Mozaika - 16 ujęć (tarcza - 12, korona - 4).
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Fotografia: 3 miejsce
Autor: Paweł Musialski
Sprzęt: Lunt Ls60, SW 80/400mm, kamera PGChameleon, filtry: Solar Continuum,
IR/UV, CaK II Baader; obróbka Adobe PS CSII.
Opis: Mozaika przedstawia Słońce
w “trzech barwach” wykonane
30 sierpnia 2015 r. Słońce w “trzech
barwach” to tak naprawdę zdjęcia
Słońca wykonane w różnych pasmach widma: światło widzialne,
linia wapnia K, oraz H-alfa. Czas
ich wykonania jest zbliżony, przez
co można zobaczyć te same obszary Słońca, w innym świetle, z nowymi szczegółami jak np. protuberancjami w H-alfa, albo bardziej
uwypuklonymi polami pochodniowymi w linii wapnia K.
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Szkic: 1 miejsce

Autor: Tomasz Krawczyk
Sprzęt: Newton 6’, f/8, folia ND5. Na szkicu całe Słońce rysowane przez okular
Pentax XW 14 mm w powiększeniu 86x. Plamy w ramkach po bokach okularem
Es 20 mm 100* z Powermatex4, powiększenie 240x, technika: ołówek, biały papier A4.
Opis: Szkic z 17.9.2015 r. godzina ok. 13.00. Warunki dobre, seeing 4/5, lekkie
zachmurzenie, silniejsze podmuchy wiatru. Na Słońcu były trzy grupy plam.
Warunki pozwoliły na lepsze przyjrzenie się plamom z osobna też w większym
powiększeniu.
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GALERIA

PRACE KONKURSOWE
Szkic: 2 miejsce

Autor: Adam Tużnik
Sprzęt: Teleskop Celestron 50/600 , folia ND5 , technika : ołówek , i gumka, na
białej kartce A4 , obróbka program ( GIMP 2).
Opis: Szkic powierzchni Słońca wykonany dn. 23.08.2015 r., godz. 10:50. Liczba
Wolfa na 23.08.2015 r. wyniosła 43. Klasyfikacja McIntosha:
1) Fhi
2) Bx
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PRACE KONKURSOWE
Szkic: 3 miejsce

Autor: Marek Nawrocki (Panasmaras)
Sprzęt: lornetka Fujinon 10x50, folia ND5.
Opis: Technika: ołówek i gumka na białej kartce, drobna korekta skanu w PS. Czas: 2015-09-30, godzina 15:40 (UT), warunki pogodowe: Słońce nisko nad horyzontem, co utrudniło wyłapanie bardziej
ulotnego detalu, jak pochodnie (złapane tylko dwie o bardzo prostej strukturze, przy wschodniej krawędzi tarczy). Opis widocznych plam: zarejestrowałem trzy grupy plam (numery za stroną http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/)
2422 – dwubiegunowa grupa, widoczne szczątkowo (w ledwie 10-krotnym powiększeniu) półcienie
wokół skrajnych, największych plam w grupie. Pomiędzy nimi doliczyłem się pięciu pomniejszych
plam.
2477 – dwubiegunowa grupa położona blisko środka tarczy słonecznej, z najokazalszą plamą
na wschodnim skraju. Na zachód od niej widać było cztery mniejsze plamy, z czego trzy zachodnie
zdawały się tworzyć wspólnie zachodni biegun grupy.
2420 – mała, pojedyncza plama.
Na podstawie tej obserwacji liczbę Wolfa wyznaczyłem na 43.
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