
SŁOWO
WSTĘPU

Czy wkrótce możemy być świadkami gwiezdnej kolizji, do której dojdzie w odległości 1800 lat świetlnych
od Ziemi? Czy Betelgeza jest kanibalem, która w przeszłości pożarła towarzyszkę o rozmiarach i masie
zbliżonych do rozmiarów naszego Słońca? W jaki sposób Polacy stali się odkrywcami pierwszej odkrytej
w 2017 r. supernowej? Na te i kilka innych pytań staramy się odpowiedzieć w pierwszym tegorocznym
numerze naszego biuletynu, do zapoznania się z którym serdecznie zapraszamy naszych Czytelników.
W styczniu minęło 25 lat od ogłoszenia odkrycia
pierwszych planet obiegających inną niż nasze Słońce
gwiazdę. Dokonali tego: polski astronom Aleksander
Wolszczan i kanadyjski radioastronom Dale Frail. Nie
mogliśmy pominąć tego wydarzenia i dlatego wspominamy o nim w naszych newsach. Dopełnieniem
tematu jest artykuł Gabriela Murawskiego, który
opisał nam swoje zeszłoroczne zmagania związane
z próbami zarejestrowania tranzytu egzoplanety
na tle macierzystej gwiazdy. Jak bardzo w ostatnich
latach zmieniły się możliwości obserwacyjne sprzętu
amatorskiego i czy da się zaobserwować tranzyt

egzoplanety przy pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego i obiektywu ustawionego na podwórku
przed domem? Przekonajcie się sami.
Dla miłośników gwiezdnych osobliwości mamy
natomiast garść nowych informacji o odkrytym
4 lata temu układzie zaćmieniowym o najdłuższym
znanym okresie orbitalnym – o gwieździe wspominaliśmy na łamach naszego biuletynu w 2013 r. w artykule pt.: „Jestem czy nie jestem gwiazdą zmienną
typu R Coronae Borealis?” Prócz tego mamy dawkę
cyklicznych informacji z kalendarza łowców supernowych ASAS-SN, o ciekawszych nowych i supernowych ostatniego kwartału 2016 r., efemerydy jasnych
miryd na najbliższe miesiące, opis najciekawszych
gwiazd zmiennych – tym razem w gwiazdozbiorach
Lwa i Małego Lwa oraz raport z aktywności słonecznej za IV kwartał 2016 przygotowany na bazie obserwacji członków Towarzystwa Obserwatorów Słońca
w Żychlinie. Zapraszamy do lektury!
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Czy będziemy świadkami gwiezdnej kolizji?
Piętnaście lat temu, 6 stycznia 2002 roku, na tle gwiazdozbioru Jednorożca dostrzeżono gwałtownie jaśniejącą gwiazdę. Początkowo podejrzewanej o wybuch
klasycznej nowej, gwieździe nadano katalogowe oznaczenie V838 Monocerotis. Dalsze badania wykazały,
że jest to obiekt niezwykły. Gwiazdy o podobnych
parametrach, opuszczając Ciąg Główny, ewoluują
w kierunku czerwonych nadolbrzymów. Tyle, że proces taki trwa tysiące lat. Tymczasem V838 Mon wykonała prawdziwy przeskok ewolucyjny, trwający zaledwie parę miesięcy.
Obiekty takie jak V838 Mon określa się mianem
„nowa czerwona” (ang. luminous red nova, LRN).
Zjawisko LRN jest efektem wybuchu towarzyszącego
połączeniu się dwóch gwiazd, dotychczas tworzących układ podwójny kontaktowy, w jeden obiekt.
Określenie „nowa czerwona” pochodzi od charakterystycznej krzywej blasku z czerwonym kolorem wybuchu i silnym poblaskiem w podczerwieni.
Odległa od nas o 20 tysięcy lat świetlnych V838
Mon osiągnęła maksymalny blask 6,5 mag. Obecnie
jej jasność jest na poziomie 10 mag.
Układ kontaktowy to na tyle ciasny układ podwójny
gwiazd, że wskutek wzajemnych oddziały wań

całkowicie wypełniają one swoje powierzchnie
Roche'a. Co więcej, mogą one utworzyć wspólną
otoczkę. Siły pływowe powodują znaczne zniekształcenie obu gwiazd. Ich zewnętrzne warstwy stykają się
w okolicy punktu Lagrange'a L1, co sprawia, że następuje między nimi stała wymiana materii. Kiedy taki
układ jest odpowiednio usytuowany w przestrzeni dla
obserwatora na Ziemi, możemy obserwować go jako
zmienną zaćmieniową typu W UMa.
W roku 2004, w ramach przeglądu zmienności
nieba północnego (ang. Northern Sky Variability
Survey, NSVS), dostrzeżono zmienność obiektu
oznaczonego dzisiaj jako KIC 9832227 lub ASAS
J192916+4637.3. Początkowo podejrzewano, że jest
to zmienna pulsująca typu RR Lyr. Jednak w roku
2013 Lawrence A. Molnar, profesor na Wydziale Fizyki
i Astronomii Calvin College, wraz ze swoim zespołem
ustalił rodzaj zmienności obiektu jako układ zaćmieniowy typu W UMa. Od tamtej pory zespół Molnara
regularnie monitorował gwiazdę.
Określono z całą pewnością, że mamy do czynienia z ciasnym układem kontaktowym, w którym obydwa składniki chowają się pod wspólną
otoczką. Jasność tej zmiennej zaćmieniowej waha się

Rys. 1. Tak widzi pozostałość po wybuchu V838 Monocerotis Kosmiczny Teleskop Hubble’a.
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mag) gwiazdy δ Cygni, w miejscu o współrzędnych: RA
= 19h29m15s,948; Dekl = +46°37′19″,89.
Molnar i współpracownicy zachęcają do obserwacji tej gwiazdy. Także amatorów! Obiekt jest widoczny
już w teleskopie o średnicy 15 cm. Obecne zmiany
jasności o amplitudzie około 0,15 mag nie są łatwo
dostrzegalne wizualnie, ale w epoce powszechnej
dostępności aparatów cyfrowych mogą być również
fotograficznie obserwowane przez miłośników astronomii. Niemniej istotne są próby wczesnego wychwycenia wybuchu czerwonej nowej. Dlatego zespół
Molnara nawołuje społeczność naukową do obserwacji w całym spektrum fal elektromagnetycznych.
Źródła:
»»http://www.calvin.edu/academic/phys/observatory/
MergingStar/MolnarEtAl2017.pdf
»»http://www.universetoday.com/132763/explodingbinary-stars-will-light-sky-2022/
»»http://www.virtualtelescope.eu/2017/01/11/
star-merging-in-kic-9832227-a-possible-once-in-alifetime-event/
»»http://earthsky.org/space/star-predicted-toexplode-in-2022
»»http://news.nationalgeographic.com/2017/01/seestar-explode-2022-nova-cygnus-skywatching-spacescience/

Położenie na niebie
KIC 9832227 (ASAS
J192916+4637.3)

źródło ilustracji: EarthSky

w przedziale 12,27–12,46 Vmag. Okres zmian blasku
wynosi dokładnie 10,99076 godz. Tyle, że obserwacje
Molnara i jego ekipy wskazują, że okres ten wyraźnie się skraca, a gwiazdy tworzące parę okrążają się
wzajemnie z coraz większą prędkością. Naukowcy
podejrzewają, że w skład układu wchodzi także trzeci
komponent, którego oddziaływanie grawitacyjne
pomogło składnikom gwiazdy zaćmieniowej zbliżyć
się do siebie na tyle, aby utworzyły układ kontaktowy.
Podczas 229 zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa
Astronomicznego Molnar ogłosił, że według badań
jego zespołu wkrótce dojdzie do zespolenia się składników układu kontaktowego w jeden obiekt, czego
efektem będzie pojawienie się na naszym niebie bardzo jasnej czerwonej nowej. Zespół bardzo precyzyjnie oszacowuje czas, kiedy zaobserwujemy zjawisko
na naszym niebie – ma to nastąpić pomiędzy lipcem 2021 a wrześniem 2022 roku (2022,2±0,6), czyli
za pięć lat.
Gwiazda ma pojaśnieć aż o 10 mag, czyli obserwować będziemy czerwoną nową o jasności około
2 mag! Bądź co bądź, układ KIC 9832227 jest odległy
od nas o 1800 lat świetlnych, czyli ponad dziesięciokrotnie bliżej niż V838 Mon. Dość wyraźnie zmieni
to na pewien czas wygląd gwiazdozbioru Łabędzia.
KIC 9832227 znajduje się 3,1° na zachód od jasnej (2,9

Czy będziemy świadkami gwiezdnej kolizji
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Czy Betelgeza jest kanibalem?
Marian Legutko (LMT)
Jak zauważył ostatnio astronom z Uniwersytetu
Teksaskiego w Austin J.C. Wheeler, jasny czerwony
nadolbrzym, α Oriona – Betelgeza, wiruje zbyt szybko
jak na obiekt, jakim jest – czerwonym nadolbrzymem,
o średnicy tysiąckrotnie większej niż średnica Słońca,
u kresu swojego życia. Według astronoma, przy prędkości liniowej rzędu 53 900 km/h na równiku, gwiazda
ta rotuje 150 razy szybciej niż (powinien) jakikolwiek
inny znany obiekt tego typu. Powstaje pytanie: jak
do tego doszło?
Symulacje komputerowe w ykonane przez
Wheelera sugerują, że w niedalekiej przeszłości,
rzędu 100 tysięcy lat temu, doszło do „pożarcia” przez
nadolbrzyma towarzyszki o rozmiarach i masie zbliżonych do rozmiarów naszego Słońca. Wskutek takiego
połączenia gwiazd, orbitalny moment pędu towarzysza został przeniesiony na nadolbrzyma, co spowodowało zwiększenie jego szybkości rotacji.
Efektem takiego zdarzenia było wyrzucenie w przestrzeń, z prędkością 36 000 km/h, przez Betelgezę
chmury materii. Zjawisko powinno wytworzyć wokół
gwiazdy charakterystyczną otoczkę. I rzeczywiście,
otoczka taka została zaobserwowana, a jej parametry
– odległość od gwiazdy, prędkość ekspansji – potwierdzają przewidywania teorii Wheelera.
Betelgeza – α Oriona, jest pulsującym czerwonym
nadolbrzymem, zmienną półregularną typu SRC. Jej
jasność waha się w granicach 0–1,3 Vmag, w okresie 423 dni. Gwiazda liczy sobie zaledwie 10 mln lat,
a znajduje się około 640 lat świetlnych od nas. Jej
masa jest około 15–25 razy większa od masy Słońca.
Szacuje się, że do wybuchu supernowej dojdzie w czasie od 50 tysięcy do miliona lat od chwili obecnej.

Kompozytowa fotografia Betelgezy, powstała przez
złożenie obrazów uzyskanych na falach o długości 70,
100 i 160 mikronów przez Herschel Space Telescope
(źródło: Space.com)

Źródła:
»»http://www.space.com/35084-betelgeuse-red-giantstar-cannibal.html
»»AAVSO-VSX: https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=24710
»»http://earthsky.org/brightest-stars/betelgeuse-willexplode-someday

25 lat ery odkryć egzoplanet
Marian Legutko (LMT)
25 lat temu, w styczniu 1992 roku, dwóch astronomów, Aleksander Wolszczan i Dale Frail, zaanonsowało na łamach „Nature” odkrycie dwóch planet
obiegających inną niż nasze Słońce gwiazdę.
Odkrycie Wolszczana i Fraila było niesamowite pod każdym względem. Układ planetarny
znajduje się aż 2300 lat świetlnych od nas. Jednak
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co najistotniejsze, planety nie obiegają zwykłej
gwiazdy, ale pulsara. Dwa lata później, Wolszczan
we współpracy z Maciejem Konackim, odnaleźli w tym
niezwykłym układzie planetarnym trzecią planetę!
Pulsar PSR B1257+12 znajduje się na niebie na tle
gwiazdozbioru Panny. Nie jest jasne czy obiegające
go planety są pozostałością układu istniejącego

NEWS

jeszcze przed wybuchem supernowej, w wyniku czego
powstała gwiazda neutronowa, czy też powstały
po wybuchu z materii odrzuconej w jego efekcie.
Wolszczan i Frail obserwowali pulsara za pomocą
słynnego radioteleskopu w Arecibo, o nieruchomej
czaszy o średnicy 300 m. Obecność planet wykryta
została na podstawie regularnych wahań częstości
sygnału radiowego, dochodzącego z pulsara, spowodowanych oddziaływaniami grawitacyjnymi pomiędzy
planetami i pulsarem. Bazując na tych okresowych
zmianach uczeni obliczyli masy i okresy orbitalne planet. Dwie pierwsze planety mają masę około czterokrotnie większą od masy Ziemi, a ich okresy orbitalne
wynoszą 66 i 98 dni. Trzecia planeta jest mniejsza,
o masie dwukrotnie przewyższającej masę naszego
Księżyca. Obiega ona pulsara z okresem 25 dni.
Odkrycie układu planetarnego pulsara PSR
B1257+12 było wręcz szokujące. Nikt się nie spodziewał, że obiekt tego rodzaju mogą obiegać planety,
wydawało się to niemożliwe. Jednak Wszechświat –
nie po raz pierwszy – nas zaskoczył. Ale też do tego
momentu znany był zaledwie jeden przykład układu
planetarnego – nasz własny. Dzisiaj jesteśmy pewni
istnienia około 2 tysięcy planet pozasłonecznych,
a istnienie kolejnych 3,5 tys. podejrzewamy, głównie w mniej egzotycznych miejscach niż sąsiedztwo
gwiazdy neutronowej.
Planety Wolszczana, Fraila i Konackiego noszą
katalogowe oznaczenia: PSR1257+12b, PSR1257+12c
i PSR1257+12d, przy czym kolejność literek od a do c
pokrywa się z kolejnością planet od najbardziej
wewnętrznej do zewnętrznej. Oznaczenia te w 2015
roku zaproponowano zamienić na nazwy: Draugr,
Poltergeist i Phobetor.

Artystyczna wizja planet krążących wokół pulsara PSR
B1257+12 (źródło: Space.com)
Źródła:
»»http://www.space.com/35253-exoplanet-discoveryanniversary-25-years.html
»»https://www.aavso.org/content/exoplanetanniversary-1st-alien-worlds-confirmed-25-yearsago-today
»»http://www.nature.com/nature/journal/v355/n6356/
abs/355145a0.html
»»http://nameexoworlds.iau.org/systems/119
»»http://exoplanet.eu/catalog/psr_1257_12_b/

Polski podręcznik AAVSO do fotometrii CCD!
Proxima
Niezmiernie miło nam poinformować, że ukończone
zostały prace nad polską wersją podręcznika AAVSO "The AAVSO Guide to CCD Photometry".
Podręcznik można pobrać ze strony AAVSO, lub na
stronie: proxima.org.pl.
Na łamach biuletynu chcieliśbyśmy w imieniu czytelników podziękować osobom, które przyczyniły się
do powstania tego manuala tj.: Romanowi Korczykowi,
Łukaszowi Socha, Dominikowi Gronkiewiczowi oraz
Adamowi Popowiczowi.
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Pierwsza supernowa 2017 r. należy do Polaków!
Krzysztof Kida
W nocy z 31 grudnia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r., gdy
świat wciąż bawił się witając nowy rok, polski łowca
supernowych – Grzegorz Duszanowicz – zdecydował się przeprowadzić zdalną sesję obserwacyjną
przy pomocy prywatnego teleskopu umiejscowionego we włoskim Rantiga Osservatorio, należącym
do Michała Żołnowskiego. Obaj obserwatorzy od kilku
lat z powodzeniem prowadzą wspólne projekty obserwacyjne. Tej nocy na szeregu wykonanych zdjęć nie
zaobserwowano niczego szczególnego, ale ostatnie
z nich przykuło uwagę Grzegorza. Zawierało ono obraz
odległej galaktyki UGC 10104 (R.A.=15h57m28,35s ,
Decl.=+30°03'39,10”) w gwiazdozbiorze Korony
Północnej oraz słabej gwiazdki (17,4 mag) bardzo blisko jej centrum, której nie powinno tam być.
Nieznany obiekt został zgłoszony jako potencjalna supernowa do instytucji rejestrującej tego typu
odkrycia, czyli Transient Name Server, gdzie otrzymał
tymczasowe oznaczenie AT 2017A. Wkrótce okazało
się, że rzeczywiście jest to supernowa, w dodatku
pierwsza odkryta w 2017 r., w związku z czym otrzymała ona oznaczenie SN 2017A. Jej typ określono
na Ia. Uważa się, że supernowe tego typu powstają,
gdy gwiazda będąca białym karłem ściąga na siebie

materię z towarzyszącej gwiazdy, najczęściej czerwonego olbrzyma, a gdy jego masa przekroczy tzw. granicę Chandrasekhara (tj. ok. 1,44 masy Słońca), pod
wpływem ciśnienia i wzrostu temperatury następuje
zapłon reakcji termojądrowych. Uwolniona wówczas
energia powoduje, że cała gwiazda gwałtownie eksploduje, wywołując falę uderzeniową rozchodzącą się
z prędkością około 10 000 km/s. Następuje również
ogromny wzrost jasności gwiazdy, niejednokrotnie
świeci ona wtedy jaśniej niż cała galaktyka. Eksplozje
supernowych typu Ia uwalniają najwięcej energii spośród wszystkich znanych rodzajów supernowych.
SN 2017A jest trzecią supernową odkrytą wspólnie przez Grzegorza Duszanowicza i Michała
Żołnowskiego. Swymi wyczynami dowodzą oni,
że mimo, iż obecnie zdecydowana większość supernowych odkrywana jest przez zautomatyzowane teleskopy, wspierane znacznymi funduszami, to wytrwałość i determinacja amatorów astronomii może
doprowadzić do spektakularnych osiągnięć.
Gratulujemy odkrycia i życzymy kolejnych sukcesów!

Fot: SN 2017A sfotografowana 4 stycznia
2017 r. Autor: Grzegorz Duszanowicz.
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Z kalendarza zabójców supernowych ASAS-SN
Czyli subiektywnie wybrane informacje na temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba All-Sky Automated Survey
for Supernovae od początku października do końca grudnia 2016 r. ze strony internetowej ASAS-SN [1] oraz profilu
twitterowego SuperASASSN [5]:
Ryszard Biernikowicz
października 2016 r. T.W.-S. Holoien ze współpracownikami opublikował drugą część katalogu jasnych
* 12
supernowych (m ≤ 17 mag) odkrytych przez przegląd obserwacyjny ASAS-SN (ArXiv 1610.03061). Katalog obejV

muje dane o 57 supernowych odkrytych przez ASAS-SN w roku 2015 (w Proximie nr 3/2016 w tym dziale była
omawiana pierwsza część katalogu jasnych supernowych odkrytych do końca 2014 roku). W artykule zebrano
również informacje o 47 jasnych supernowych potwierdzonych spektroskopowo, które zostały odkryte w 2015
roku przez innych obserwatorów. Katalog zawiera również przesunięcia ku czerwieni i jasności od zakresu niebieskiego do podczerwieni dla galaktyk macierzystych dla całej próbki jasnych supernowych (57+47=104 szt.).
Na histogramie na rys. 1 oznaczono istotne momenty w rozwoju ASAS-SN.
»» marzec 2013 r. („Real time analysis begins”) – początek obserwacji na półkuli północnej nieba – moduł
obserwacyjny Brutus z 2 teleskopami pracującymi jednocześnie;
»» listopad 2013 r. („Brutus upgraded”) – rozszerzenie możliwości obserwacyjnych Brutusa do 4 teleskopów;
»» maj 2014 r. („Cassius deployed”) – uruchomienie w Chile modułu obserwacyjnego Cassius z dwoma
teleskopami;
»» listopad 2014 r. („Machine learning implemented”) – wprowadzenie algorytmów uczących się do procedury poszukiwania supernowych;
»» sierpień 2015 r. („Cassius upgraded”) – rozszerzenie możliwości obserwacyjnych Cassiusa
do 4 teleskopów.

Rys. 1. Histogram w lat 2013-2015 z miesięcznym zestawieniem liczby odkryć jasnych supernowych przez ASAS-SN
(kolor czerwony) i innych obserwatorów (kolor zielony + niebieski). Kolorem zielonym oznaczono liczbę odkryć
supernowych przez innych obserwatorów, które zostały niezależnie potwierdzone przez ASAS-SN. Na histogramie
oznaczono istotne momenty w rozwoju ASAS-SN (szczegóły w tekście). Materiał źródłowy: ArXiv 1610.03061.
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Na histogramie widać, że „wydajność” ASAS-SN w odkrywaniu supernowych szczególnie wzrosła po uruchomieniu modułów obserwacyjnych na obu półkulach nieba w maju 2014 roku. Od tego momentu przynajmniej połowę wszystkich jasnych supernowych odkrywał ASAS-SN. W roku 2015 wzrosła liczba supernowych,
które zostały potwierdzone niezależnie przez ASAS-SN (kolor zielony na rys. 1), a zostały odkryte przez innych
obserwatorów.
Nadal jest miejsce na poprawę skuteczności detekcji supernowych przez ASAS-SN. Z 47 jasnych supernowych, które nie zostały odkryte przez ASAS-SN około połowa (23 szt.) miała jasności w maksimum większe
od 16,5 mag. Autorzy uważają, że mogło to być spowodowane faktem wystąpienia maksimum jasności pomiędzy obserwacjami ASAS-SN lub podczas pełni Księżyca, gdy zmniejsza się głębokość przeglądu nieba ASAS-SN,
korzystającego z obiektywów Nikona o aperturach 14 cm. Dlatego obserwatorzy z Europy nie są na straconej
pozycji w podziale tortu z supernowymi ze względu na znaczne różnice stref czasowych (teleskopy ASAS-SN
znajdują się na Hawajach i w Chile) oraz posiadają teleskopy o znacznie większych aperturach (np. Jarosław
Grzegorzek – 25 cm).
W szczególności „zabójcy” w 2015 roku nie odkryli 13 bardzo jasnych supernowych o jasności w maksimum <15 mag, ale prawie wszystkie z nich zostały odzyskane post-factum przez oprogramowanie analizujące
dane z wyjątkiem następujących dwóch przypadków: SN 2015I i MASTER OT J141023.42–431843.7. Supernowa
SN 2015I została odkryta 2 maja 2015 roku w galaktyce NGC 2357 przez miłośnika astronomii i osiągnęła
jasność maksymalną około 14 mag. Galaktyka nie była obserwowana przez ASAS-SN ze względu na bliskość
Słońca. Ten obszar nieba ASAS-SN nie obserwował od 22 kwietnia do 29 sierpnia 2015 r. Supernowa MASTER
OT J141023.42–431843.7 została odkryta w galaktyce NGC 5483 w dniu 15 grudnia 2015 roku przez MASTER
i osiągnęła jasność maksymalną 14,4 mag. Ta supernowa nie został odkryta przez Cassiusa, ponieważ latem
2015 roku został on rozszerzony do 4 teleskopów i w grudniu 2015 r. jeszcze trwało zbieranie materiału obserwacyjnego do zdjęcia referencyjnego, które składa się z dużej liczby uśrednionych zdjęć tego samego obszaru
nieba o bardzo dobrej jakości.
17 października 2016 r. Administrator ASAS-SN na portalu społecznościowym Twitter polecił publikację Ch. Kilpatrick'a ze współpracownikami na temat progenitora supernowej SN 2016gkg (typ IIb), która nie
została bynajmniej odkryta przez ASAS-SN (ArXiv: 1610.04587). Wspomniana supernowa została odkryta
przez miłośników astronomii Buso i Otero (patrz: vsnet-alert 20188) w dn. 20,54 (UT) września 2016 roku,
w galaktyce NGC 613 (odległość 26,4±5,3 Mpc).
Jednak jest to ciekawy przykład identyfikacji gwiazdy na archiwalnym zdjęciu z 2001 roku, która najprawdopodobniej jest progenitorem tej supernowej typu IIb. Zdjęcie z 2001 roku zostało wykonane teleskopem
kosmicznym HST za pomocą kamery WFPC2 w barwach F450W+F606W+F814W (rys. 2 – dolny panel). Pozycję
progenitora SN 2016gkg wyznaczono poprzez astrometrię 10 powtarzalnych punktów na zdjęciach z 2001
(HST) i 2016 roku (Keck) – patrz rys. 2. Ze wskaźników barwy HST określono, że progenitorem była gwiazda
typu widmowego A0Ia (Teff=9500K, log(L/L)=5,15).
Dodatkowo autorzy wyznaczyli na podstawie bardzo szybkiego wzrostu jasności moment wybuchu
na 20,15 (UT) września 2016 r. i promień progenitora na log(R/R)=2,41 (zgadza się to bardzo dobrze z wyznaczeniem fotometrycznym promienia). Jest to zgodne z detekcją progenitorów innych supernowych typu IIb,
aczkolwiek supernowa okazała się bardziej jasna i niebieskia niż typowe przypadki.
Detekcja progenitora na zdjęciach przed wybuchem supernowej, który nastąpił w wyniku kolapsu jądra
gwiazdy-progenitora, stanowi istotną informację pozwalająca zrozumieć mechanizm jej powstania. Istnieją
dwa wzorcowe przypadki supernowych SN 1987A i SN 1993J o znanych progenitorach, których wybuch
nastąpił w wyniku kolapsu jądra masywnej gwiazdy w zakresie 15–25 M, a ewolucja przebiegała w układzie
podwójnym. Poza tymi dobrze poznanymi przykładami jest znanych około 20 progenitorów – co pozwala
na pewne analizy statystyczne. Szczególne zainteresowanie budzi dla tej póbki statystycznej progenitorów
supernowych zależność pomiędzy jasnością i wskaźnikiem barwy. Pomijając dwa znane przypadki SN 1987A
i SN 2009ip, prawie wszystkie pozostałe gwiazdy-progenitory supernowych mają wskaźnik barwy (B-V)>0,3
mag (tzn. Teff<7300K) i są to czerwone nadolbrzymy. Jest to zgodne z przewidywaniami modeli ewolucyjnych –
powinno się więcej obserwować supernowych, których progenitorami są gwiazdy mniej masywne i czerwone.
W szczególności wielką wartość naukową posiada detekcja progenitorów supernowych typu IIb. W ich
widmach w początkowym okresie wybuchu supernowej obserwuje się silne linie wodoru, które z czasem
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stopniowo słabną. Z tego faktu astronomowie wyciągają wniosek, że progenitory supernowych typu IIb
mają bardzo cienkie otoczki wodorowe. Zauważono,
że kilka progenitorów supernowych typu IIb jest
nadolbrzymami o temperaturach powierzchniowych
od barwy czerwonej do niebieskiej (np. SN 2013df i SN
2008ax). Natomiast przykłady takie jak SN 1993J stanowią wyzwanie dla ścieżki ewolucyjnej pojedynczej
gwiazdy, tzn. barwy gwiazd-progenitorów nie pasują
do punktów końcowych najbardziej prawdopodobnych ścieżek ewolucyjnych pojedynczych gwiazd.
Z tego wynika, że ewolucja przynajmniej niektórych
progenitorów supernowych typu IIb przebiega w układach podwójnych, gdzie towarzysz pozbawił otoczki
składnik główny poprzez transfer masy.
Wydaje się, że model ewolucyjny progenitora
SN 2016gkg jest bardziej zgodny z ewolucją układu
podwójnego niż pojedynczej gwiazdy. Na rys. 3
po lewej stronie pokazano możliwą ścieżkę ewolucyjną pojedynczej gwiazdy na diagramie HR z pozycją oznaczoną w momencie wybuchu SN 2016gkg
za pomocą prostokątu błędów w kolorze czerwonym.
Na tym rysunku pokazano parametry (jasność vs
temperatura powierzchniowa) progenitorów innych
supernowych typu IIb: SN 2008ax, 2011dh, 2013df
i 1993J. Masa początkowa i końcowa modelowanej
ścieżki ewolucyjnej pojedynczej gwiazdy podano
odpowiednio na jej początku i końcu (tutaj końcowa
masa jest podana w zielonym kwadracie). Z tego
rysunku wynika, że ścieżki ewolucyjne pojedynczych gwiazd nie kończą się przy jasnościach i temperaturach powierzchniowych odpowiadających
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Rysunek 2. Górny panel: zdjęcie supernowej
SN 2016gkg wykonane w dniu 22 września
2016 r. przez teleskop 10-m Keck'a z kamerą NIRC2
w podczerwonym filtrze K′. Oprócz supernowej,
czerwonymi okręgami zaznaczono 10 punktów
zastosowanych do astrometrii. Dolny panel: zdjęcie
z 21 sierpnia 2001 r. wykonane teleskopem HST
kamerą WFPC2 w barwach F450W+F606W+F814W.
Pozycja progenitora SN 2016gkg (prostopadłe odcinki
koloru czerwonego) jest wyznaczona względem 10
punków astrometrycznych. Materiał źródłowy: ArXiv
1610.04587.

Rys. 3. Progenitor SN 2016gkg – ścieżka ewolucyjna pojedynczej gwiazdy (po lewej stronie) oraz ewolucja
w układzie podwójnych (po prawej stronie). Materiał źródłowy: ArXiv 1610.04587.
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progenitorowi SN 2016gkg i innych supernowych typu IIb. W pojedynczej ścieżce ewolucyjnej progenitory
supernowych powinny mieć jasności i temperatury zbliżone do wartości w zielonych kwadratach.
Natomiast bez problemu można dobrać takie parametry gwiazd w układzie podwójnym, aby uzyskać progenitora SN 2016gkg (Teff =9500K; log(L/L)=5,15; log(R/R)=2,41). Na przykład autorzy omawianej publikacji
zaproponowali następujące możliwe parametry początkowe układu podwójnego, w którym powstał progenitor SN 2016gkg (= składnik główny układu podwójnego o masie M1~5,2M z otoczką wodorową ~0,005M,
który utracił znaczą część masy początkowej w wyniku oddziaływania z towarzyszem):
»» M1/M2 = 15/1,5 M i okres orbitalny P=1000 dni (najlepsze dopasowanie);
»» M1/M2 = 12/8,4 M, P=160 dni;
»» M1/M2 = 16,4/14,4 M, P=6,3 dnia.
Jeżeli hipoteza układu podwójnego w przypadku progenitora SN 2016gkg jest prawdziwa, to powinno się
udać zaobserwować składnik wtórny tego układu. W wariancie najlepszego dopasowania składnik wtórny
powinien mieć jasność około 25,9 mag w filtrze F300W systemu fotometrycznego HST.
18 października 2016 r. K. Namekata ze współpracownikami opublikował analizę obserwacji superwybuchu niezwykłej nowej karłowatej odkrytej przez ASAS-SN (ArXiv 1610.04941). Obiekt, który oznaczono jako
ASASSN-15po, okazał się nową karłowatą typu WZ Sge o okresie orbitalnym zaledwie Porb ~72,6 minuty.
Gwiazdy kataklizmiczne, takie jak WZ Sge, są podtypem nowych karłowatych SU UMa. Poza normalnymi
wybuchami wykazują one również superwybuchy (ang. superoutbursts) wywołane niestabilnościami termiczno-pływowymi (TTI, ang. Thermal-Tidal Instability), podczas których obserwuje się pojaśnienia zwane
supergarbami (ang. superhumps) o amplitudzie około 0,1–0,5 mag i okresie supergarbu (Psh) o kilka procent
dłuższym niż okres orbitalny (Porb). Uważa się, że supergarby są wynikiem rezonansu w stosunku 3:1 dysku
akrecyjnego wydłużonego przez TTI do okresu orbitalnego (wtedy są najsilniejsze zaburzenia dysku). Zwykłe
supergarby dzieli się na trzy etapy A/B/C (ang. stages A/B/C – patrz rys.4 – lewy panel: superwybuch ASAS

Rys. 4. Przykładowy wygląd etapów A, B i C (ang. stage A/B/C) supergarbów ASAS J102522-1542.4 (lewy panel)
w porównaniu do wczesnego etapu A supergarbu ASASSN-15po (środkowy panel) i przejście od etapu A do B
(prawy panel – około E<48) oraz etap B (prawy panel – E>48). Na każdym z tych rysunków w górnej części jest
podany diagram O-C supergarbu, środkowa część – jego amplituda, dolna część – wypadkowa krzywa blasku. Na
poziomej osi czasu przyjęto ciągłą rachubę dni juliańskich odniesioną do barycentrum Układu Słonecznego, czyli
BJD (Barycentric Julian Date). Materiał źródłowy: arXiv 1610.04941.
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J102522–1542.4 w 2006 roku) w zależności od zmian okresu Psh. Etap A supergarbu reprezentuje narastającą
fazę rezonansu 3:1 i sądzi się, że okres Psh odzwierciedla rezonansowe tempo precesji dysku 3:1. W etapie B
okres supergarbu jest krótszy z powodu ciśnienia oddziałującego na dysk, a pochodzenie etapu C jest niejasne. Więcej informacji na temat tych interesujących obiektów i możliwości ich obserwacji w warunkach amatorskich można znaleźć na przykład pod odnośnikiem [7].
Krzywa blasku ASASSN-15po wykazała superwybuch i wielokrotne pojaśnienia. Podczas wybuchu obserwowano wczesną fazę supergarbów A o stałym okresie Psh=0,050454 dnia/72,6 minuty (patrz rys. 4 – środkowy panel) oraz przejście od etapu A do B (wydłużanie się okresu – patrz diagram O-C na rys. 4 – prawy
panel) oraz etap B o okresie Psh=0,051809 dnia. Dla ASASSN-15po przejście od etapu A do B nastąpiło około
E=48 (parz rys. 4 prawy panel). Autorzy oszacowali stosunek masy składników tego układu podwójnego
q=0,0699 na podstawie okresu orbitalnego i okresu supergarbu wyznaczonego w etapie A.
ASASSN-15po z okresem orbitalnym około 72,6 minuty jest pierwszą nową karłowatą o ultrakrótkim okresie orbitalnym w zakresie 65–76 minut. Ogólnie takie okresy orbitalne posiadają zaawansowane ewolucyjnie
helowe gwiazdy kataklizmiczne typów AM CVn i EI Psc lub kandydaci do tego typu zmienności.
W widmie ASASSN-15po wykonanym w późnej fazie superwybuchu (BJD=2457311,79) występują linie
absorpcyjne wodoru Hβ, Hγ, Hδ (typowa cechy zmiennych typu WZ Sge w tej fazie!). Mimo, że okres orbitalny ASASSN-15po jest niezwykłe krótki jak na gwiazdy kataklizmiczne z otoczkami wodorowymi, jednak ten
superwybuch jest bardzo podobny do analogicznych zjawisk w nowych karłowatych typu WZ Sge. Teoretycznie
minimalny okres orbitalny dla gwiazd kataklizmicznych z otoczkami wodorowymi szacuje się na około 65–70
minut. Jednak obserwacyjna granica rozkładu okresów wynosi około 80 minut i powszechnie w środowisku
naukowym jest akceptowane Pmin~82 minuty.
Rys. 5 przedstawia zależność stosunku masy od okresu orbitalnego dla najbardziej krótkookresowych
gwiazd kataklizmicznych. Wypełnione koła i kwadraty oznaczają gwiazdy kataklizmiczne, których stosunek
masy został wyznaczony odpowiednio w fazie A supergarbu lub zaćmień. Niewypełnione trójkąty oznaczają
układy podwójne typu EI Psc. Natomiast przerywana linia przedstawia jedną ze standardowych ścieżek ewolucyjnych (fale grawitacyjne są jedyną przyczyną utraty momentu pędu), a ciągła – wariant modyfikowany
(zakłada się wyższe tempo utraty momentu pędu z układu, które jest zgodne z obserwacjami). Na wykresie
oznaczono również gwiazdkami parametry ASASSN-15po i OV Boo.

Rys. 5. Wykres przedstawia zależność stosunku masy (ang. mass ratio „q”) jako funkcję okresu orbitalnego
(Porb) w dniach dla gwiazd kataklizmicznych o najkrótszych okresach orbitalnych – w tym ASASSN-15po i OV Boo.
Wykres został szczegółowo opisany w tekście tego artykułu. Materiał źródłowy: arXiv 1610.04941.
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Możliwe są następujące wyjaśnienie parametrów orbitalnych układu ASASSN-15po:
»» Układ kataklizmiczny ze składnikiem wtórnym zawierającym otoczkę wodorową o teoretycznie minimalnym okresie orbitalnym, w którym moment pędu jest odprowadzany z układu tylko przez emisję fal
grawitacyjnych.
»» Układ podwójny z zaawansowanym ewolucyjnie składnikiem wtórnym (jądro helowe i tylko bogata
w wodór atmosfera).
»» Układ podwójny z ubogim w metale składnikiem wtórnym (populacja II). Niska nieprzeźroczystość materii w gwiazdach II populacji powoduje ich mniejsze rozmiary i większe gęstości – co skraca minimalny
okres orbitalny układów kataklizmicznych.
»» Układ podwójny z okresem orbitalnym poniżej minimum dla gwiazd kataklizmicznych, który chwili
powstania zawierał brązowego karła jako donora.
Konieczne są dalsze obserwacje spektroskopowe, aby określić status ewolucyjny układu ASASSN-15po.
14 listopada 2016 r. R.Ouyed ze współpracownikami w publikacji arXiv 1611.03657 zaproponowali dość oryginalne wyjaśnienie dwugarbnej krzywej blasku najjaśniejszej supernowej ASASSN-15lh (patrz rys. 6 – czerwona ciągła linia na wykresie LOG(Lbol/Lsun) vs time in days) jako nowej kwarkowej (ang. QN – quark nova), czyli
eksplozyjnego przejścia gwiazdy neutronowej do hipotetycznej gwiazdy kwarkowej (ang. QS – quark star).
To zjawisko nastąpiło kilka dni po wybuchu supernowej (w modelu na rys. 6 przyjęto ~8,5 dnia). Progenitorem
supernowej była najprawdopodobniej gwiazda Wolfa-Rayeta typu WO, gdyż w widmie ASASSN-15lh jest brak
linii wodoru i helu. Ten model wyjaśnia również czasową ewolucję promienia i temperatury fotosfery ASASSN15lh (patrz rys. 6 – odpowiednio czerwone ciągłe linie na wykresach: LOG(Rpho.) [cm]/LOG(Tpho.) [K] vs time in
days). Jednorodnie rozszerzające się pozostałości po wybuchu supernowej (zwarte jądro i otoczka) wchłonęły
ekstremalną ilość energii kinetycznej (>1052 ergów) z wybuchu nowej kwarkowej. Opóźnienie czasowe pomiędzy wybuchem supernowej i nowej kwarkowej QN sprawiło, że powstała ogromna otoczka (~104R). Pierwsze
maksimum w krzywej blasku powstało w wyniku zasilenia tej ogromnej otoczki w energię fali uderzeniowej
QN. Drugie maksimum wygenerowała „cofająca” się fotosfera w stronę gorącego i gęstszego jądra w coraz
wolniej rozszerzającej się otoczce.
Rysunki 6 A i B przedstawiają sekwencję zdarzeń w omawianym modelu, która rozpoczyna się od wybuchu supernowej z progenitorem – gwiazdą Wolfa-Rayeta typu widmowego WO. Rys. 6B obrazuje jednorodną
ekspansję otoczki (ang. envelope) z wyrzuconą materią kilka dni po wybuchu supernowej – tuż przez wybuchem nowej kwarkowej QN. Już się uformowała protogwiazda neutronowa (NS). Następuje wybuch nowej
kwarkowej (patrz rys. 6C – „QN event”), w wyniku którego powstaje gwiazda kwarkowa (QS) w centrum oraz
bardzo gęsta i poruszająca się z prędkościami relatywistycznymi wyrzucona materia (ang. QN ejecta) – źródło fali uderzeniowej wzbudzającej pozostałości po wybuchu supernowej. Najpierw jest wzbudzane falą
uderzeniową jądro, a następnie otoczka (ang. core/envelope – patrz rys. 6C). W pewnym momencie plazma
w otoczce zaczyna promieniować i chłodzić się – co powoduje „cofanie się” do wnętrza „powierzchni gwiazdy”,
czyli fotosfery (patrz rys. 6D – ang. „receding photosphere”). Cofająca się fotosfera zmniejsza rozmiary odsłaniając jądro gwiazdy – co umożliwia bezpośrednią ucieczkę fotonów z jądra i generuje w tym modelu wtórne
maksimum krzywej blasku (patrz rys. 6F).
Dane obserwacyjne na każdym z wykresów oznaczono kolorem brązowym wraz z oszacowaniem błędu.
Przerywane linie koloru niebieskiego lub kropkowo-kreskowe linie koloru zielonego oznaczają wkład danej
wielkości fizycznej (L bol., R pho., Tpho.) pochodzący od otoczki lub jądra. Natomiast pionowa linia na wykresach oznacza moment czasu, gdy fotosfera cofnęła się do rozmiarów jądra (sytuacja zobrazowana również
na rys. 6E).
Autorzy uważają, że ich model jest zdolny do wyjaśnienia wybuchu supernowych dla różnych rodzajów
progenitorów (np. gwiazdy masywne typu widmowego O, jasne niebieskie zmienne LBV, gwiazdy typu WolfaRayeta itp.), o ile są one w zakresie mas pozwalającym na utworzenie podczas wybuchu supernowej masywnej gwiazdy neutronowej zamiast bezpośredniego kolapsu do czarnej dziury. Ten model łączy różne typy
hipernowych SLSN (Super Luminous Supernovae), gdzie typ (I lub II) hipernowej określa skład chemiczny
progenitora supernowej. W tych warunkach uboga w wodór hipernowa (SLSN typu I) może powstać w środowisku o dużej metaliczności (=duża utrata masy w postaci wiatrów gwiazdowych) podczas, gdy progenitory
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Rys. 6. Obrazkowa sekwencja zdarzeń prowadząca do wybuchu nowej kwarkowej 8,5 dnia po wybuchu „zwykłej”
supernowej ASASSN-15lh (panel po lewej stronie) i jej symulacja ilościowa (panel po prawej stronie) w postaci
bolometrycznej krzywej blasku (Lbol.), ewolucji czasowej promienia (Rpho.) i temperatury powierzchniowej (Tpho.).
Szczegółowe wyjaśnienie tego modelu można znaleźć w tekście pod datą 14 listopada 2016 r. Materiał źródłowy:
arXiv 1611.03657.

*
*

o małej metaliczności mogą stracić mniej masy – co powinno prowadzić po wybuchu nowej kwarkowej QN
i powstania hipernowych bogatych w wodór (SLSN typu II).
21 listopada 2016 r. Nova Sagittarius 2016, która została odkryta pod koniec października przez ASAS-SN
(oznaczenie ASASSN-16ma) została bohaterką dnia na portalu APOD [7]. Rys. 7 przedstawia widok na N Sgr
2016 tuż po zachodzie Słońca na tle starożytnego miasta Sukhothai w Tajlandii. W pobliżu nowej widać jasną
planetę Wenus oraz mgławicę dyfuzyjną M8 Laguna.
31 grudnia 2016 r. Liczba obserwacji stałych pól przez teleskopy ASAS-SN na koniec 2016 roku. Dominuje
kolor zielony (203–244) i żółty (162–203). W 2016 roku odkryto 150 supernowych, a od początku projektu
420. Ostatnią supernową była ASASSN-16po. W 2015 roku ASAS-SN odkrył 179 supernowych. Nie sprawdziły się plany z 26 czerwca 2016 r. (patrz Proxima nr 3/2016 – „Z kalendarza zabójców...”), aby do końca
roku odkryć 180 supernowych. Jednak odkrywanie supernowych nie jest przedsięwzięciem wymagającym
„wyrabiania norm”.
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Rys. 7. Nowa nieba południowego ASASSN-16ma stała się bohaterką portalu APOD w dn. 21 listopada
2016 roku. Materiał źródłowy [7].

Rys. 8. Pokrycie obserwacyjne całego nieba przez teleskopy ASAS-SN. Kolory oznaczają liczbę
obserwacji danego obszaru nieba 4,5°×4,5° w ciągu ostatniego roku. Materiał źródłowy [1].
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grudnia 2016 r. W roku 2016 w bazie danych zjawisk chwilowych TNS (Transient Name Server) [9] znala* 31
zło sie ponad 6 tysięcy pozycji. Z tego zaledwie ~10% posiada identyfikacje spektroskopowe. Najwięcej zgłoszeń TNS pochodzi z przeglądu obserwacyjnego Pan-STARRS1 3956, następnie GaiaAlerts 1332, ATLAS 232,
ASAS-SN 170, iPTF 100.
Natomiast statystyka potwierdzonych odkryć supernowych (580 szt. – od 1 stycznia 2016 r.) wygląda
odwrotnie: ASAS-SN 131, iPTF 96, Pan-STARRS1 87, GaiaAlerts 69, ATLAS 58 – szczegóły na rys. 9.

Rys. 9. Statystyka odkryć supernowych w bazie TNS (Transient Name Server) z roku 2016 wg liczby odkryć. Materiał
źródłowy.

Materiały źródłowe:
[1] Strona domowa ASAS-SN – http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/index.shtml
[2] Lista wszystkich zjawisk zarejestrowanych przez ASAS-SN – http://www.astronomy.ohio-state.
edu/~assassin/transients.html
[3] Aktualna lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN – http://www.astronomy.ohio-state.
edu/~assassin/sn_list.html
[4] ASAS-SN CV Patrol – http://cv.asassn.astronomy.ohio-state.edu/
[5] Profil ASAS-SN na portalu społecznościowym Twitter – https://twitter.com/SuperASASSN
[6] Odnośnik do telegramów astronomicznych. Aby znaleźć konkretny numer telegramu należy w polu
XXXX wpisać jego numer (np. 8042) – http://www.astronomerstelegram.org/?read=XXXX
[7] Magdalena Otulakowska-Hypka 2013, Delta, „Wartościowe obserwacje gwiazd zmiennych amatorskim
teleskopem” – http://www.deltami.edu.pl/temat/astronomia/2013/11/29/Wartosciowe_obserwacje_
gwiazd/
[8] Odkryta przez ASAS-SN Nova Sagittarius 2016 jako „gwiazda” portalu APOD – https://apod.nasa.gov/
apod/ap161121.html
[9] Statystyki TNS (Transient Name Server) – https://wis-tns.weizmann.ac.il/stats-maps
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MIRYDY
W naszym stałym cyklu kalendarium maksimów jasnych miryd przedstawiamy kolejną
dawkę efemeryd dla 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

LUTY
W lutym 2017 r. aż 9 jasnych mir znajdzie się w maksimum. Pod względem jasności niebo zdominuje królowa
wszystkich mir - Mira (o Ceti). W poprzednich miesiącach zaliczyła szybki wzrost jasności, a w trakcie maksimum
może świecić z jasnością nawet 2 mag. Będziemy mogli obserwować ją do pierwszej dekady marca. Na wieczornym
niebie warto także zwrócić uwagę na wędrującą nad południowym horyzontem T Lep. Odnajdziemy ją tuż nad
gwiazdą ε Lep i chociaż w porównaniu z Mirą nie grzeszy jasnością (zaledwie 8,3 mag w maksimum), to jest warta
uwagi ze względu na niewielką liczbę ocen w latach ubiegłych (95 ocen w 2015 r.). Wysoko na wieczornym niebie
będzie świeciła natomiast jaśniejsza R Gem, która w ostatnich latach, w trakcie maksimum osiągała ponad 7 mag.
Ponadto nieco dalej na północ odnajdziemy rzadko obserwowaną U Aur - zaledwie 57 ocen w 2015 r. Z kolei na
porannym niebie warto odwiedzić jasną R Vir (6,9 mag w maksimum) i R Aql (6,1 mag w maksimum).
 Pełnia Księżyca wypadnie 11 lutego.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

T Lep

05h04m50,83"

21°54'16,4"

3

368,1

8,3-12,9

XII-V

RY Oph

18h16m36,94"

+03°41'35,3"

10

150,4

8,2-13,2

I-III

R Gem

07h07m21,27"

+22°42'12,7"

14

369,9

7,1-13,5

XII-VI

W And

02h17m32,95"

+44°18'17,7"

20

395,9

7,4-13,7

I-VI

R Aql

19h06m22,24"

+08°13'48"

20

274

6,1-11,5

XII-VI

o Ceti (Mira)

02h19m20,78"

-02°58'39,5"

23

331,9

3,4-9,3

cały rok

U Aur

05h42m09,06"

+32°02'23,3"

23

408,1

8,5-14,0

I-IV

U Per

01h59m35,10"

+54°49'19,9"

24

320,3

8,1-11,3

cały rok

R Vir

12h38m29,94"

+06°59'18,9"

26

145,6

6,9-11,5

cały rok

MARZEC
W tym miesiącu 7 mir znajdzie się w maksimum. Niebo wieczorne na początku miesiąca zdominuje Mira
Ceti, świecąca w maksimum blasku. Niestety z dnia na dzień, jej warunki widoczności będą się pogarszały.
Podobna sytuacja będzie miała miejsce z mającą maksimum 8 marca T And, która jest warta uwagi ze względu
na niewielką liczbę ocen w poprzednim sezonie. Wieczorem warto zwrócić uwagę także na U Ori, której blask
już powinien dość znacznie wzrosnąć przed kwietniowym maksimum. Także na wieczornym niebie odnajdziemy
rzadko obserwowaną V Gem (zaledwie 38 ocen w 2015 r.). Późnym wieczorem odnajdziemy dwie inne mało
obserwowane miry z gwiazdozbioru Hydry: T Hya i S Hya. Na porannym niebie, przy okazji obserwacji słabnącej
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po maksimum R Aql, warto zwrócić uwagę na X Oph, której maksimum wypadnie w kolejnym miesiącu. Nad
ranem warto zatrzymać się również przy R Cyg, której blask gwałtownie zwiększył się w ostatnich miesiącach
i gwiazda w połowie marca powinna osiągnąć maksimum.
 Księżyc będzie w pełni 12 marca.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

T Hya

08h55m39,83"

-09°08'29,2"

1

289,2

7,8-12,6

I-VI

T And

00h22m23,15"

+26°59'45,8"

8

280,8

8,5-13,8

II-V

S Hya

08h53m33,95"

+03°04'06,4"

15

256,6

7,8-12,7

I-VI

R Cyg

19h36m49,38"

+50°11'59,4"

15

426,4

7,5-13,9

I-VII

T Her

18h09m06,20"

+31°01'16,2"

20

164,9

8,0-12,8

II-IV

V Gem

07h23m09,35"

+13°06'04,7"

23

274,8

8,5-14,2

II-V

W CrB

16h15m24,54"

+37°47'44,1"

25

238,4

8,5-13,5

III-V

KWIECIEŃ
W pierwszym w pełni wiosennym miesiącu 11 mir znajdzie się w maksimum. Najjaśniejszą z nich będzie świecąca
na wieczornym niebie U Ori, warta uwagi nie tylko ze względu na swoją jasność, ale także na fakt, że już wkrótce
przez wiele lat nie będziemy mogli na Ziemi obserwować jej maksimów ze względu na pozorną bliskość Słońca.
Na wieczornym niebie warto także zwrócić uwagę na niezbyt często obserwowane dwie miry z gwiazdozbioru
Małego Psa: R CMi i S CMi. Wprawdzie dopiero w maju swe maksimum osiągnie R Leo, ale już w kwietniu warto
obserwować wzrost jej jasności. Podobnie ma się sytuacja z T Cep, którą można obserwować całą noc.
Na porannym niebie w maksimum znajdzie się bardzo popularna mira X Oph, a tuż obok niej odnajdziemy
słabnącą po lutowym maksimum R Aql. Po spojrzeniu w kierunku północno-wschodnim odnajdziemy natomiast
zbliżającą się do maksimum inną jasną mirydę - R And, a nieco bardziej w kierunku Gwiazdy Polarnej - R Cas, która
przed dwoma laty zasłynęła rekordowym maksimum blasku. Jej ubiegłoroczne maksimum było zdecydowanie
poniżej średniej, tak więc w tym roku spodziewamy się, że będzie jaśniejsza.
 Księżyc będzie w pełni 11 kwietnia.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data

Okres

Amplituda

V>11 MAG

S Vir

13h33m00,11"

-07°11'40,9"

7

375,1

7,0-12,7

I-VII

R Sgr

19h16m41,8"

-19°18'27,6"

8

269,8

7,3-12,5

II-VI

U Ori

05h55m49,16"

+20°10'30,6"

10

368,3

6,3-12,0

I-IX

S CMi

07h32m43,07"

+08°19'05,1"

17

332,9

7,5-12,6

I-VII

X Oph

18h38m21,13"

+08°50'02,7"

18

328,8

6,8-8,8

cały rok

R LMi

09h45m34,27"

+34°30'42,8"

21

372,2

7,1-12,6

II-VIII

R Dra

16h32m40,22"

+66°45'17,8"

21

245,6

7,6-12,4

II-VI

R Cas

23h58m24,87"

+51°23'19,7"

25

430,5

7,0-12,6

II-X

T Cas

00h23m14,27"

+55°47'33,2"

28

444,8

7,9-11,9

I-VII

RS Her

17h21m42,35"

+22°55'15,9"

28

219,7

7,9-12,5

III-VI

R CMi

07h08m42,6"

+10°01'26,5"

30

337,7

8,0-11,0

cały rok
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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.

OMI CET

R GEM
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U ORI

X OPH

Materiał MIRYDY opracował Bogdan Kubiak na podstawie: www.aavso.org, http://sogz-ptma.urania.edu.pl/,
program Cartes du Ciel.

★

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



Więcej informacji
na temat sposobu
zgłaszania obserwacji
można znaleźć na stronie:
www.proxima.org.pl

www.proxima.org.pl
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Próby obserwacji tranzytów egzoplanet w 2016 roku
Ponad 25 lat temu Aleksander Wolszczan i Dale Frail ogłosili istnienie pierwszych znanych
planet pozasłonecznych. Na odkrycie tranzytującej egzoplanety, czyli takiej, która w stosunku
do obserwatora na Ziemi przechodzi na tle macierzystej gwiazdy, musieliśmy poczekać jeszcze kilka
lat – nastąpiło to w 1999 roku.
Gabriel Murawski

Tym obiektem była egzoplaneta HD 209458 b, znajdująca się w konstelacji Pegaza. Jej macierzysta gwiazda
o jasności 7,65 magnitudo okresowo przygasała
o 0,019 magnitudo na skutek takiego tranzytu. Tak
późne wykrycie zjawiska wynikało z trudności jego
rejestracji. Obecnie znamy już około 2,7 tysiąca takich
obiektów, a tranzyt planety pozasłonecznej okazał
się najłatwiejszym sposobem do potwierdzenia ich
istnienia przez amatorów.
W Polsce do chwili obecnej pomyślną amatorską
obserwację tranzytu przeprowadzili:
 Marcin Wardak (XO-2 b, XO-3 b, TrES-3 b,
WASP-14 b, HAT-P-3 b),
 Adam Jesionkiewicz (HAT-P-3 b, WASP-21 b),
 Łukasz Socha (HAT-P-36 b, TrES-3 b),
 Ryszard Biernikowicz (HD 189733 b),
 Gabriel Murawski (HD 189733 b, HD 209458 b).
Samodzielne obser wacje tranzytów planowałem rozpocząć w sierpniu
2015 roku, celując obiektywem 300mm
f/5,6 z lustrzanką Canon EOS 60D w kierunku gwiazdy HD 189733. Moja znajomość właściwego przeprowadzania procesu fotometrii była jednak niewielka,
dlatego duży rozrzut pomiarowy nie
pozwolił mi na rejestrację zjawiska. Przez
następne kilka miesięcy starałem się
podnosić swoją wiedzę i umiejętności,
wyznaczając zmiany jasności wybranych
gwiazd zmiennych. Uzyskiwane coraz
lepsze efekty uzmysłowiły mi, że obserwacja tranzytu egzoplanety lustrzanką
jest jednak możliwa. Jednocześnie wpadłem na pomysł zorganizowania akcji
obserwacyjnej egzotranzytu w połączeniu z transmisją internetową zjawiska
(patrz Proxima 3/2016). W jej założeniu
co najmniej kilka osób w Polsce podczas
jednej nocy miało przeprowadzić obserwację niejednej planety pozasłonecznej.
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Rys. 1

To zmotywowało mnie, aby nauczyć się właściwie
przeprowadzać obserwacje.
Niedługo później otrzymałem kamerę planetarną
Altair GPCAM2 IMX224. Jej wysoka wydajność kwantowa (QE) w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni
oraz niskie szumy zachęciły mnie do podjęcia szeregu prób obserwacji. Pierwsza z nich miała miejsce
w nocy z 19 na 20 lipca 2016 r. Niedługo po zakryciu
gwiazdy UCAC4 345–180315 (14,1 mag) przez Plutona
w Strzelcu, rozpoczął się tranzyt TrES-2 b w Lutni.
Był to pierwszy test fotometryczny mojej kamery.
Niestety niewłaściwie dobrane parametry uniemożliwiły uzyskanie pożądanego kształtu krzywej jasności. Wybierając parametry kierowałem się histogramem, okazało się jednak, że właściwy poziom ADU
osiągalny jest w pobliżu 50%, a nie 90% jak sądziłem. W efekcie mierzona gwiazda była prześwietlona
na każdej klatce.
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Rys. 2
Kolejny test został przeprowadzony w nocy z 7
na 8 sierpnia 2016 roku na egzoplanecie CoRoT-2 b.
Obserwację musieliśmy przerwać przed maksimum
z powodu zaparowania lustra wtórnego w teleskopie. Rozrzut pomiarowy wciąż był dość duży. Dopiero
później, korzystając z metody „live binning” oraz
średniej kroczącej udało się ustalić, że pod koniec
krzywej widoczny jest delikatny spadek jasności
gwiazdy. Rejestracja tego tranzytu otrzymała status
„prawdopodobny”.
Następna próba miała miejsce 14/15
sierpnia, a celem była egzoplaneta WASP-33
b. Sytuacja była dość podobna do CoRoT-2
b: prawdopodobnie udało się zarejestrować
sam początek, gdyż niedługo później obserwację przerwaliśmy.
Kamera okazała się zbyt trudna do opanowania, dlatego postanowiłem powrócić
do fotometrii lustrzanką. Następnym celem
stała się egzoplaneta HD 189733 b w Lisku
(28/29 sierpnia 2016 roku), którą rejestrowałem jednocześnie za pomocą dwóch
zestawów:
• Canon EOS 60D, Pentacon 4/200, EQ5,
• Altair GPCAMV2 IMX224, Sky-Watcher
ED80 + reduktor 0.85x, NEQ6.
Obserwacje przeprowadziłem przez cały
tranzyt i tym razem się udało. Spadek jasności został zarejestrowany jednocześnie przez
dwa detektory. Ze względu na pogarszające się warunki pod koniec sesji, tylko dane

z lustrzanki zostały wysłane do bazy ETD (Exoplanet
Transit Database). Na rys. 1 krzywa blasku przedstawia zmianę jasności HD 189733 o czasie integracji 10
sekund.
Zachęcony udaną próbą, w nocy z 31 sierpnia
na 1 września postanowiłem zapolować na WASP33b. Gwiazda i planeta znajdują się w konstelacji
Andromedy, w pobliżu granicy z Trójkątem. Duża
wilgotność nie pozwoliła mi jednak dokończyć

Rys. 3
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obserwacji. Niedługo po rozpoczęciu zjawiska zaparował obiektyw, do którego
była podłączona lustrzanka Canon EOS
60D. Krzywa jasności ukazała delikatny
spadek jasności, jednak obserwacja
trwała zbyt krótko. Rejestracja otrzymała
status „prawdopodobny” (Rys. 2).
W nocy 2/3 września podjąłem się
próby rejestracji tranzytu HD 209458 b
w gwiazdozbiorze Pegaza. Spadek jasności był nieco mniejszy niż dla HD 189733 b
(0,019 zamiast 0,028 mag), dlatego stanowiło to dla mnie niemałe wyzwanie.
Tymczasem krzywa jasności od razu
pokazała delikatną zmianę blasku,
co lepiej uwidoczniło się po uśrednieniu trzech sąsiednich pomiarów.
Prezentowana krzywa jasności dotyczy
pomiarów o integracji 60 sekund (Rys. 3).
Na tym etapie moich zmagań z tranRys.
zytami egzoplanet byłem już gotowy
do przeprowadzenia wspólnej obserwacji.
Niestety, brakowało w tym czasie dobrej
pogody i zjawisk związanych z tranzytami. Mimo
to w nocy 5/6 września 2016 roku dokonałem obserwacji tranzytu HD 189733 b za pomocą lustrzanki
Canon EOS 60D i obiektywu Pentacon 4/200 z bezpośrednią relacją przez Internet. Dzięki pozytywnej
rejestracji (a tylko w północno-wschodniej Polsce była
wtedy bezchmurna pogoda) dokonałem pierwszej
w Polsce i trzeciej na świecie transmisji na żywo związanej z obserwacją planety pozasłonecznej. Materiał
ten można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.
com/watch?v=BZoTNdyMjnk (Rys. 4).

Próby obserwacji tranzytów egzoplanet w 2016 roku

4
Podsumowując, w 2016 roku dokonałem czterech
pozytywnych prób fotometrii dla trzech tranzytów
i dwóch planet pozasłonecznych. Trzy obserwacje otrzymały status „prawdopodobny”. W drugiej
połowie 2017 roku zamierzam kontynuować temat
rejestracji przejść egzoplanet na tle macierzystych
gwiazd. W tym celu zakupiłem kamerę ASI178MM-c,
obiektyw Canon FD 300mm f/4 oraz żółty filtr dolnoprzepustowy firmy Baader. Taki zestaw powinien
pozwolić rejestrować tranzyty planet należących
do gwiazd do 12 wielkości gwiazdowej. ■

Rys. 5. Sprzęt obserwacyjny autora przygotowany do fotometrii tranzytu egzoplanety.
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Gwiazdy nowe w IV kwartale 2016 r.
W ostatnim kwartale 2016 roku zarejestrowano dwie jasne galaktyczne nowe, będące w zasięgu
obserwacji amatorskich. Problemem dla polskich obserwatorów był fakt, że obydwa te zjawiska
pojawiły się na tle konstelacji Strzelca. Ze względu na jasność nie były one obiektami spektakularnymi.
Marian Legutko (LMT)

V5855 Sgr - Nowa Strzelca 2016#3

20 października około godziny 9.10 UT Koichi Itagaki
za pomocą kamery CCD z obiektywem 180 mm f/4 bez
filtra zarejestrował obiekt o jasności 10,7 mag. Obiekt
ten wstępnie oznaczono jako TCP J18102829–2729590.
Paul Lukas z International Centre for Radio
Astronomy Research (Uniwersy tet Zachodniej
Australii) potwierdził naturę obiektu obserwacjami
spektroskopowymi. Sam Itagaki potwierdził obecność
nieobserwowanego wcześniej obiektu za pomocą
60-cm (f/5,7) teleskopu. Po upływie godziny niezależnie odkrycie potwierdził Seiichiro Kiyota. Z kolei
T. Kojima, prowadzący własny program poszukiwań
nowych zauważył gwiazdę na zdjęciu wykonanym
przez siebie około 10 minut później niż Itagaki.
Trzy doby później Akira Takao oszacował jej jasność
na 7,9 mag, a sam K. Itagaki na 7,7 za pomocą 0,50-m
reflektora stacji obserwacyjnej Tochigi.
Współrzędne obiektu: RA = 18h10m28s,29; Dekl. =
-27°29'59”,0. Katalogowe oznaczenie nowej: V5855 Sgr.
W ostatnim tygodniu października jasność nowej
utrzymywała się na maksymalnym poziomie około 7,7
mag, po czym stopniowo opadała.

Rys. 1. Obraz, na którym Koichi Itagaki zarejestrował
po raz pierwszy Nową Strzelca 2016#3 (źródło: http://
www.k-itagaki.jp/sgr.jpg).

Rys. 2. Krzywa blasku V5855 Sgr w okresie od 20 października do 26 listopada 2016 według danych AAVSO.
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V5854 Sgr - Nowa Strzelca 2016#4

Obiekt zauważono po raz pierwszy na obrazie wykonanym około 0.30 UT w dniu 25 października 2016 r.,
w ramach programu All Sky Automated Survey for
SuperNovae (ASAS-SN), kiedy miał jasność 13,7 Vmag.
Obraz zarejestrowano 14-cm teleskopem „Cassius”,
pracującym na terenie Cerro Tololo Inter-American
Observatory (CTIO). Równo dobę później za pomocą
tego samego instrumentu stwierdzono, że jasność
obiektu wzrosła do 11,6 Vmag. Wstępnie oznaczono
go jako ASASSN-16ma.
26 października niezależnego odkrycia dokonał
japoński obserwator Yukio Sakurai, który obraz nowej
zarejestrował około 9.07 UT swoim Nikonem D7100,
wyposażonym w obiektyw 180-mm f/2,8.
Położenie obiektu na niebie: RA = 18h20 m52s ,25;
Dekl. = -28°22’13”,52. Katalogowe oznaczenie nowej:
V5854 Sgr.
Widmo uzyskane 27 października około 12.00
UT przez zespół kierowany przez Paula Lukasa
z International Centre for Radio Astronomy Research
(Uniwersytet Zachodniej Australii) potwierdziło
naturę obiektu jako klasyczną nową typu Fe. Około 7
listopada nowa osiągnęła maksimum blasku na poziomie około 5,5 mag.
Prawdopodobnym progenitorem nowej jest słaba
gwiazda (poniżej 22 Vmag), zarejestrowana w ramach
szerokopasmowego przeglądu VVV w bliskiej podczerwieni. Różnica położeń nowej oraz wskazanego
progenitora wynosi zaledwie 0”,78.

Gwiazdy nowe w IV kwartale 2016 r

Źródła: V5855 Sgr - Nowa Strzelca 2016#3
»»AAVSO Alert Notice #560 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-560
»»CBAT Transient Object Followup Reports – http://
www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J18102829-2729590.html
»»AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=474735
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9699

Źródła: V5854 Sgr - Nowa Strzelca 2016#4
»»AAVSO Alert Notice #561 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-561
»»CBAT Transient Object Followup Reports – http://
www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J18031864-2909223.html
»»AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=474768
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9669
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9678
»»The Astronomer’s Telegram – http://www.
astronomerstelegram.org/?read=9680

Rys. 3. Krzywa blasku V5854 Sgr w okresie od 25 października do 30 listopada 2016 według danych AAVSO.
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Gwiazdy supernowe w IV kwartale 2016 r.
Rozwój automatycznych systemów przeszukujących każdej nocy niebo w poszukiwaniu nowych,
nieznanych obiektów przyczynia się do coraz większej liczby odkrywanych supernowych. Jednakże
nie ma to przełożenia na liczbę jasnych obiektów tego typu. Rok 2016 okazał się skąpy w atrakcyjne
dla astronomów amatorów supernowe, a IV kwartał tylko to potwierdził. Jedynie trzy supernowe
odkryte w tym czasie osiągnęły jasność 15 mag lub wyższą. Były to: SN 2016gsb (Vmax: 14,4 mag;
S); SN 2016gxp (Vmax: 14,1 mag; N); SN 2016iae (Vmax: 15,0 mag; S).
Krzysztof Kida

SN 2016gsb

Odkryta 29 września w galaktyce ESO 555-G29
(R.A.= 06 h 04 m28,14s , Decl.=-20°20'24,94” w ramach
programu All Sky Automated Survey for SuperNovae
(ASAS-SN). Położenie supernowej: 9,.6” E i 48,9” N
od centrum galaktyki. Gwiazda została sklasyfikowana jako typ Ia. Maksymalną jasność 14,4 mag osiągnęła 13 października. Z terenu Polski była trudna
do zaobserwowania ze względu na zbyt niskie położenie na niebie.

następnych dnia zwiększyła ją do 14,1 mag, stając się
jedną z najjaśniejszych supernowych w ostatnim czasie. W dodatku jej korzystne usytuowanie na niebie
sprawiało, że była łatwa do zaobserwowania z terenu
Polski.
NGC 51 to odkryta w 1885 roku galaktyka soczewkowata (S0), położona w gwiazdozbiorze Andromedy,
w odległości około 240 milionów lat świetlnych.

SN 2016gxp sfotografowana 10 października 2016 r.
Autor: Jarosław Grzegorzek (www.jgao.pl).

SN 2016iae
Supernowa SN 2016gsb w dniu 8 października 2016 r.
Autor: Roland Santallo.

SN 2016gxp

Supernowa typu Ia-pec zaobserwowana po raz
pierwszy 5 października w galaktyce NGC 51
(R.A.= 00 h14 m 34,65 s , Decl.=+48°15'08,10”) przez
zespół w składzie: R. Gagliano, R. Post, E. Weinberg,
Jack Newton oraz Tim Puckett. Położenie supernowej: 3,1” W i 11,6” S od centrum galaktyki. Gwiazda
w chwili odkrycia miała jasność 16,1 mag, ale w ciągu

Gwiazda odkryta 7 listopada w galaktyce NGC 1532
(R.A.= 04 h12m 05,53s , Decl.=-32°51'44,75”) w ramach
projektu Asteroid Terrestrial-impact Last Alert
System (ATLAS). Projekt ten został opracowany
na Uniwersytecie Hawajskim jako system wczesnego
wykrywania niebezpiecznych dla Ziemi asteroid i jest
finansowany przez NASA. Supernowa, którą zarejestrował jest więc efektem ubocznym prowadzonych
obserwacji. Widmo optyczne w zakresie 350–910 nm
uzyskane 12 listopada przy pomocy 2,4 metrowego
teleskopu Obserwatorium w Lijiang (Chiny) wykazało,
że jej spektrum jest typowe dla supernowej typu Ic
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Gwiazdy supernowe w IV kwartale 2016 r

na około tydzień przed maksimum światła. Jasność
gwiazdy rosła zgodnie z oczekiwaniami, a 24 listopada
osiągnęła poziom 15,0 mag.
NGC 1532 została odkryta 29 października 1826 r.
przez szkockiego astronoma Jamesa Dunlopa (1793–
1848). Jest galaktyką spiralną z poprzeczką (SBb)
o jasności 9,8 mag, leżącą w gwiazdozbiorze Erydanu,
w odległości 50 milionów lat świetlnych. 28 lutego
1981 r. zaobserwowano w niej supernową, która
otrzymała oznaczenie SN 1981A. W chwili odkrycia gwiazda miała maksymalną jasność 13,0 mag.
Z terenu polski niewidoczna.

AT 2016hpv

Na zakończenie warto dodać, że znany polski
odkr y wca supernow ych Jarosław Grzegorzek
w godzinach wieczornych 30 października zaobserwował w galaktyce NGC 6314 (R.A.=17h12m38,80 s ,
Decl.=+23°16'28,30”) obiekt o jasności 16,8 Umag. Pięć
kolejnych ekspozycji wykonanych w ciągu godziny
potwierdziły, że może to być nieznana dotychczas
supernowa. Obiekt został zgłoszony do Transient
Name Server, gdzie otrzymał tymczasowe oznaczenie
AT 2016hpv.
W kolejnych dniach gwiazda pojaśniała do 16,2
mag. Obserwacje wykonane przy pomocy spektrofotometru niskiej rozdzielczości satelity Gaia zasugerowały, że może to być supernowa typu Ia. Jednakże
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AT 2016hpv – zdjęcie odkrywcze. Autor: Jarosław
Grzegorzek
do dnia dzisiejszego nie zostało to ostatecznie
potwierdzone.
NGC 6314 to galaktyka spiralna (Sa) w gwiazdozbiorze Herkulesa, która została odkryta 6 czerwca
1863 r. przez Alberta Marth’a. ■
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Gwiazdozbiory nieba północnego – LEW i MAŁY LEW
Lew to duży i znany od starożytności gwiazdozbiór należący do dwunastu gwiazdozbiorów Zodiaku.
Mitycznie powiązany z Herkulesem, przedstawia lwa nemejskiego, którego musiał zabić ów heros
w ramach swoich legendarnych 12 prac. Mały Lew natomiast to mały i niepozorny gwiazdozbiór,
wyodrębniony w XVII wieku przez naszego rodaka – Jana Heweliusza.
W Lwie odkryto do tej pory ponad 3000 gwiazd zmiennych, w większości bardzo słabych lub
o niewielkiej amplitudzie zmian blasku. Pomimo tego możemy odnaleźć w nim nie jedną zmienną,
która zainteresuje miłośnika gwiazd zmiennych. W Małym Lwie, mimo niewielkiej wielkości
gwiazdozbioru, odkryto do tej pory ponad 600 gwiazd zmiennych. Poniżej opisujemy kilka z nich.
Bogdan Kubiak

R Leo

Jedna z najbardziej popularnych miryd na niebie północnym. Jej zmienność została odkryta
w 1782 r. przez J.A. Kocha z Gdańska. Gwiazda była
piątą zmienną odkrytą na niebie. Do dziś jest jedną
z najczęściej obserwowanych, a już ponad 110 lat
temu, w 1903 r. mieliśmy dla niej zarchiwizowanych
ponad 55 000 obserwacji.
R Leo zmienia swoją jasność w zakresie od 4,4
do 11,3 mag, a średnia amplituda tych zmian wynosi
5,8–10,0 mag. Okres zmian blasku równy jest 309,95
dni. Od gwiazdy dzieli nas dystans 370 lat świetlnych.
W 2009 r. pojawiło się przypuszczenie, że R Leo może
posiadać własny system planetarny.

Zmienną odnajdziemy pomiędzy Regulusem,
a gwiazdą ο Leo, w pobliżu gwiazd 19 i 18 Leo, które
mogą być gwiazdami porównania. Po grudniowym
minimum blasku, najbliższe maksimum R Leo spodziewane jest w maju tego roku.
Poniżej na rys.1 prezentujemy krzywą zmian blasku z polskich obserwacji wykonanych w ciągu ostatnich 4 lat.

AD Leo

Jest zmienną typu UV Ceti, położoną w odległości zaledwie 16 lat świetlnych od nas. Jej zmienność odkryli
w 1949 r. Katherine C. Gordon i Gerald E. Kron. Jasność

Rys. 1
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Gwiazdozbiory nieba północnego – LEW i MAŁY LEW

Rys. 2

AD Leo zmienia się w sposób nieregularny i nieprzewidywalny, w zakresie 8,07–11 Bmag. Gwiazdę odnajdziemy zaledwie 5’ na północny zachód od γ Leo.
Powyzej na rys.2 prezentujemy krzywą zmian blasku AD Leo z obserwacji AAVSO, z ostatnich 5 lat.

niecałe 2 godziny. Zmienność gwiazdy została odkryta
w 1907 r. przez Henriettę Leavitt.
RR Leo odnajdziemy w głowie Lwa, 2° na zachód
od gwiazdy ζ Leo. Fotograficzna krzywa zmian blasku
RR Leo jest ukazana na rys.3.

RR Leo

UV Leo

To zmienna pulsująca typu RRAB, która zmienia
swoją jasność w zakresie 9,921–11,254 mag w ciągu
0,4524021 dni (10,85765 h), przy czym wzrost
jasności z minimum do maksimum zajmuje jej

To przedstawicielka zmiennych zaćmieniowych typu
EA (Algola), zmieniająca swoją jasność w zakresie 8,9–
9,56 mag w ciągu zaledwie 0,60008731 dnia (14,402095
h). Czas trwania zaćmienia głównego wynosi tylko 2,5
godziny, w trakcie którego gwiazdę należy oceniać
co 5 minut. Warto zauważyć, że zarówno minimum
główne jak i wtórne mają podobną głębokość.
UV Leo odnajdziemy niemalże w połowie drogi
między θ a α Leo, 7,5° od tej ostatniej. Znajduje się
w odległości 241,6 lat świetlnych od nas.
Fazową krzywą zmian blasku UV Leo z obserwacji uzyskanych z Bradford Robotic Telescope Cluster
Camera jest zareprezentowana na rys. 4.

XY Leo

Rys. 3
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Zmienna zaćmieniowa typu EW, położona w odległości 166 lat świetlnych od Ziemi, której zmienność
odkrył w 1934 r. niemiecki astronom Cuno Hoffmeister.
Amplituda zmian blasku tej gwiazdy jest niewielka jak
na amatorskie obserwacje wizualne i wynosi 9,45–9,93
mag. Okres zmian blasku z kolei wynosi 0,284101 d
(6,8184 h), tak więc jednej nocy można zarejestrować
całą krzywą zmian blasku.
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Gwiazdozbiory nieba północnego – LEW i MAŁY LEW

Rys. 4

XY Leo odnajdziemy w bliskim sąsiedztwie R Leo,
1,5° na północny zachód od gwiazdy η Leo. Krzywą
fazową zmian blasku XY Leo z 2001 r. pokazuje rys. 5.

R LMi

To zmienna typu Mira Ceti, zwierająca w swoim widmie linie technetu. Zmienia swoją jasność w zakresie
6,3–13,2 mag, przy czym wzrost jasności z minimum
do maksimum jest nieznacznie szybszy, niż późniejszy spadek jasności. Średnia amplituda zmian blasku
wynosi 7,1–12,6 mag, a okres zmienności 372,19 dni.
Najbliższe maksimum spodziewane jest pod koniec
kwietnia tego roku.
R LMi leży w odległości 1100 lat świetlnych od nas.
Na niebie odnajdziemy ją pomiędzy gwiazdami 21 LMi
a α Lyn, 5° na wschód od tej ostatniej. Na rys. 6 prezentujemy krzywą zmian blasku R LMi z obserwacji
AAVSO, z ostatnich 5 lat.

Zmienność S LMi została odkryta w 1904 r. przez
T.D. Andersona. Warta jest uwagi także ze względu
na niewielką liczbę ocen.
Gwiazda znajduje się aż 1716 lat świetlnych od nas.
Na niebie odnajdziemy ją w bliskim sąsiedztwie
poprzedniczki, niecałe 3° na zachód od świecącej
z jasnością 4,5 mag gwiazdy 21 LMi.
Rysunek 7 przedstawia krzywą zmian blasku S LMi
z ostatnich 5 lat, z obserwacji AAVSO.

S LMi

To kolejna przedstawicielka zmiennych typu Mira
Ceti w gwiazdozbiorze Małego Lwa, o okresie zmian
blasku wynoszącym 233,83 dni. Amplituda zmian
blasku zawiera się w przedziale 7,5–14,3 mag, a średnia amplituda 8,6–13,9 mag, tak więc nie należy ona
do zbyt jasnych miryd. Na krzywej zmian blasku,
podobnie jak u poprzedniczki, obserwujemy szybszy
wzrost jasności z minimum do maksimum, w porównaniu do następującego później spadku jasności.

Rys. 5
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Rys. 6

Rys. 7

T LMi

To przedstawicielka zmiennych zaćmieniowych typu
EA, odkryta przez H.S. Leavitt w 1907 r. Zmienia
swoją jasność w przedziale 10,87–12,92 mag, w ciągu
3,019885 dni. Czas trwania zaćmienia głównego
wynosi nieco ponad 8 godzin, w trakcie którego
gwiazdę należy oceniać co 15 minut.
T LMi odnajdziemy na południow y wschód
od gwiazdy R LMi, w pobliżu galaktyki NGC 3003
o jasności 11,9 mag, 4,5° na południowy zachód
od gwiazdy 21 LMi. Gwiazda świeci do nas z odległości
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679,5 lat świetlnych. Rysunek 8 przedstawia fazową
krzywą zmian blasku.
Bibliografia:
»»program Cartus du Ciel (katalog Tycho 2 i GCVS)
»»„Niebo na dłoni” E.Pittich D. Kalmancok
»»Magnitude curves of three short-period variable
stars: RR Leonis, Y Aurigæ, and UU Cassiopeieae
Martin, C. & Plummer, H. C.
»»Photoeletric light curves of XY Leonis. Koch, R. H.
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Rys. 8

Fotografia R Leo w pobliżu
maksimum jasności.
Autor: Henryk Kowalewski.

»»http://sogz-ptma.astronomia.pl/fazgenerator.php
»»http://en.wikipedia.org
»»www.sswdob.republika.pl
»»https://www.aavso.org/vsots_rleo
»»http://www.wikiwand.com/en/AD_Leonis
»»http://davidsconner.weebly.com/uv-leonis.html

»»http://www.aanda.org/articles/aa/full/2003/15/
aah4103/aah4103.html
»»http://bessie.eastern.edu/php_test/large_lc_display.
php?model_id=631
»»http://pasj.asj.or.jp/v59/n6/590610/node2.html
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Gwiazdozbiory nieba północnego – LEW i MAŁY LEW

Mapki gwiazdozbiorów Lwa i Małego Lwa z zaznaczonymi gwiazdami opisanymi w artykule.
Mapki wygenerowane w programie Nocny Obserwator autorstwa Janusza Wilanda.
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Układ zaćmieniowy o najdłuższym znanym okresie orbitalnym
Tomasz Krzyt
W numerze Proximy 2/2013 omawiane było odkrycie
tajemniczej gwiazdy zmiennej o oznaczeniu MASTER
OT J095310.04+335352.8. Obecnie, po czterech latach
od odkrycia, wiemy już o wiele więcej o tej gwieździe.
Początkowo przypuszczano, że może to być gwiazda
typu R Coronae Borealis, jednakże szczegółowe
obserwacje spektroskopowe i fotometryczne ujawniły, że jest to nietypowy układ zaćmieniowy.
Przegląd fotometrycznych danych historycznych
dla tej gwiazdy (wykonywanych w obserwatorium
Harvarda) wykazał, że poprzednie zaćmienie miało
miejsce w czasie II Wojny Światowej, w latach 1942–
1945, ale ze względu na niewielką liczbę obserwacji
wtedy poczynionych, umknęło ono uwadze astronomów. Wykonane fragmentaryczne obserwacje
pozwoliły jednak ustalić okres orbitalny układu na 69
lat (P=25245 dni). Jest to zatem układ zaćmieniowy
o najdłuższym obecnie znanym okresie.
Spójrzmy na krzywą jasności zaćmienia (rys. 1).
Od razu rzuca się w oczy duża głębokość tego minimum – pięć wielkości gwiazdowych. Jest to wyjątkowo duża amplituda zmian jasności jak na zmienną
zaćmieniową. Zwraca też uwagę długość zaćmienia.

Całe zaćmienie trwa trzy i pół roku, a faza całkowita
około półtora roku. Obserwacje prowadzone 6-cio
metrowym teleskopem Specjalnego Obserwatorium
A s trof iz ycznego Ros yjskiej Akademii Nauk
na Kaukazie, w czasie fazy całkowitej, gdy główny
składnik będący czerwonym olbrzymem był zasłonięty, ujawniły niespodziewanie, że zaćmienie jest –
jak to określają astronomowie – „szare”, co oznacza,
że ciałem zaćmiewającym czerwonego olbrzyma nie
jest gwiazda, lecz chłodny obłok pyłowo-gazowy.
Z kolei z geometrii zaćmienia wynika, że obłok ten jest
znacznie większy od czerwonego olbrzyma (i tak już
dużego) i ma średnicę ponad siedmiu jednostek astronomicznych. Jest pewne, że w centrum tego obłoku
tkwi gwiazda (prawdopodobnie jest to gwiazda Ciągu
Głównego, późnego typu B), jednak znaczna nieprzezroczystość obłoku nie pozwala na jej zbadanie. Układ
ten nie jest młody, jego wiek prawdopodobnie przekracza nieco wiek Słońca. Na razie brak scenariusza
ewolucyjnego prowadzącego do tego typu układów.
Najbardziej podobnym do powyżej opisanego układem jest ε Aurigae, w którym gorąca gwiazda Ciągu
Głównego również otoczona jest dyskiem pyłowym. ■
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JNASA SDO Image: Jack-o-Lantern Sun – https://www.nasa.gov/content/goddard/sdo-jack-o-lantern-sun
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Raporty aktywności

Główne indeksy aktywności słonecznej za październik 2016

Średnie miesięczne: R= 29,39, F= 3,88, CV= 31,81
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 326,82 [p.p.s - MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za listopad 2016

Średnie miesięczne: R= 21,93, F= 2,50, CV= 11,53
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 147,88 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za grudzień 2016

Średnie miesięczne: R= 19,19, F= 2,11, CV= 12,65
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 155,59 [p.p.s – MH.].
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R – liczba Wolfa F – liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV – wartość klasyfikacyjna



www.proxima.org.pl

37


AKTYWNOŚĆ
SŁONECZNA

Raporty aktywności

Wartości CV
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Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
Nr

B

L

P

S

Nr

B

L

P

S

121

13

173

1 – 13 X

16

136

10

263

27 – 28 XI

4
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3 – 14 X
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7
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28 XI – 3 XII
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12 – 22 X

16
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8
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7
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7
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17 – 17 XII
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9
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31 X – 7 XI

4

143
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3 – 9 XI
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280

18 – 18 XII

4
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10 – 12 XI

5
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18 – 18 XII

2
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10 – 12 XI

5
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-25
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19 – 22 XII

5

132

-10

51

13 – 16 XI

5
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4

16

20 – 21 XII

1
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16

20

13 – 19 XI

7

148

11

235

26 – 28 XII

8

134

4

291

16 – 20 XI

4

149

-6

115

30 XII - ?

(2)

135

10

193

23 XI – 5 XII

5

150

11

196

31 XII - ?

(1)

Nr - roczny numer grupy B - średnia szerokość heliograficzna L - średnia długość heliograficzna P - okres widoczności grupy.
? - brak całego okresu widoczności grupy S - maksymalna liczba zaobserwowanych plam w danej grupie.
Dane obserwacyjne i Komunikaty nr 10–12/2016 opracowali: Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy: G. Araujo (Hiszpania), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), A. Chrapek, G. Dałek,
J. Derdzikowska, A. Derdzikowski, M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski, P. Ossowski,
K. Wirkus, M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski.

Towarzystwo Obserwatorów Słońca
im. Wacława Szymańskiego zaprasza
wszystkich chętnych do współpracy
w zakresie obserwacji aktywności Słońca.
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Szerokość heliograficzna

Wykres Motyla dla XXIV Cyklu wg obserwacji TOS
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Podsumowanie IV kwartału 2016 roku
pod względem aktywności słonecznej
W ostatnim kwartale 2016 roku aktywność plamotwórcza Słońca osiągnęła wartości na niskim
poziomie w zakresie wszystkich mierzonych indeksów. Wartości te były znacznie niższe od notowanych
w przeciągu całego roku. Kwartał ten zatem przyniósł nam to samo, co ostatnie miesiące 2015 roku –
zauważalny spadek aktywności.
Jednakże październik stał jeszcze pod znakiem
aktywności na poziomie średnim. Co zaskakujące,
ta spora aktywność związana była z bardzo małą
ilością grup plam. W październiku odnotowaliśmy
ich zaledwie osiem, z czego pięć stanowiły obiekty
o nieco większych rozmiarach i bardziej skomplikowanej budowie. Grupy te można było obserwować przez
dłuższy okres czasu, co sprawiło, że R i CV wypadły
w październiku całkiem okazale, podobnie jak i średnia powierzchnia plam (S).
Listopad i grudzień były z kolei miesiącami z nadzwyczaj słabą aktywnością Słońca, za wyjątkiem
krótkiego okresu na przełomie obydwu miesięcy, gdy
na słonecznej tarczy gościło kilka małych grup naraz.

Zazwyczaj jednak, gdy już kapryśna aura pozwoliła
w ogóle na obserwacje, na Słońcu widoczne były
tylko pojedyncze grupy plam o bardzo ascetycznej
morfologii, ledwo dostrzegalne przy trudnych warunkach obserwacyjnych. Paradoksalnie w tych miesiącach grup plam było więcej niż w październiku (odpowiednio 11 i 15).
Koniec roku był zatem dla obserwatorów Słońca
niezbyt ciekawy, ale najwyraźniej jest to zaledwie
preludium do niezwykle dłużącego się wszystkim
„słonecznikom” minimum. Najwyraźniej nadchodzi
już nieuchronnie ta faza XXIV cyklu, w czasie której
obserwatorzy zamiast liczyć grupy plam, odliczali
będą dni z czystą tarczą Słońca.

Adam Derdzikowski
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Autorzy poszukiwani!
Zapraszamy wszystkich miłośników gwiazd zmiennych,
w tym naukowców, do publikowania swoich prac w naszym
biuletynie lub na stronie www.proxima.org. Jeśli gwiazdy
zmienne, Słońce, czy egzoplanety są twoją pasją
i masz coś ciekawego do opowiedzenia w tym temacie,
napisz do nas na adres: redakcja@proxima.org.pl.
Bez względu na to, czy twój tekst będzie ściśle naukowy,
stanowił przegląd dotychczasowych badań, zawierał
opis doświadczeń, relacji lub był ogólnym tekstem dla
początkujących – na pewno stanie się on pożądanym
źródłem wiedzy i inspiracji dla innych!
Biuletyn Proxima tworzony jest od 2010 r. przez
miłośników astronomii dla miłośników astronomii.
Naszym priorytetem jest popularyzacja wiedzy o czymś
niezwykłym – o gwiazdach zmiennych. Wydalismy do tej
pory 24 specjalistyczne numery biuletynu, w których
znajdują się cenione artykuły dotyczące szeroko pojętego
tematu gwiazd zmiennych jak i Kosmosu – jednak
chcielibyśmy przekazywać jeszcze więcej wiedzy i jeszcze
bardziej zachęcać do zainteresowania się gwiazdami
zmiennymi – potrzebujemy Ciebie.
Jeśli uważasz, że chciałbyś przyłączyć się do naszego
zespołu, podzielić się wiedzą, doświadczeniem oraz
pomysłami – napisz do nas !

PROXIMA

