SŁOWO WSTĘPU

P

o kilkumiesięcznej przerwie z nieukrywaną radością
wznawiamy publikacje naszego biuletynu. Mamy
nadzieję, że numerem tym powracamy do naszego
regularnego cyklu wydawniczego. A co tym razem przygotowaliśmy dla naszych Czytelników?
Jak zwykle zaczynamy newsami ze świata gwiazd
zmiennych, a w nich m.in. o próbie rozwiązania tajemnicy najbardziej tajemniczej gwiazdy we Wszechświecie,
znanej jako „Gwiazda Tabby’ego”, o wynikach obserwacji rozbłysków dwóch jasnych błękitnych zmiennych
znajdujących się w Obłokach Magellana oraz o odkryciu protogwiazd w pobliżu supermasywnej czarnej
dziury w centrum Drogi Mlecznej. Przedstawiamy także
wybrane informacje na temat obserwacyjnego przeglądu
całego nieba ASAS–SN od początku kwietnia do końca
2017 roku.
W poradniku obserwatora natomiast pierwsza część
z cyklu artykułów o programie Muniwin, który służy do
fotometrii różnicowej i wyznaczania różnicy jasności
pomiędzy badanym obiektem i gwiazdą lub gwiazdami
odniesienia. Autor materiału na bazie własnych doświadczeń opisuje jak skonfigurować program i rozpocząć

pierwsze próby fotometryczne. Mamy nadzieję, że temat
zainteresuje miłośników gwiazd zmiennych, chcących
prowadzić precyzyjne pomiary jasności przy użyciu
kamer CCD.
Zachęcamy także do obserwacji rubinowej gwiazdy
zmiennej CE Tauri, dla której w październiku 2017 r.
AAVSO wydało alert zawierający prośbę o przeprowadzenie pomiarów fotometrycznych. Alert powiązany
jest z projektem obserwacyjnym sieci zaprojektowanych do obserwacji najjaśniejszych gwiazd na niebie
nano–satelitów BRITE, w którym udział bierze również
Polska. Wprawdzie okno obserwacyjne nie potrwa już
zbyt długo, ale sama gwiazda jest na tyle interesująca,
że warto zapoznać się z materiałem.
To tyle tytułem krótkiego wstępu. W numerze poruszyliśmy także wiele innych tematów, których nie sposób
zaprezentować w kilku zdaniach. Dlatego serdecznie
zapraszamy do zapoznania się z naszym biuletynem.
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Megastruktura Obcych nie jest przyczyną pociemnień
"najbardziej tajemniczej gwiazdy we Wszechświecie"
Marian Legutko (LMT)

Z

espół naukowców, któremu lideruje pani dr Tabetha
Boyajian z Uniwersytetu Stanowego Luizjany, do
którego należy również ekipa Penn State Eberly College
of Science, jest o krok bliżej rozwiązania tajemnicy
„najbardziej tajemniczej gwiazdy we Wszechświecie”.
KIC 8462852, znana jako „Gwiazda Tabby’ego”, jest
raczej przeciętną gwiazdą, o około 50 procent większą
i o 1000 stopni gorętszą od Słońca, położoną blisko 1000
lat świetlnych od nas. Obiekt ten nieregularnie słabnie
i jaśnieje, a mechanizm tych zmian nie znalazł dotąd
rozsądnego wyjaśnienia. Istnieje wiele teorii opisujących niezwykłe zachowanie gwiazdy. Do całej menażerii
teorii należy również taka, która wiąże spadki jasności
KIC 8462852 z przesłanianiem gwiazdy przez sztuczną
megastrukturę, będącą dziełem obcej cywilizacji.
Tajemnica „Gwiazdy Tabby’ego” jest tak fascynująca,
że ponad 1700 osób przekazało łącznie ponad 100 000$
za pośrednictwem kampanii Kickstarter, celem utworzenia sieci teleskopów i opłacenia czasu ich pracy, aby
obserwować i zgromadzić jak najwięcej danych o tej

gwieździe. W rezultacie cały zbiór otrzymanych przez
dr Boyajian i jej współpracowników informacji został
zaprezentowany w nowej publikacji w „The Astrophysical
Journal Letters”.
„Mieliśmy nadzieję, że gdy w końcu złapiemy minimum jasności, będziemy mogli zobaczyć, czy spadki
mają taką samą głębokość na wszystkich długościach
fal. Gdyby minima w różnych długościach fal były prawie
takie same, mogłoby to sugerować, że przyczyną był jakiś
rodzaj nieprzezroczystego skupiska materii, jak dysk,
planeta, gwiazda, a nawet duże struktury w przestrzeni,
orbitujące wokół gwiazdy”, powiedział prof. Jason Wright
z Penn State, współautor artykułu, zatytułowanego
„Pierwsze >post – keplerowe< minimum KIC 8462852”
(Określenie „post – keplerowe” odnosi się do pierwszych
obserwacji minimum blasku KIC 8462852 wykonanych
przez inne niż zasłużony dla astronomii egzoplanet orbitalny teleskop Keplera). Zamiast tego zespół odkrył, że
gwiazda jest znacznie słabsza w niektórych długościach
fal niż w innych.

Rys. 1. Ilustracja przedstawia niejednorodny pierścień pyłu krążącego wokół KIC 8462852, znanej Gwiazda
Tabby’ego. (źródło: NASA / JPL–Caltech)
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„Pył jest najprawdopodobniej powodem, dla którego
światło gwiazdy przyćmiewa i jaśnieje. Nowe dane pokazują, że różne barwy światła są blokowane z różnym
natężeniem. Dlatego to, co znajduje się między nami,
a gwiazdą, nie jest tak zwarte, jak byłoby, gdybyśmy mieli
do czynienia z planetą czy kosmiczną megastrukturą” –
powiedziała Boyajian.
Naukowcy uważnie obserwowali gwiazdę w obserwatorium Las Cumbres od marca 2016 do grudnia 2017 r.
Od maja 2017 r. pojawiły się cztery wyraźne epizody,
kiedy światło gwiazdy osłabło. Uczestnicy kampanii
crowdfunding’owej ogłosili konkurs i głosowali nad
nadaniem nazw tym epizodom pociemnienia. Pierwsze
dwa spadki blasku nazwano Elsie i Celeste. Dwa ostatnie
zostały nazwane po starożytnych zaginionych miastach
– szkockiego Scara Brae i Angkor w Kambodży. Autorzy
piszą, że na wiele sposobów to, co dzieje się z gwiazdą,
przypomina owe zaginione miasta.
„Są starożytne, oglądamy rzeczy, które wydarzyły się
ponad 1000 lat temu” – napisali autorzy. „Są prawie na
pewno spowodowane czymś zwyczajnym, przynajmniej
na skalę kosmiczną, ale to czyni je bardziej interesującymi. Ale przede wszystkim zjawiska te są tajemnicze.”
Metoda, za pomocą której ta gwiazda jest badana –
poprzez zbieranie i analizowanie ogromnego potoku
danych z jednego celu – sygnalizuje nową erę astronomii. Poszukiwacze amatorzy (określani jako „Citizen
Scientists”), przeglądający ogromną ilość danych z misji
NASA Kepler, byli tymi, którzy jako pierwsi wykryli niezwykłe zachowanie Gwiazdy Tabby’ego. Głównym celem
misji Kepler było odnajdowanie planet metodą tranzytów, czyli wskutek blokowania niewielkiej ilości światła

gwiazd przez obiegające je planety. Powstała nawet
internetowa grupa naukowa Planet Hunters, dzięki
której wolontariusze mogli pomóc w zaklasyfikowaniu
krzywych jasności z misji Keplera i poszukiwaniu obcych
planet.
„Gdyby nie ludzie z bezstronnym spojrzeniem na nasz
wszechświat, ta niezwykła gwiazda zostałaby przeoczona”
– powiedziała Boyajian. „Ponownie, bez publicznego
poparcia dla tego dedykowanego programu obserwacyjnego, nie mielibyśmy tak dużej ilości danych.”
Teraz można znaleźć więcej odpowiedzi. „Najnowsze
badania wykluczają megastruktury kosmitów, ale zwiększają wiarygodność innych zjawisk będących przyczyną
pociemnień” – powiedział Wright. „Istnieją modele obejmujące materię okołogwiazdową – jak egzokomety, które
były oryginalną hipotezą zespołu Boyajian, która to teoria
wydaje się być w zgodzie z posiadanymi danymi.” Wright
zwraca również uwagę, że „niektórzy astronomowie
popierają ideę, że nic nie blokuje światła gwiazdy – że
po prostu robi się coraz słabsza – i to również jest zgodne
z danymi zebranymi tego lata”.
Boijian mówi: „To ekscytujące, jestem bardzo
wdzięczna wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do podjęcia wytężonych prac w ubiegłym
roku – naukowcom amatorom i profesjonalistom.”

Źródło:
»» Penn State Science – News and Events:
http://science.psu.edu/news-and-events/2018-news/
alien-megastructure-not-the-cause-of-dimming-ofthe-most-mysterious-star-in-the-universe

Rozbłyski jasnych błękitnych zmiennych
Marian Legutko (LMT)

W

grudniu 2017 roku opublikowano wyniki obserwacji
rozbłysków dwóch jasnych błękitnych zmiennych,
znanych jako R 40 i R 110, znajdujących się w Obłokach
Magellana. Artykuł opublikowano w repozytorium
pre–print’ów arXiv. Autorzy próbują rzucić nowe światło
na ostatnie fazy procesu ewolucji gwiazd.
Jasne błękitne zmienne (LBV), znane również jako
zmienne typu S Doradus (S Doradus to jedna z najjaśniejszych gwiazd Wielkiego Obłoku Magellana), są rzadkimi
i niestabilnymi, masywnymi gwiazdami, zaawansowanymi ewolucyjnie, wykazującymi silną fotometryczną
i spektroskopową zmienność, związaną z nieokresowymi rozbłyskami. Dotychczas znanych jest tylko około

40 gwiazd typu LBV w obrębie Drogi Mlecznej i galaktykach Grupy Lokalnej.
Przyczyna rozbłysków gwiazd LBV nie jest w pełni
zrozumiała i nadal jest dyskutowana. Astronomowie
przypuszczają, że takie erupcje mogą być spowodowane przez szybką rotację, ciśnienie radiacyjne, ciśnienie
turbulentne, wewnętrzne mechanizmy dynamiczne,
oddziaływania w obrębie układów podwójnych lub mogą
być wywołane przez połączenie niektórych z tych mechanizmów. Intensywne obserwacje kolejnych rozbłysków
ma pomóc w ustaleniu dokładnej ich przyczyny, co z kolei
może przyczynić się do lepszego zrozumienia ewolucji
bardzo masywnych gwiazd.
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Rozbłyski jasnych błękitnych zmiennych

Rys. 1. Krzywa spektralna R 40, w widmach uzyskanych od 2002 (na górze) do 2016 r. (u dołu). Zauważalna jest
zmiana z późnego typu B / wczesnego typu A na późny typ F, co sugeruje nowy rozbłysk. Dla porównania pokazano
również widmo HD 54605 (typ spektralny F8Ia).
Niedawno grupa astronomów kierowana przez Julio
Campagnolo z brazylijskiego National Observatory
obserwowała rozbłyski dwóch zmiennych typu LBV,
oznaczonych w katalogach jako R 40 i R 110. R 40 (znana
również jako RMC 40) znajduje się w Małym Obłoku
Magellana. Jej średnica jest około 280 razy większa niż
słoneczna, a masa około 16 razy większa od masy Słońca.
R 110 (lub RMC 110), znajdująca się w Wielkim Obłoku
Magellana, ma promień ponad 300 promieni słonecznych i jest dziesięć razy masywniejsza od Słońca.
Zespół Campagnolo przeprowadził spektroskopowe
obserwacje R40 i R 110 o wysokiej rozdzielczości przy
użyciu spektrografu optycznego o rozszerzonym zakresie (Fiber–fed Extended Range Optical Spectrograph
– FEROS), zamontowanego w ognisku 2,2–metrowego
teleskopu ESO–MPI w La Silla Observatory (Chile)
oraz obserwacji fotometrycznych tych dwóch LBV za
pomocą teleskopu Boller & Chivens o średnicy 0,6 m
w Obserwatorium Pico dos Dias w Brazylii.
„W artykule opisujemy wykrycie rozbłysków
dwóch LBV, R 40 i R 110, w Obłokach Magellana,
w oparciu o nowe dane spektroskopowe i fotometryczne” – napisali naukowcy w swojej publikacji.
Zgodnie z wynikami badań, obie LBV doświadczają ciągłych erupcji. W przypadku R 40 astronomowie wykryli
silny rozbłysk, prowadzący do osiągnięcia przez gwiazdę
jasności 9,2 Vmag w 2016 r., czyli o około 1,3 mag wyższej niż minimum blasku zarejestrowanym w 1985 r., ale
także znacznie silniejszy niż w przypadku poprzedniego
silnego rozbłysku, odnotowanego w 1996 r. W wyniku
rozbłysku efektywna temperatura R 40 spadła do około
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6100 K, co uczyniło ją jedną z najchłodniejszych gwiazd
LBV znanych do tej pory.
W przeciwieństwie do R 40, R 110 przechodziła teraz
słaby rozbłysk, powodujący maksymalny blask na poziomie 9,9 Vmag w 2011 roku. Ten rozbłysk jest słabszy niż
poprzedni, z 1994 roku i o około 0,2 słabszy niż pierwsze
takie zdarzenie, wykryte u tej gwiazdy w 1990 r. W wyniku
tej erupcji temperatura efektywna R 110 spadła do
około 8500 K.
W końcowych uwagach astronomowie zauważyli,
że wciąż potrzeba więcej obserwacji, aby określić częstotliwość erupcji R 40 i R 110. Wzywają do bardziej
wszechstronnej kampanii obserwacyjnej, która mogłaby
odkryć więcej tego typu zdarzeń w przypadku tych
dwóch LBV.
„Jeśli odnotowano tylko po dwa rozbłyski dla każdej
z tych gwiazd, nie można wyznaczyć okresowości tych
zdarzeń. Tak więc, kampania obserwacyjna, obejmująca
fotometrię, spektropolarymetrię i spektroskopię wysokiej rozdzielczości, obejmująca nie tylko pasmo V, ale
także inne pasma, jest niezbędna, aby śledzić rozbłyski
i lepiej poznać ich mechanizm”– podsumowali autorzy.

Źródło:
»» J.C. N. Neves Campagnolo i in. : Wykrywanie nowych
rozbłysków LBV R 40 i R 110 w Obłokach Magellana,
arXiv:1712.01972arxiv.org/abs/1712.01972
https://phys.org/news/2017-12-eruptions-luminousblue-variables.html
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Astronomowie odkrywają zaskakująco młode gwiazdy
w pobliżu supermasywnej czarnej dziury w centrum
Galaktyki
Marian Legutko (LMT)

W

centrum naszej galaktyki, w bezpośrednim
sąsiedztwie centralnej supermasywnej czarnej
dziury, znajduje się region, gdzie występują potężne siły
pływowe, skąpany w intensywnym ultrafiolecie i promieniowaniu rentgenowskim. Te trudne warunki, jak
przypuszczają astronomowie, nie sprzyjają powstawaniu
gwiazd, szczególnie gwiazd o niewielkiej masie, takich
jak nasze Słońce.
Nowe obserwacje za pośrednictwem międzynarodowego ośrodka astronomicznego ALMA (Atacama Large
Millimeter / submillimeter Array) sugerują jednak coś
innego, zgodnie z niedawno opublikowanymi wynikami badań przeprowadzonymi przez astronoma
Northwestern University, Farhada Yusefa–Zadeha.
ALMA ujawniła charakterystyczne sygnały 11
gwiazd o małej masie, znajdujących się niebezpiecznie

blisko – w odległości do trzech lat świetlnych – od super
masywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej,
znanej astronomom jako Sagittarius A* (Sgr A*). Przy
tej odległości siły pływowe napędzane przez supermasywną czarną dziurę powinny być wystarczająco silne,
aby rozerwać chmury pyłu i gazu, zanim z tych będą
mogły utworzyć się gwiazdy.
Obecność tych nowo odkrytych protogwiazd (stadium kształtowania między gęstą chmurą gazu i młodą,
świecącą gwiazdą) sugeruje, że warunki niezbędne do
narodzin gwiazd o niskiej masie mogą istnieć nawet
w jednym z najbardziej burzliwych rejonów naszej
Galaktyki i prawdopodobnie w podobnych lokalizacjach
w całym wszechświecie.
Wyniki opublikowano w The Astrophysical Journal
Letters 28 listopada 2017 r.

Rys. 1. Obraz grupy młodych gwiazd w pobliżu supermasywnej czarnej dziury Sgr A* (ALMA (ESO/NAOJ/NRAO),
Yusef Zadeh et al.; B. Saxton (NRAO/AUI/NSF)
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„Pomimo wszelkich przeciwności, widzimy najlepsze
dowody na to, że gwiazdy o niskiej masie tworzą się
zaskakująco blisko supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej”, powiedział Zadeh, główny autor
publikacji. „To naprawdę zaskakujący wynik, który pokazuje, jak silne mogą być mechanizmy tworzenia gwiazd,
nawet w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach”.
Zadeh jest profesorem fizyki i astronomii oraz wykładowcą w Centrum Interdyscyplinarnej Eksploracji i Badań
Astrofizycznych (Center for Interdisciplinary Exploration
and Research in Astrophysics – CIERA) w Weinberg College
of Arts and Sciences.
Dane ALMA sugerują również, że protogwiazdy mają
około 6000 lat. „Jest to ważne, ponieważ jest to najwcześniejsza faza powstawania gwiazd, którą uchwyciliśmy
w tak wysoce wrogim środowisku” – powiedział Zadeh.
Zespół badaczy zidentyfikował te protogwiazdy, obserwując klasyczne bąble wyrzucanej materii nad biegunami
każdej z nich. Te kosmiczne kształty przypominające klepsydrę sygnalizują wczesne etapy powstawania gwiazd.
Cząsteczki, np. tlenku węgla, w tych bąblach emitują fale
świetlne o milimetrowych długościach, co ALMA może
obserwować z niezwykłą precyzją i czułością.
Protogwiazdy tworzą się z międzygwiezdnych chmur
pyłu i gazu. Kieszenie zagęszczonej materii w tych chmurach zapadają się pod wpływem własnej grawitacji i rosną
poprzez gromadzenie coraz większej ilości gazu z ich
macierzystych obłoków. Część tego materiału nigdy
jednak nie trafia na powierzchnię gwiazdy. Zamiast tego
jest wyrzucany w postaci strumieni o dużej prędkości
z biegunów protogwiazdy. Ekstremalnie turbulentne
środowiska mogą zakłócać opadanie materii na protogwiazdę, podczas gdy intensywne promieniowanie
– od masywnych pobliskich gwiazd i supermasywnych
czarnych dziur – może rozerwać macierzysty obłok, uniemożliwiając tworzenie gwiazd.
Centrum Drogi Mlecznej z czarną dziurą o masie
czterech milionów mas Słońca znajduje się w odległości
około 26 000 lat świetlnych od Ziemi w kierunku konstelacji Strzelca. Ogromne ilości pyłu międzygwiazdowego
zasłaniają ten region, ukrywając go przed teleskopami
optycznymi. Fale radiowe, w tym fale milimetrowe
i submilimetrowe, które rejestruje ALMA, są w stanie
przeniknąć pył, dając radioastronomom szczegółowy
obraz dynamiki i zawartości tego wrogiego środowiska.
Wcześniejsze obserwacje regionu otaczającego
Sgr A*, wykonane przez Zadeha i jego zespół, ujawniły
wiele masywnych młodych gwiazd, ale odkrycie nie
było rozstrzygające. Obiekty te, znane jako proplydy,
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Astronomowie odkrywają zaskakująco młode gwiazdy
w pobliżu supermasywnej czarnej dziury w centrum Galaktyki

są typowymi obiektami w regionach gwiazdotwórczych
o łagodniejszym środowisku, takich jak mgławica Oriona.
Nowe pomiary dostarczają bardziej rozstrzygających
dowodów na aktywność młodych gwiazdotwórczą.
Chociaż centrum Galaktyki jest trudnym środowiskiem
dla formowania się gwiazd, możliwe jest, że szczególnie
gęste rdzenie obłoków wodoru gazowego przekroczyły
niezbędny próg i wytworzyły nowe gwiazdy.
Nowe obserwacje ALMA ujawniły jednak coś jeszcze
bardziej niezwykłego, oznaki, że 11 protogwiazd o niskiej
masie tworzy się w obrębie jednego parseka – zaledwie trzy lata świetlne – od centralnej czarnej dziury
w centrum Galaktyki. Zadeh i jego zespół użyli ALMA,
aby potwierdzić, że masy i prędkość przepływu masy są
identyczne jak w przypadki protogwiazd znalezionych
w obłokach w obrębie dysku naszej Galaktyki.
„Odkrycie to dostarcza dowodów na to, że formowanie
się gwiazd odbywa się w obłokach zaskakująco blisko
Sagittariusa A*”, powiedział Al Wootten z National Radio
Astronomy Observatory w Charlottesville w Wirginii,
współautor artykułu. „Chociaż warunki te są dalekie od
ideału, możemy wyobrazić sobie kilka ścieżek narodzin
tych gwiazd.”
Aby do tego doszło, siły zewnętrzne będą musiały
skompresować chmury gazu w pobliżu centrum naszej
galaktyki, aby przezwyciężyć brutalną naturę regionu
i pozwolić grawitacji skupiskom wewnątrz obłoku na
utworzenie gwiazd. Astronomowie spekulują, że chmury
gazu o dużej prędkości mogą pomóc w formowaniu
się gwiazd, kiedy przechodzą przez ośrodek międzygwiezdny. Możliwe jest również, że dżety z czarnej dziury
mogą rozrywać otaczające chmury gazu, powodując
kompresję materii i w efekcie „wybuchowe” powstawanie gwiazd.
„Następnym krokiem jest przyjrzenie się bliżej, aby
potwierdzić, że nowo utworzone gwiazdy otoczone są
dyskami gazowo–pyłowymi” – powiedział Mark Wardle,
astronom z Uniwersytetu Macquarie w Sydney w Australii,
członek zespołu. „Jeśli tak, to prawdopodobne jest, że
planety ostatecznie uformują się z tego materiału, tak
jak ma to miejsce w przypadku młodych gwiazd dysku
galaktycznego.”

Źródło:
»» „Northwestern Now”:
https://news.northwestern.edu/stories/2017/
december/astronomers-discover-infant-starssurprisingly-near-galaxys-supermassive-black-hole/

NEWS

Z kalendarza zabójców supernowych ASAS–SN
Czyli subiektywnie wybrane informacje na temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba All–Sky Automated
Survey for Supernovae od początku kwietnia do końca 2017 roku ze strony internetowej ASAS–SN [1] oraz profilu
twitterowego SuperASASSN [7].
Od czerwca 2017 roku są dostępne obserwacje fotometryczne ASAS–SN na stronie [4] „ASAS–SN Night Patrol”. Przy
korzystaniu z nich w publikacjach naukowych należy cytować [8] i [9].
Ryszard Biernikowicz

*

03 kwietnia 2017 r. W dniu 1 kwietnia odkryto kandydata na jasną zmienną kataklizmiczną na niebie południowym ASASSN–17el (patrz rys. 1). W dn. 3 kwietnia miał on jasność V~11,4 mag. Na zdjęciach z 28 marca
jeszcze nie było widać pojaśnienia. Współrzędne ASASSN–17el odpowiadają obiektowi obserwowanemu przez
satelitę GAIA o jasności g=18,6 mag.

Rys. 1. ASASSN–17el – prawdopodobny kandydat na zmienną kataklizmiczną, który pojaśniał w dn. 1 kwietnia
2017 r. Materiał źródłowy [7].

*

26 kwietnia 2017 r. Nowym współpracownikiem projektu ASAS–SN został Jon Brown. Jest on głównym autorem publikacji na temat ewolucji widma i fotometrii zjawiska TDE (Tidal Disruption Event) o małej jasności iPTF16fnl w zakresie
ultrafioletowym (1200–3100Å) i wizualnym, której wersja robocza ukazała się w kwietniu 2017 r. w arXiv: 1704.02321.
W szczególności widma ultrafoletowe iPTF16fnl posiadają główne struktury podobne do zjawiska
TDE ASASSN–14li oraz widm kwazarów bogatych w azot. Jednak w odróżnieniu od tych kwazarów, w obserwowanych zjawiskach TDE nie widać linii emisyjnych Mg II λ2798Å i C III λ1909Å. Zmienia się również wygląd
widma z czasem – początkowo linie widmowe są szerokie i przesunięte w stronę czerwieni, by w późniejszym
okresie stać się węższymi z maksimum w pobliżu laboratoryjnej długości fali.
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Rys. 2. Zdjęcia pierwszego kandydata na „nieudaną supernową” N6946-BH1 w „galaktyce fajerwerkowej”
NGC 6946 wykonane teleskopem HST w roku 2007 i 2015. Materiał źródłowy [16].

*

31 maja 2017 r. Członkowie zespołu ASAS–SN są współautorami publikacji (arXiv:1609.01283 lub wersje popularno–naukowe: [12], [13]) na temat pierwszego kandydata na „nieudaną supernową” (ang. failed supernova)
w galaktyce NGC 6946 odległej o 22 miliony lat świetlnych, która zyskała przydomek „galaktyki–fajerwerkowej”
(ang. „Fireworks Galaxy”) ze względu na często wybuchające supernowe (np. SN 2017eaw – supernowa odkryta
w dn. 14 maja 2017 r., która jest już dziesiątą supernową zaobserwowaną w NGC 6946 w ciągu ostatnich 100 lat).
Pierwszy kandydat na „nieudaną” supernową jest czerwonym nadolbrzymem o masie ~25Mʘ i oznaczeniu
N6946–BH1, który jest widoczny na zdjęciu z teleskopu Hubble’a z roku 2007 (patrz rys. 2), ale zniknął w roku 2015.
Szczegółowa analiza danych fotometrycznych z lat 2000–2016 w zakresie wizualnym i podczerwonym wykazała (patrz rys. 3), że w 2009 roku czerwony nadolbrzym doświadczył słabego wybuchu w zakresie optycznym
~106 Lʘ i obecnie w tym zakresie widmowym jest przynajmniej o 5 magnitudo słabszy niż przed wybuchem.
W szczególności w krzywych blasku N6946–BH1 pokazanych na rys. 3 na uwagę zasługują obserwacje z 2009r.
astronoma amatora Ron’a Arbour’a (tylko zielone górne limity) świadczące o tym, że jasność N6946–BH1
nie wzrosła więcej niż ~107 Lʘ przed obserwacjami wybuchu przez PTF (czerwone pentagony i górne limity).
Natomiast w podczerwieni jasność obiektu stopniowo malała począwszy od pierwszej obserwacji w roku 2004.
Nadal występuje emisja promieniowania elektromagnetycznego 2000–3000 Lʘ w podczerwieni związana z tym
obiektem. Modele rozkładu energii w widmie ciągłym N6946-BH1 wskazują, że aktualna jasność bolometryczna
jest > 6 razy mniejsza niż przed wybuchem i maleje ~t-4/3. Zdaniem autorów publikacji, zaobserwowano tutaj
odrzucenie otoczki czerwonego nadolbrzyma podczas wybuchu „nieudanej” supernowej, a poźniejsze emisje
mogą być zasilane przez akrecję materii na czarną dziurę. Aczkolwiek, aby to potwierdzić konieczne są dalsze
obserwacje gwiazdy w podczerwieni i zakresie rentgenowskim.
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Rys. 3. Krzywe blasku w zakresie optycznym i podczerwieni pierwszego kandydata na „nieudaną” supernową
N6946–BH1 na podstawie obserwacji HST (duże koła), SST (kwadraty), LBT (gwiazdki), CFHT („iksy”), INT (diamenty),
PTF (czerwone pentagony i górne limity) i astronoma amatora Ron’a Arbour’a (zielone górne limity). Oś wertykalna
jest niestandardowo skalibrowana, tzn. dla jasności <104 Lʘ jest skalowana liniowo, natomiast dla jasności
>104 Lʘ – skalowana logarytmicznie. Dla porównania naniesiono linię przerywaną o zerowej jasności.
Materiał źródłowy: arXiv:1609.01283.

*
*

05 czerwca 2017 r. – testy nowych teleskopów kwadrupolowych ASAS–SN „Cecilia Payne–Gaposchkin”
i „Henrietta Leavitt” w laboratoriach LCO (patrz rys. 4), które docelowo trafią odpowiednio do „farm teleskopów”
LCO w Południowej Afryce i Teksasie. Pod odnośnikiem [15] pokazano również film z testów teleskopu
„Cecilia Payne–Gaposchkin”.
19 czerwca 2017 r. W dniu 18 czerwca 2017 r.
wybuchł pożar w okolicach góry Mount Graham
(3300 m.n.p.m.) w południowo–wschodniej Arizonie.
Zagrożone było istnienie obserwatorium astronomicznego Mount Graham International Observatory
z bardzo zaawansowanym technologicznie teleskopem LBT (Large Binary Telescope) o aperturze
2×8,4m. Tym teleskopem m. in. są poszukiwane
kandydatki na nieudane supernowe w najbliższych
galaktykach przez C. Kochanka (patrz Proxima 26,
kalendarz zabójców supernowych z 31 sierpnia
2016 r.) i została odkryta pierwsza prawdopodobna
„nieudana” supernowa (patrz kalendarz zabójców
supernowych z 31 maja 2017 r.). Na terenie tego
obserwatorium poza LBT znajdują się również
Rys. 4. Nowe teleskopy „Cecilia Payne–Gaposchkin”
inne teleskopy: Vatican Advanced Technology
(po lewej) i „Henrietta Leavitt” (po prawej) podczas
Telescope (VATT) i Submillimeter Telescope.
testów w dn. 5 czerwca 2017 r. Materiał źródłowy [7].
Dzięki wysiłkowi strażaków z lądu i powietrza
udało się uratować teleskopy (szczegóły w [14]).

www.proxima.org.pl
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Na rys. 5 pokazano kolorem czerwonym obszar wokół obserwatorium objęty pożarem. Ściana ognia najbardziej
zbliżyła się do teleskopu VATT (dosłownie o kilka metrów).

Rys. 5. Udało się ocalić przed pożarem w dniach 18–19 czerwca 2017 r. Międzynarodowe Obserwatorium na
Górze Graham w Teksasie – w tym Large Binary Telescope (apertury: 2x8,4m). Materiał źródłowy [14].

*

23 czerwca 2017 r. – zostało zgłoszone przez ASAS–SN (teleskop Brutus) odkrycie nowej galaktycznej
ASASSN–17ib w telegramie astronomicznym nr 10523 (patrz [10]: 10523) jako obiektu o jasności
V~12,5 mag. Po raz pierwszy zaobserwowano go na zdjęciach ASAS–SN z 19 czerwca 2017 r. (jasność V ~ 14,7 mag).
Jednak Sebastian Otero i Patrick Schmeer zauważyli (patrz [10]: 10524), że ten obiekt już pojawił się cztery
dni wcześniej z oznaczeniem ASASSN–17hx na stronie wszystkich zjawisk chwilowych zarejestrowanych przez
ASAS–SN [2], jako prawdopodobny przypadek wybuchu w układzie kataklizmicznym. Z tego powodu przyjęto, że
ASASSN–17hx = ASASSN–17ib i dla ASASSN–17ib pozostała pusta pozycja na liście [2]. Nowa ASASSN–17hx otrzymała również oznaczenie Nova Scuti 2017. Należy zwrócić uwagę, że projekt ASAS–SN uczestniczy w systemie
TNS (Transient Name Server – patrz [11]) Aby zminimalizować prawdopodobieństwo pomyłek w oznaczeniach zjawisk chwilowych na niebie (SN, CV, itp.) wskazane jest łaczenie nazw własnych z TNS, np. 500–setna
supernowa odkryta przez „zabójców” w tej konwencji powinna mieć oznaczenie ASASSN–17ie (AT 2017exo).
Nowa okazała się typem nowej powolnej, która osiągnęła maksimum jasności przy końcu lipca 2017 r.
(patrz rys. 6). Fotometrię z tego okresu (30 lipca 2017 r.: B=9,65 mag, V=8,44 mag, R=7,79 mag) podano w telegramie astronomicznym nr 10641 (patrz [10]: 10641). Na początku września 2017 r. jej jasność wzrosła o ~1,4
mag w zakresie optycznym (filtry BVR – patrz [10]: 10725, 10736), co może sugerować oscylacje podobne do
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Rys. 6. Krzywa blasku powolnej nowej N Sct 2017 (=ASASSN–17hx) w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 1 stycznia
2018 r. Materiał źródłowy: LCG AAVSO.

*

*

Rys. 7. Kto najczęściej korzysta z ASAS–SN Night Patrol [4]
w–g stanu na 29 czerwca 2017 r. (u góry) i 31 lipca 2017 r.
(na dole) Materiał źródłowy [7].

GK Per.
24 czerwca 2017 r. Została odkryta jubileuszowa
500 supernowa w ramach przeglądu nieba
ASAS–SN. Jest nią ASASSN–17ie (AT 2017exo), która
na zdjęciu odkrywczym (24,43UT) miała jasność
~16,7V (patrz [10]: 10544). Ta supernowa typu Ia znajduje się około 2,8” na południe i 1,3” na zachód od
centrum galaktyki IRAS 18294+1636 (z=0,016288,
d=65,9 Mpc).
29 czerwca 2017 r. W czerwcu 2017 r. ruszyła
bardzo pożyteczna strona internetowa „ASAS–SN
Night Patrol” (patrz [4]) do udostępniania obserwacji fotometrycznych ASAS–SN. O tej stronie
internetowej można znaleźć więcej informacji w [9].
Przy analizie obserwacji ASAS–SN należy brać
pod uwagę, że udostępniania fotometria w filtrze
„V” (a w przyszłości w filtrze Sloan „g”) jest fotometrią aperturową bazującą na katalogu APASS.
Na zdjęciach na jeden piksel przypada aż
8–sekundowy fragment nieba (~15” FWHM
PSF), co może powodować nakładanie się
światła różnych gwiazd w aperturze pomiarowej w obszarach nieba o bardzo dużym
zagęszczeniu gwiazd na niebie. Dlatego taką fotometrię należy traktować z wielką ostrożnością.
Przykłady takich problemów podano również

www.proxima.org.pl
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pod
odnośnikiem
„Examples”
na
stronie
[4]
oraz
w
publikacji
[9].
Na rys. 7 podano praficzne statystyki korzystania z tej strony z końca czerwca i lipca 2017 r. Przy końcu lipca najwięcej
danych obserwacyjnych pobrano z Riverside, Moskwy, Nuremburg, Budapesztu, Odessy, Sao Paulo, Ankary i Bandung.
Wykorzystując krzywe blasku ASAS–SN w publikacjach, należy cytować [8] i [9]. Autorzy proszą również o infor-

Rys. 8. Krzywa blasku pierwszej odkrytej komety przez ASAS–SN – C/2017 O1 (ASASSN). Czerwona linia ciągła –
„teoretyczna” krzywa blasku komety obliczona w–g wzoru pokazanego na tym rysunku na jasność „m1”. Pionowa
różowa linia oznacza datę 14 października 2017 r. – moment przejścia komety przez peryhelium.
Materiał źródłowy [20].

*

*
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mowanie ich mailowo o publikacjach korzystających z fotometrii ASAS–SN.
19 lipca 2017 r. – obserwacja obiektu o jasności V ~15,3 mag, który okazał się pierwszą kometą
odkrytą przez ASAS–SN (patrz [19][20]). Kometa otrzymała o oznaczenie C/2017 O1 ASASSN.
Schematycznie orbitę tej komety względem orbit planet Układu Słonecznego można zobaczyć pod
odnośnikiem [18]. Peryhelium orbity około 1,5 j.a. (poza orbitą Marsa) kometa osiągnęła w dn. 14 października 2017 r. Ale najbliżej Ziemi kometa była w dn. 18 października 2017 r. (0,722 j.a. – patrz [19])
Kometa osiągnęła maksymalną jasność obserwowaną nieco mniejszą niż ~8 mag na początku października
2017 r. (patrz rys. 8). Od momentu odkrycia kometa stopniowo jaśniała i np. w dn 25 lipca 2017 r. można było
ją zaobserwować w pobliżu galaktyki spiralnej NGC 1042 jako obiekt o jasności ~10 mag. W dn. 20 września
2017 r. minęła gromadę otwartą Plejady (M45) w odległości ~ 4° (patrz rys. 9). jako obiekt jaśniejszy od ~9 mag.
8 sierpnia 2017 r. – w archiwum preprintów naukowych (arXiv: 1708.02010) ukazała się publikacja
A. Sicilia–Aguilar ze współpracownikami na temat dwóch pojaśnień („wybuchów akrecyjnych”) ASASSN–
13db – młodej gwiazdy typu widmowego M5 z dyskiem protoplanetarnym. Jeden z tych wybuchów
miał miejsce w 2013 roku, a drugi – od listopada 2014 r. do lutego 2017 r. Takie zjawiska dla gwiazd młodych z dyskami protoplanetarnymi tłumaczy się zmianą tempa akrecji o kilka rzędów wielkości w skali
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Rys. 9. Mozaika zdjęć komety C/2017 O1 ASASSN w pobliżu Plejad („zielona mgiełka” po lewej stronie obrazu).
Widać również kometę C/2015 ER61 PanSTARRS z długim warkoczem pyłowym w centralnej części tego obrazu.
Materiał źródłowy: APOD z dn. 2 października 2017 r. – mozaika zdjęć wykonana przez Damiana Peach’a.

*

*

czasowej od dni do lat. ASASSN–13db liczy 1–3 mln lat i prawdopodobnie należy do obszarów powstawania młodych gwiazd w obłokach kometarnych L1615/L1616 w gwiazdozbiorze Oriona (ang. L1615/
L1616 Orion cometary clouds). ASASSN–13db została zidentyfikowana jako gwiazda zmienna po wzroście jasności o 4 mag we wrześniu 2013 r. Spektroskopowe obserwacje podczas tego wybuchu
ujawniły setki linii emisyjnych i obiekt został sklasyfikowany jako młoda gwiazda zmienna typu EX Lupi.
W omawianej publikacji przedstawiono wyniki obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych tej
gwiazdy podczas wybuchu z lat 2014–2017. Z analizy krzywej blasku wyznaczono okres = 4,15 dni, który
najprawdopodobniej odpowiada okresowi rotacji modulowanemu przez plamy na powierzchni gwiazdy.
W widmie podczas wybuchu widoczne były emisje z odwrotnymi profilami P–Cygni – przy czym przesunięte w stronę niebieska absorpcje wykazywały silną zmienność. Oszacowano temperaturę strumienia
akrecyjnego na ~5800–6000K na podstawie względnych stosunków natężeń linii emisyjnych żelaza i tytanu.
ASASSN–13db wykazuje cechy zmienności kilku typów młodych gwiazd zmiennych doświadczając częstych
i silnych wybuchów o zmiennej skali czasowej. Wybuch z 2013 był typowym zjawiskiem akrecyjnym obserwowanym dla gwiazdach zmiennych typu EX Lupi. Z kolei czas trwania epizodu akrecyjnego z lat 2014–2017
(prawie 800 dni) jest „pośredni” pomiędzy typami młodych gwiazd zmiennych EX Lupi i FU Ori. Wyznaczone
tempo akrecji Ṁ ~ 1–3×10-7 Mʘ/rok jest o dwa rzędu większe niż w fazie spokojnej i porównywalne z wybuchem
z 2013 r. Obserwowane w widmie silne odwrotne profile P–Cygni wskazują na to, że obserwujemy gwiazdę
prawie „edge–on”.
29 sierpnia 2017 r. – amerykańsko–chińsko–duński teleskop kwadrupolowy ASAS–SN „Bohdan Paczyński” jest
instalowany w Chile (Obserwatorium Cerro Tololo). Teleskop będzie stał w sąsiedztwie teleskopu Cassius. Film
z montażu tego teleskopu pokazano pod odnośnikiem [17]. Pieniądze na ten teleskop wyłożyli amerykanie (Mt.
Cuba Astronomical Foundation), chińczycy (Chinese Academy of Science South America Center for Astronomy)
i duńczycy (Villum Foundation). Na zdjęciach z początku września 2017 r. (patrz rys. 10) pokazano oba teleskopy
ASAS–SN w Obserwatorium Cerro Tololo.
20 października 2017 r. – pierwsze astrofizyczne odkrycie teleskopem kwadrupolowym „Bohdan Paczyński”
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w Chile – dość jasny (filtr g ~15 mag) wybuch w układzie kataklizmicznym o amplitudzie 7–8 mag.
26 października 2017 r. – została odkryta pierwsza supernowa przez teleskop kwadrupolowy
„Bohdan Paczyński”, którą oznaczono ASASSN–17nz
(SN 2017hpj) – patrz [11]: 2017hpj). Ta supernowa
typu Ia wybuchła w galaktyce MCG -03-60-023
(z=0,037026, d=152 Mpc).
6 listopada 2017 r. – administrator na profilu
twitterowym SuperASASSN [7] przypomniał o 150
rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej–Curie, która
została jako pierwszy naukowiec dwukrotnie uhonorowana nagrodą Nobla. Ciekawe, że jest ona
najprawdopodobniej drugą osobą po królowej brytyjskiej (?), której podobizna widnieje na banknotach
różnych państw (Francja / Polska). Jej podobizna
jest np. na polskim 20–złotowym banknocie z 2011
roku oraz francuskim 500 cents. W 1989 roku
znalazła się na banknocie o nominale 20 tys. zł
(ówczesna wartość 10$). Mikołaj Kopernik został
uhonorowany banknotem „zaledwie” 1000 zł
w latach 70–tych XX wieku, ale ówczesna wartość
odpowiadała również 10$.
31 grudnia 2017 r. Na liście [3] supernowych odkrytych przez ASAS–SN jest do końca 2017 roku jest 595
pozycji (ostatnia ASASSN–17ru), w tym 173 w 2017
roku. W Proximie nr 27 podano statystykę odkryć
supernowych w poprzednich latach: 2016 rok – 150
supernowych, 2015 rok – 179.
Rys. 10. Teleskopy kwadrupolowe ASAS–SN „Bohdan
31 grudnia 2017 r. W ramach projektu ASAS–SN
Paczyński” (po lewej) i Cassius (po prawej) w pierwszej
działa 20 teleskopów połączonych w 5 „teleskopów
połowie września 2017 r. w różnych warunkach pogodowych
kwadrupolowych”. Są to następujące zrobotyzo(w Chile kończy się zima!). Materiał źródłowy [7]
wane systemy składające się z czterech obiektywów
Nikon o aperturach 14 cm z kamerami CCD na wspólnej platformie paralaktycznej:
 teleskop kwadrupolowy „Brutus” (t.j. nazwa maskotki Uniwersytetu Stanu Ohio) od kwietnia
2013 r. – Hawaje (Obserwatorium Haleakala);
 teleskop kwadrupolowy „Cassius” od marca 2014 r.–Chile – (Obserwatorium Cerro Tololo);
 teleskop kwadrupolowy „Bohdan Paczyński” od września 2017 r. – Chile (Obserwatorium Cerro Tololo);
 teleskop kwadrupolowy „Henrietta Leavitt” od września 2017 r. – Teksas (USA, Obserwatorium
McDonald);
 teleskop kwadrupolowy „Cecilia Payne–Gaposchkin” od listopada 2017 roku – Południowa Afryka
(Obserwatorium w Sutherland).
W 2017 roku zostały uruchomione trzy nowe teleskopy kwadrupolowe. Teleskopy Gaposchkin i Leavitt zostały
sfinansowane przez fundację Gordon and Betty Moore Foundation, natomiast teleskop „Bohdan Paczyński”–
przez następujące trzy fundacje:
 amerykańską – Mt. Cuba Astronomical Foundation,
 chińską – CASSACA (Chinese Academy of Science South America Center for Astronomy),
 duńską – Villum Foundation.
Powiększona do 20 sieć teleskopów ASAS–SN pozwoli na większe uniezależnienie się od warunków pogodowych. Projekt ASAS–SN posiada zabezpieczenie finansowe na funkcjonowanie do końca 2021 roku (patrz [9]).
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Materiały źródłowe :
[1] Strona domowa ASAS–SN – http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/index.shtml ;
[2] Lista wszystkich zjawisk chwilowych 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] Strona internetowa „ASAS–SN Night Patrol” do generowania krzywych blasku z obserwacji ASAS–SN –
https://asas-sn.osu.edu/ ;
[5] Praktyczny poradnik zastosowania ASAS–SN Night Patrol –
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/public/examples.shtml ;
[6] ASAS–SN CV Patrol – http://cv.asassn.astronomy.ohio-state.edu/ ;
[7] Profil ASAS–SN na portalu społecznościowym Twitter – https://twitter.com/SuperASASSN ;
[8] B. J. Shappee i inni (2014), ApJ. 788:48, „The Man behind the Curtain: X–Rays Drive the UV through NIR Variability in
the 2013 Active Galactic Nucleus Outburst in NGC 2617” –
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/788/1/48/pdf ;
[9] C. S. Kochanek i inni (2017), PASP 129:104502, „The All–Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS–SN)
Light Curve Server v1.0”
– http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/aa80d9/pdf ;
– https://arxiv.org/pdf/1706.07060.pdf ;
[10] Odnośnik do telegramów astronomicznych. Aby znaleźć konkretny numer telegramu należy w polu XXXX
wpisać jego numer (np. 8042) – http://www.astronomerstelegram.org/?read=XXXX ;
[11] Odnośnik do znalezienia obiektu w bazie TNS (Transient Name Server). Aby znaleźć obiekt TNS należy
jego oznaczenie RRRRxxx (np. 2017exo – 500–setna supernowa odkryta przez ASAS–SN, ale to może być też np.
wybuch CV) wpisać na koniec odnośnika – https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/RRRRxxx ;
[12] M.Young (2017), „Potential “Failed Supernova” Black Hole Discovered” –
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/potential-failed-supernova-black-hole-discovered ;
[13] Gorder (2017), „The big star that couldn’t become a supernova” –
https://news.osu.edu/news/2017/06/01/massivefail ;
[14] Portal WildFireToday – informacja o pożarze w dn. 18–19 czerwca 2017 r. na Mt. Graham –
http://wildfiretoday.com/2017/06/19/telescopes-survive-onslaught-by-frye-fire/ ;
[15] Film z testów teleskopu „Payne–Gaposchkin”– https://twitter.com/SuperASASSN/status/871830233825103872 ;
[16] Zdjęcia N6946–BH1 wykonane teleskopem HST – https://media.stsci.edu/image/4040/gallery ;
[17] Film z montażu teleskopu „Bohdan Paczyński”w Chile – https://twitter.com/twitter/statuses/902600514550075396 ;
[18] Symulacja orbity komenty – https://twitter.com/twitter/statuses/889597340239118336 ;
[19] David Dickinson, 27 lipca 2017 r. – "New comet: C/2017 O1 ASAS–SN takes Earth by surprise" –
https://www.universetoday.com/136564/new-comet-c2017-o1-asas-sn-takes-earth-surprise/ ;
[20] Aktualne informacje o komecie C2017 O1 ASASN – http://www.aerith.net/comet/catalog/2017O1/2017O1.html ;
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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 aż 9 miryd znajdzie się w maksimum jasności. Na wieczornym niebie będziemy mogli obserwować widoczną
gołym okiem ο Ceti (Mira), która będzie słabła po styczniowym maksimum blasku. Mimo tego jej jasność powinna
być jeszcze w okolicach 3 mag. Nieco wyżej, w Bliźniętach, maksimum osiągnie R Gem – odnajdziemy ją w centralnej części gwiazdozbioru, na skraju Drogi Mlecznej, nieopodal gwiazd δ i ζ Gem. Nieco niżej w gwiazdozbiorze
Oriona warto odszukać U Ori, która powinna już w tym czasie rozpocząć wędrówkę do przewidywanego pod koniec
kwietnia maksimum.
Podróżując dalej w kierunku wschodnim natrafimy na V Cnc. Mimo niewielkiego blasku w maksimum, jest warta
uwagi ze względu na małą liczbę ocen jasności w minionym sezonie obserwacyjnym – zaledwie 62. Jeszcze dalej
na wschód odnajdziemy jedną z najpopularniejszych miryd na niebie – R Leo. Co prawda jej maksimum blasku
jest spodziewane dopiero w następnym miesiącu, ale już w lutym jej jasność powinna być zdecydowanie większa
od 7 mag.
Praktycznie przez całą noc w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy będziemy mogli podziwiać parę sąsiadek:
S i T UMa. W tym roku tak się złożyło, że obie mają maksimum mniej więcej w tym samym czasie. A na porannym
niebie będziemy mogli podziwiać w maksimum R Boo i słabnącą już χ Cyg, której blask powinien być jeszcze większy
od 10 mag. Nisko nad wschodnim horyzontem będzie także można zaobserwować zbliżająca do maksimum X Oph.

Niebo wieczorne 15 II, godz. 19:00. Mapa wygenerowana w programie Cartes du Ciel.
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Mirydy

Nazwa

R.A.

Decl.

Data
max

Okres

Amplituda

V>11 MAG

R Vul

21h04m22,50s

+23°49’18,0”

7

136,73

8,1–12,6

I–III

V Cnc

08h21m42,85s

+17°17’06,7”

8

272,13

7,9–12,8

XII–V

T Lep

s

05 04 50,83

-21°54’16,4”

12

368,13

8,3–12,9

XI–V

S Lib

15h21m23,98s

-20°23’18,3”

12

192,90

8,4–12,0

XII–IV

X Cam

04h45m42,19s

+75°06’03,4”

16

143,56

8,1–12,6

I–III

T UMa

12h36m23,47s

+59°29’12,9”

17

256,60

7,7–12,9

I–V

R Boo

14h37m11,57s

+26°44’11,6”

21

223,40

7,2–12,3

XII–IV

S UMa

s

12 43 56,66

+61°05’35,4”

25

225,87

7,8–11,7

XII–V

R Gem

07h07m21,27s

+22°42’12,7”

25

369,91

7,1–13,5

XII–VI

h

h

m

m

Niebo poranne 15 II, godz. 5:00. Mapa wygenerowana w programie Cartes du Ciel.

MARZEC
W marcu 6 mir znajdzie się w maksimum blasku. Na początku miesiąca na wieczornym niebie będziemy żegnać
się ze słabnącą Mirą (ο Ceti), której blask powinien już spaść do około 5 mag. Kolejne jej maksimum spodziewane
jest w grudniu 2018 r., dlatego w naszym kraju będzie można swobodnie zaobserwować zarówno szybki wzrost
jasności, jak i następujący po nim wolniejszy spadek blasku.
Nieco wyżej, w Andromedzie, będziemy mogli obserwować maksimum gwiazdy W And, która jest łatwa w lokalizacji, gdyż leży w pobliżu gwiazdy γ And. Niestety jej warunki widoczności zaczną się pogarszać. W Bliźniętach po
maksimum będzie natomiast słabła już R Gem, a na południe od niej, w Orionie, przed maksimum będzie jasna
i przyjemna w obserwacji U Ori.

www.proxima.org.pl
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W Małym Psie odnajdziemy S CMi, jedną z jaśniejszych miryd w tym gwiazdozbiorze. Odszukamy ją tuż na lewo od
gwiazdy β CMi. A po sąsiedzku, zaledwie kilka stopni na zachód, będzie okazja zaobserwować wzrost jasności R CMI.
Na wiosennym niebie prym będzie wiodła jedna z najpopularniejszych miryd – R Leo, która w maksimum znajdzie
się mniej więcej w połowie miesiąca. W dobrych warunkach powinna być nawet widoczna gołym okiem. Nieco niżej,
na południe od gwiazdy α Hya w maksimum znajdzie się mało obserwowana mira X Hya, dla której w 2016 r.
wykonano zaledwie 71 ocen. W Wielkiej Niedźwiedzicy po maksimum będą słabły S i T UMa, a w innej części tego
gwiazdozbioru przed maksimum będzie inna popularna mira – R UMa. Na niebie porannym natomiast w maksimum
znajdzie się łatwa i przyjemna w obserwacji X Oph, której praktycznie cały cykl możemy obserwować za pomocą
lornetki.

Niebo wieczorne 15 III, godz. 19:30. Mapa wygenerowana w programie Cartes du Ciel.

Niebo poranne 15 III, godz. 4:30. Mapa wygenerowana w programie Cartes du Ciel.
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Mirydy

Decl.

Data
max

Okres

Amplituda

V>11 MAG

02h17m32,95s

+44°18’17,7”

3

395,93

7,4–13,7

I–VII

S CMi

s

07 32 43,07

+08°19’05,1”

7

332,94

7,5–12,6

XII–VII

R Leo

09h47m33,49s

+11°25’43,7”

17

309,95

5,8–10,0

cały rok

U Cas

s

00 46 21,36

+48°14’38,6”

21

277,20

8,4–14,8

II–IV

X Hya

09h35m30,25s

-14°41’28,6”

21

301,10

8,4–12,8

II–VI

X Oph

18h38m21,13s

+08°50’02,7”

23

328,85

6,8–8,8

cały rok

Nazwa

R.A.

W And

h

h

m

m

KWIECIEŃ
W pierwszym w pełni wiosennym miesiącu 6 miryd znajdzie się w maksimum. Przez cały kwiecień na wieczornym
niebie towarzyszyć będzie nam jasna i przyjemna w obserwacji U Ori. Warto na nią zerknąć, bo już za parę lat
obserwacja jej w maksimum jasności nie będzie możliwa, ze względu na zbyt bliskie położenie względem Słońca.
Niestety taki stan utrzyma się przez kilkanaście lat.
W maksimum znajdzie się też inna zimowa miryda R CMi, a po sąsiedzku będziemy mogli zaobserwować słabnącą S CMi. Z ich obserwacjami trzeba się jednak spieszyć, bo bardzo szybko będą znikały z wieczornego nieba.
W Lwie po maksimum będzie słabła znana i często obserwowana R Leo. Na południowy wschód od niej, w Pannie,
do maksimum będzie się natomiast zbliżała R Vir, dość jasna miryda o stosunkowo krótkim okresie zmian blasku.
W Wielkiej Niedźwiedzicy w maksimum znajdzie się R UMa, którą odnajdziemy na północ od gwiazdy α UMa, niedaleko słynnej pary galaktyk M 81 i M 82.
Zdecydowanie bardziej na wschodzie w Wolarzu w maksimum znajdzie się S Boo. Z kolei nad ranem nisko nad
horyzontem będzie można obserwować maksimum T Sgr. Nieco wyżej po maksimum będzie słabła już X Oph.
Warto też spojrzeć na gwiazdozbiór Herkulesa, gdzie w maksimum znajdzie się S Her, jedna z jaśniejszych miryd
w tym miesiącu. Nad północno wschodnim horyzontem odnajdziemy R And, której jasność powinna w tym czasie
dość szybko wzrastać. Warunki jej widoczności będą się poprawiały z dnia na dzień.

Niebo wieczorne 15 IV, godz. 21:30. Mapa wygenerowana w programie Cartes du Ciel.
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Mirydy

Nazwa

R.A.

Decl.

Data
max

Okres

Amplituda

V>11 MAG

S Her

16h51m53,92s

+14°56’30,6”

1

307,28

7,6–12,6

II–VII

R CMi

07h08m42,60s

+10°01’26,5”

4

337,78

8,0–11,0

cały rok

T Sgr

19h16m14,44s

-16°58’17,1”

8

394,66

8,0–12,6

III–VII

U Ori

05h55m49,16s

+20°10’30,6”

24

368,30

6,3–12,0

I–IX

R UMa

10h44m38,46s

+68°46’32,7”

24

301,62

7,5–13,0

II–IV

S Boo

14 22 52,91

+53°48’37,2”

30

270,73

8,4–13,3

III–VI

h

m

s

Niebo poranne 15 IV, godz. 4:00. Mapa wygenerowana w programie 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:
 wysłanie ich na adres: sswdob@poczta.onet.pl
 wprowadzenie na stronie: http://mira.nwz.pl
 wprowadzenie na stronie: http://aavso.org/webobs
Więcej informacji na temat sposobu zgłaszania obserwacji można znaleźć
na stronie: www.proxima.org.pl
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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.

R LEO

S UMA

www.proxima.org.pl
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Krzywe jasności wybranych miryd

U ORI

X OPH

Na podstawie:
www.aavso.org
www.sogz-ptma.urania.edu.pl
Programu Cartes du Ciel
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Gwiazdy nowe od II do IV kwartału 2017 roku
W drugim i kolejnych kwartałach 2017 roku potwierdzono pojawienie się kilku galaktycznych nowych, dostępnych
amatorskim obserwacjom. W większości nie były to obiekty, których położenie lub / i blask pozwalały obserwatorom
z terenu Polski na łatwe obserwacje.

Marian Legutko (LMT)

TCP J17394608–2457555 – V3662 Oph
8 maja 2017 r., około godziny 15.20 UT, Koichi Itagaki
z Prefektury Yamagata w Japonii zarejestrował obiekt
o jasności 13,6 mag na niefiltrowanym obrazie CCD, uzyskanym za pomocą teleskopu 20 cm f/3. Swoje odkrycie
potwierdził jeszcze tej samej nocy większym, półmetrowym teleskopem.
Ze względu na położenie nowa nie była łatwym obiektem obserwacji z terenu Polski. Współrzędne nowej: RA
= 17h39m46,1s; Dekl. = –24°57’55,8” (dane AAVSO–VSX).
Nowa położona jest około 4 stopni na wschód od gwiazdy
θ Wężownika (3,2 mag) i około 1 stopnia na południe od
gromady otwartej NGC 6401. Dla obserwatora w Polsce
obiekt góruje około 15° nad horyzontem w południowych regionach naszego kraju.
Obserwacje spektroskopowe wykonane 11 maja
przez S. C. Wiliamsa i M. J. Darnleya wskazują, że
TCP J17394608–2457555 jest silnie poczerwienioną klasyczną nową typu Fe II.
Gwiazda zmienna nie brylowała jasnością. Itagaki
odkrył nową będącą w maksimum blasku. Praktycznie
wszystkie kolejne oceny blasku wskazują na jasność

niższą niż 14,5 mag. Obserwacje zmiennej wykonane
w ostatnich dniach czerwca wskazują, że po opadnięciu
blasku do poziomu około 19 mag, po 25 VI wzrósł on do
blisko 17 mag.
W odległości około 6 sekund kątowych od wyznaczonej pozycji Nowej Wężownika 2017 znajduje się
względnie jasny (w czerwonej barwie; ~17,3 Rmag) obiekt
USNO–B1.0 0650–0519036 (GSC2.3 S8E3029093). Nie
wiadomo jednak, czy jest on powiązany z nową. W minimum blasku progenitor był słabszy niż 22 Vmag.
Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #576 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-576
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J17394608-2457555.html
»» AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=477736
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10366 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10366

Rys. 1. Krzywa blasku TCP J17394608–2457555 w okresie od 8 maja do 2 lipca 2017 r. według danych zebranych
przez AAVSO

www.proxima.org.pl
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Gwiazdy nowe od II do IV kwartału 2017 roku

Rys. 2. Obraz Nowej Wężownika 2017 uzyskany przez Itagaki’ego niecałe 3 godziny po odkryciu
(http://www.k-itagaki.jp/images/oph-pn.jpg)

ASASSN–17hx (17ib) – V612 Scuti
23 czerwca, około 11.17 UT czternastocentymetrowy
teleskop „Brutus” (Haleakala, Hawaii) zarejestrował,
w ramach programu ASAS–SN (All Sky Automated Survey
for SuperNovae), nie obserwowany wcześniej obiekt
w Tarczy. Współrzędne obiektu: RA = 18h31m45,86s; Dekl.
= –14°18’55,5” (dane AAVSO–VSX). Gwiazda zmienna,
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anonsowana jako nowa, zyskała oznaczenie ASASSN–
17ib. Na uzyskanym obrazie jasność obiektu wynosiła
12,5 Vmag.
Tymczasem, niezależnie, na witrynie ASAS–SN
Transients zgłoszono w podanej pozycji, zaobserwowaną 19 czerwca około godz. 9.50 UT nieobserwowaną

GWIEZDNE KATAKLIZMY

Gwiazdy nowe od II do IV kwartału 2017 roku

Rys. 3. Krzywa blasku V612 Sct w okresie od 24 czerwca do 10 grudnia 2017 roku, według danych zebranych przez
AAVSO

wcześniej zmienną kataklizmiczną (CV). Ten obiekt zyskał
oznaczenie ASASSN–17hx. Jego jasność na obrazie z 19
czerwca wynosiła 14,81 Vmag.
Wkrótce zorientowano się w zamieszaniu i w wydanym
Telegramie ATel#10524 zaanonsowano, że mamy do
czynienia z jednym i tym samym obiektem oraz wskazano, aby stosować oznaczenie ASASSN–17hx, a pominąć
ASASSN–17ib.
Wykonane w dniach 24 i 29 czerwca 2–metrowym
Teleskopem Liverpool obserwacje widma niskiej
rozdzielczości, a także – niezależnie 24 czerwca – obserwacje spektroskopowe bułgarskim teleskopem 2mRCC
w Rozhen Observatory, potwierdziły naturę obiektu jako
klasycznej galaktycznej nowej typu He/N.
Krzywa blasku Nowej Tarczy 2017 ukazuje kilka
pików jasności, przy czym najjaśniejszy blask osiągnęła
z końcem lipca 2017 roku oraz około półtora miesiąca
później – w obu przypadkach zbliżając się do 8,5 mag.

Źródła:
»» AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=479147
»» Witryna ASAS–SN Transients: http://www.astronomy.
ohio-state.edu/~assassin/transients.html
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10523 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10523
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10524 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10524
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10527 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10527
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10542 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10542
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10552 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10552

ASASSN–17mt – V549 Velorum
24 września 2017 roku, około 9.22 UT, za pomocą czternastocentymetrowego teleskop „Brutus” (Haleakala,
Hawaii) zarejestrowano, w ramach programu ASAS–SN
(All Sky Automated Survey for SuperNovae), nie obserwowany wcześniej obiekt w Żaglu. W chwili odkrycia jasność
tej potencjalnej nowej wynosiła 11,3 Vmag. Współrzędne
obiektu: RA = 08h50m29,62s; Dekl. = –47°45’28,3” (dane
AAVSO–VSX).

Około trzech tygodni po odkryciu nowa osiągnęła
maksimum blasku, na poziomie około 9,2 Vmag.
Drugi wyraźny pik jasności wystąpił w pierwszej dekadzie grudnia 2017 (ok. 9,4 mag). W połowie okresu
pomiędzy tymi datami zanotowano drugie, pomniejsze zwiększenie blasku. Należy jednak zaznaczyć,
że od momentu odkrycia nowej do około połowy
listopada, zmienna była raczej mało obserwowana.
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Wzrost ilości ocen jasności nastąpił dopiero po wspomnianym, pomniejszym wzroście jasności.
Obecnie nowa wydaje się zmierzać do minimum
blasku. W początkach stycznia 2018 roku notuje się
jasności poniżej 11 mag.
Cztery doby po odkryciu, nocą 28/29 września, wykonane zostały pierwsze obserwacje spektroskopowe
ASASSN–17mt, spektrografem o średniej rozdzielczości.
Obserwacje te wykazały, że obiekt jest klasyczną nową,
przesłanianą przez optycznie gruby obłok materii.

Źródła:
»» AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=545313
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10772 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10772
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10774 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10774
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10785 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10785
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10795 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10795
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10977 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10977

Rys. 4. Krzywa blasku V549 Vel w okresie od 24 września do 6 stycznia 2018 roku, według danych zebranych przez
AAVSO

ASASSN–17nj – V1660 Scorpii
Jedna z najsłabszych ubiegłorocznych nowych, także
zarejestrowana za pomocą czternastocentyme trowego teleskopu „Brutus”, w ramach programu
ASAS–SN (All Sky Automated Survey for SuperNovae).
Odkrycia dokonano 14 października 2017 roku, około
0.15 UT, na tle Skorpiona. W chwili odkrycia jasność tej
potencjalnej nowej wynosiła 14,0 Vmag. Współrzędne
obiektu: RA = 17h30m34,13s; Dekl. = –31°06’07,1” (dane
AAVSO–VSX).
W bazie AAVSO zgromadzono zaledwie kilka ocen
jasności obiektu. Prawdopodobnie 17/18 października
nowa osiągnęła maksimum blasku, na poziomie 13,85
Vmag. Dane AAVSO obejmują jednak oceny z zaledwie
dwu dni, wobec czego trudno wyznaczyć wiarygodną
krzywą blasku. Prawdopodobnym źródłem nowej jest
słaby obiekt o jasności około 21,7 Vmag.
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Źródła:
»» AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=545396
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10850 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10850
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10852 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10852
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10857 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10857
»» The Astronomer’s Telegram ATel#10862 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=10862
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PNV J17184504–2454221 – V3663 Ophiuchi
11 listopada 2017 roku, około godziny 8:59 UT, Shizuo
Kaneko za pomocą swojego Canona 6D, „uzbrojonego” w obiektyw 200 mm f/3,2, zarejestrował na tle
Wężownika nieobserwowany wcześniej obiekt o jasności
9,4 mag. Dobę po odkryciu Seiichiro Kiyota wyznaczył
jasność zmiennej na poziomie 9,39 Vmag, obserwując ją
25–centymetrowym teleskopem Schmidta–Cassegraina,
zaopatrzonym w kamerę CCD Apogee Alta F47.
Ilość obserwacji tej zmiennej w bazie AAVSO nie jest
imponująca. Wydaje się, że od pierwszych kilkudziesięciu godzin po odkryciu blask tej nowej wyłącznie opada.
Możliwym progenitorem jest obiekt umieszczony w zbiorze danych Gaia DR1, o jasności 20,3 Gmag.
Źródła:
»» AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=549734
»» CBAT „Transient Object Followup Reports” –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J17184504-2454221.html
»» Gaia Data Release 1 (Gaia DR1) –
https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dr1#

Rys. 5. Obraz V3663 Oph otrzymany przez T. Noguchi’ego
za pomocą 0,23–m (f/10) teleskopu Schmidta–Cassegraina,
dobę po odkryciu nowej

Rys. 6. Krzywa blasku V3663 Oph z obserwacji zebranych w bazie AAVSO w ciągu 5 dni od chwili odkrycia nowej

Na podstawie:
www.aavso.org
www.cbat.eps.harvard.edu
www.cosmos.esa.int

www.astronomerstelegram.org
asas-sn.osu.edu
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Fotometria z programem Muniwin cz. I
Pomiar zmian jasności obiektów na niebie, to jedna z atrakcyjniejszych rzeczy, którymi może zajmować się
miłośnik astronomii. Zjawiska takie są odzwierciedleniem dynamiki Wszechświata, a skala czasowa tych zmian
może wynosić od wielu lat do pojedynczych minut, co samo w sobie jest zadziwiające, biorąc pod uwagę rozmiary
gwiazd.
Łukasz Socha

O

prócz zmian jasności gwiazd w zasięgu amatorów
astronomii leżą też pomiary zmian jasności asteroid oraz tranzytów egzoplanet. Do pomiarów jasności
gwiazd oprócz zestawu do rejestracji danych będziemy
potrzebowali odpowiedniego oprogramowania. Wiele
komercyjnych programów do akwizycji danych wspiera
fotometrię (np. MaxIm DL, Astroart), są też ogromne
kombajny astro i fotometryczne (np. MPO Canopus), ale
istnieją również bezpłatne programy o całkiem dużych
możliwościach. Jednym z nich jest Muniwin.
Muniwin to program do fotometrii różnicowej,
który wyznacza różnicę jasności pomiędzy badanym
obiektem i gwiazdą lub gwiazdami odniesienia. Jest
dynamicznie rozwijany od wielu lat i stosunkowo

Rys. 1. Okno edycji profilu sprzętowego
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prosty w obsłudze, umożliwia fotometrię z wykorzystaniem wielu gwiazd odniesienia, a także fotometrię
obiektów ruchomych. Program znajdziemy na stronie
http://c-munipack.sourceforge.net/. Po jego pobraniu
i zainstalowaniu możemy przystąpić do pracy. Poniższy
opis bazuje na programie w wersji 2.1.21.
Pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, jest stworzenie
własnego profilu sprzętowego. W tym celu z menu Tools
wybieramy pozycję Edit profiles, zaznaczamy predefiniowany profil Light curve i zapisujemy go pod nową nazwą,
klikając u dołu przycisk Save as... W takim nowym profilu
w sekcji Camera możemy zaktualizować dane o używanej przez nas kamerze. Z kolei w sekcji Source frames
warto obniżyć wartość Max. pixel value w taki sposób,
aby nie wkraczać w nieliniowy zakres pracy naszej
kamerki. Jeśli kamera
zapisuje dane w formacie
16 bitowym i wyposażona jest w bramki ABG
(antiblooming gates), to
bezpiecznie będzie tutaj
wpisać 50,000 – 55,000
ADU (chyba, że wiemy
dokładnie do jakiej wartości nasza kamera zapewnia
liniowość). Natomiast
w sekcji Observer podajemy dane o miejscu
obserwacji. Wartości
w pozostałych sekcjach
będziemy dostrajać już
podczas pracy z konkretnym projektem. Przed
zamknięciem okienka nie
zapomnijcie zapisać zmian
w profilu.
Następnym krokiem
będzie
stworzenie
projektu. Robimy to
wybierając w menu
Project pozycję New.
W programie Muniwin
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pracujemy z projektami. Projekt to zestaw obrazów,
w których badamy zmiany jasności jednego lub większej ilości obiektów w tym samym kadrze. Obrazy mogą
pochodzić z wielu sesji obserwacyjnych, ale muszą
obejmować ten sam kadr, żeby program był w stanie
dopasować gwiazdy odniesienia pomiędzy obrazami.
W okienku nowego projektu wpisujemy jego nazwę (na
przykład nazwę badanej gwiazdy zmiennej) i wybieramy
nasz utworzony wcześniej profil. Możemy też zmienić
domyślne miejsce, gdzie program zapisze nasz projekt.
Po utworzeniu projektu wczytujemy do niego pliki z menu
Frames → Add individual frames.
Program Muniwin umożliwia również kalibrację zdjęć,
ale zakładam tutaj, że obrazy zostały już wcześniej skalibrowane. Do projektu możemy w każdej chwili dodać
kolejne klatki z danymi obserwacyjnymi i następnie je
przetworzyć poleceniem Reduce → Process new frames.

Na początku wywołujemy polecenie Reduce → Fetch/
Convert files. Proces ten kopiuje pliki do katalogu roboczego projektu. W przypadku obrazów z lustrzanki lub
kamery kolorowej możemy w tym momencie wybrać
sposób konwersji obrazów. Okienko Fetch/Convert files
w lewym dolnym rogu ma przycisk More options… pod
którym mamy dostęp do opcji danego projektu. Na
początku zostały one skopiowane z naszego profilu
sprzętowego, ale możemy je zmieniać w każdym projekcie osobno. Po kliknięciu na przycisk OK pliki zostaną
skonwertowane i skopiowane.
Kolejny krok to wykonanie fotometrii, czyli detekcja
gwiazd w obrazach i określenie jasności instrumentalnej.
Proces ten jest dość czasochłonny, dlatego warto najpierw dostroić parametry z użyciem pojedynczej klatki.
W tym celu zaznaczamy na liście jeden z wierszy, klikamy
Reduce → Photometry i w nowym okienku zaznaczamy
opcję Selected file only, po
czym klikamy przycisk OK.
Po kilku chwilach proces
zakończy się i na liście
pojawi się ilość rozpoznanych na zdjęciu gwiazd.
Trzeba teraz wizualnie
ocenić ich ilość i porównać
z ilością wykrytą przez program. Jeśli program wykrył
ich wyraźnie za dużo, to
istnieje ryzyko, że część
hot pikseli została również uznana za gwiazdy.
Należy wtedy w okienku
Photometry kliknąć
przycisk Star detection
options i dostroić parametry. Można zacząć od
Detection threshold – jeśli
wykrytych gwiazd jest za
dużo, należy ten parametr
zwiększyć. Po dobraniu
parametrów możemy uruchomić proces na całym
Rys. 2. Okno konwersji plików z otwartymi ustawieniami projektu
zestawie klatek (w okienku
Photometry należy zaznaKilka następnych kroków składa się na proces redukcji
czyć opcję All files). Proces zajmuje trochę czasu, a po
plików, po którym będziemy się mogli zająć już włajego zakończeniu przy każdej klatce powinna pojawić się
ściwą fotometrią. Wszystkie te kroki możemy wykonać
ilość rozpoznanych na niej gwiazd. Jeśli przy niektórych
wywołując polecenie Reduce → Express reduction, ale za pozycjach ilość gwiazd znacznie różni się od średniej
pierwszym razem warto je robić po kolei, żeby monitowartości (na przykład jest kilka razy mniejsza) możemy
rować przebieg każdego z nich.
takie klatki usunąć z projektu, ponieważ najprawdopodobniej są one słabej jakości.

www.proxima.org.pl

31

PORADNIK OBSERWATORA

Fotometria z programem Muniwin cz. I

Kiedy mamy już zidentyfikowane gwiazdy na
poszczególnych klatkach,
do zrobienia został jeszcze
jeden krok. Należy dopasować gwiazdy pomiędzy
klatkami, aby program był
w stanie określić jak zmienia się ich jasność. Służy
do tego polecenie Reduce
→ Match stars. Po jego
wywołaniu pojawia się
nowe okno, w którym po
lewej stronie zobaczymy
listę klatek posortowanych
według ilości rozpoznanych na niej gwiazd.
Upewniamy się, że zaznaczone są opcje Stationary
target oraz a frame from
current project i uruchamiamy proces przyciskiem
OK. Musimy teraz po kolei
obserwować ile gwiazd
Rys. 3. Okno procesu fotometrii z otwartymi ustawieniami detekcji gwiazd
w kolejnych klatkach
zostało poprawnie dopasowane. Jeśli ten odsetek wynosi 80–90% to jest dobrze.
Jeśli wartość ta mocno waha się, spada poniżej 50–60%,
albo nie udaje się uzyskać dopasowania, to należy przerwać proces i dostroić opcje dopasowywania gwiazd.
Znajdziemy je w okienku Reduce → Match stars pod
przyciskiem Options. Możemy zacząć od zwiększenia
parametru Read stars lub od zwiększenia parametru
Clipping factor (jeśli pomiędzy klatkami występują spore
przesunięcia).
Po zakończeniu procesu dopasowywania gwiazd
możemy rozpocząć proces wykreślania krzywej
zmian blasku. Otwieramy okienko Plot → Lightcurve
i wypełniamy interesujące nas pola. Compute air mass
coefficient obliczy nam parametr airmass (opisujący
stosunek drogi optycznej, jaką musi przebyć światło od
danej gwiazdy przechodzące przez atmosferę Ziemi, do
najkrótszej możliwej drogi, gdyby gwiazda znajdowałaby
się w zenicie) dla punktów pomiarowych, ale musimy
również podać współrzędne obiektu oraz położenie
geograficzne miejsca obserwacji. Jeśli chcemy określić
więcej niż jedną gwiazdę odniesienia, zaznaczamy pozycję Ensemble photometry. Po kliknięciu Apply pojawia
się okno Choose stars, gdzie musimy oznaczyć nasz
obiekt, gwiazdę albo gwiazdy odniesienia oraz gwiazdę
Rys. 4. Okno procesu wykreślania krzywej zmian
kontrolną. U góry po prawej możemy wybrać spośród
blasku
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trzech różnych widoków. Image to surowy obraz. Chart to
wygenerowana na podstawie zidentyfikowanych gwiazd
mapka, a Mixed to obraz z nałożoną mapką. Należy teraz
na obrazie zidentyfikować i oznaczyć obiekt, którego
jasność mierzymy oraz gwiazdy odniesienia i kontrolne. W celu zaznaczenia obiektu klikamy na nim prawym
przyciskiem myszy i wybieramy jedną z opcji: Variable
(badany obiekt), Comparison (gwiazda odniesienia) lub
Check (gwiazda kontrolna).
Oprócz enigmatycznych oznaczeń dodanych przez
program warto do każdego wskazanego obiektu dodać
własny opis. Możemy to zrobić klikając ponownie prawym
klawiszem myszy na oznaczony już obiekt i wybierając
opcję Edit tag. Jako gwiazdy odniesienia i kontrolne
dobrze jest wybrać obiekty, których indeks koloru jest
podobny do indeksu koloru badanego obiektu. Ma to
szczególne znaczenie, kiedy pomiary wykonujemy przez
inny filtr, niż ten użyty do pomiarów jasności gwiazd

Fotometria z programem Muniwin cz. I

odniesienia (na przykład używamy filtru L, a korzystamy
z jasności wyznaczonych w paśmie V).
Kiedy wszystko mamy już gotowe, warto mapkę
z opisem zapisać jako nowe zaznaczenie (Save as…),
żeby później można było do niej łatwo wrócić i na przykład zmodyfikować gwiazdy odniesienia, gdyby się
okazało, że któraś z nich to gwiazda zmienna. Zapisać
nowe zaznaczenie możemy również w przypadku, gdy
chcemy w tym samym kadrze wyznaczyć krzywą zmian
jasności dla innego obiektu. Następnie klikamy przycisk
OK i pokazuje się kolejne okno, w którym wybieramy
aperturę pomiarową. Zazwyczaj najlepiej jest wybrać
aperturę, dla której wartość Std. dev. osiąga minimum,
ale parametr ten można zmienić również później. Po
wybraniu apertury i kliknięciu OK powinno pojawić się
w końcu okno z krzywą zmian jasności obiektu.

Rys.5. Mapka wyznaczona przez program z wykrytych w kadrze gwiazd z zaznaczonymi gwiazdami odniesienia
i kontrolną oraz badanym obiektem
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Rys.6. Wyznaczona krzywa zmian blasku planetoidy (13) Egeria
Przykładowa krzywa została wykonana dla planetoidy
(13) Egeria. Domyślnie na osi Y pokazywana jest różnica pomiędzy jasnością badanego obiektu i gwiazdy
odniesienia (V–C). Warto też sprawdzić wykres C–K, czyli
zmiany jasności pomiędzy gwiazdą odniesienia i kontrolną. Pozwoli to sprawdzić, czy na gwiazdę odniesienia
nie wybraliśmy gwiazdy zmiennej oraz rozrzut danych
pomiarowych. W okienku Lightcurve dostępnych jest
wiele opcji – wykres możemy przybliżać i przesuwać, dane
wyświetlić jako tabelę, zmienić aperturę pomiarową,
włączyć pokazywanie słupków błędu, a także wyeksportować dane w postaci zarówno graficznej jak i tekstowej.
Przykładowa krzywa powyżej to dane zebrane w czasie
jednej nocy. Dla gwiazd o długim okresie zmienności
będziemy oczywiście potrzebowali pomiarów wykonanych w większej ilości sesji.
Artykuł ten opisuje jedynie podstawy pracy z programem Muniwin. Zanim zaczniemy obróbkę danych,
musimy je najpierw otrzymać i muszą one być dobrej
jakości. Zapraszam do zapoznania się z poradnikiem
AAVSO o fotometrii CCD pod adresem https://www.
aavso.org/ccd-photometry-gude (dostępne jest również
polskie tłumaczenie). Od siebie może tylko napiszę kilka
uwag praktycznych:
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 przy zbieraniu i obróbce danych należy być cierpliwym i uważnym, konieczna jest także kalibracja
zdjęć,
 trzeba znać swój zestaw na tyle, aby zrobienie
poprawnego zdjęcia określonego fragmentu nieba
nie było dla nas problemem,
 czas ekspozycji należy tak dobrać, aby zmaksymalizować stosunek sygnału do szumu (SNR)
badanego obiektu i gwiazd odniesienia, jednakże
nie wolno wchodzić w nieliniowy zakres pracy
przetwornika (bezpieczna górna granica to 50,000
– 55,000 ADU dla kamer 16 bitowych),
 do sesji warto przygotować się, aby wcześniej już
wiedzieć, czego można spodziewać się w kadrze,
 należy dobierać cele pod posiadany zestaw – przy
umiarkowanej aperturze nie należy polować na
słabe obiekty, których jasność zmienia się szybko.
Słabe obiekty będą wymagały długiego czasu
naświetlania do uzyskania dobrego SNR. A długi
czas naświetlania oznacza, że nie będziemy
w stanie wyłapać szybkich zmian jasności obiektu.
cdn.
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Gwiazdozbiory nieba północnego Ryś
Dość duży, ale słabo zaznaczony gwiazdozbiór nieba północnego, wprowadził go na niebo nasz rodak, Jan
Heweliusz, a jego nazwa związana jest podobno z faktem, że trzeba mieć oczy rysia, by w tym miejscu wypatrzeć
jego kształt na niebie. Spośród około 60 gwiazd widocznych w nim gołym okiem, najjaśniejszą jest α Lyn o jasności
3,14 mag. Jednym z najbardziej znanych obiektów w tym gwiazdozbiorze jest NGC 2419, gromada kulista zwana
Międzygalaktycznym Wędrowcem. Ryś jest widoczny w Polsce od jesieni do wiosny.
Pośród słabych gwiazd tej konstelacji jak do tej pory nauce udało się znaleźć 2447 gwiazd zmiennych, co jest
dość imponującą liczbą jak na taki niepozorny obszar nieba. Kilka najciekawszych i najłatwiejszych w obserwacji
spośród tego grona prezentujemy poniżej.
Bogdan Kubiak

R Lyn to najjaśniejsza przedstawicielka miryd w gwiazdozbiorze Rysia. Zmienia swoją jasność w zakresie 7,2–14,3
mag, przy czym średnia amplituda wynosi 7,9–13,8 mag. Czas zmian blasku wynosi 378,75 dni, a krzywa jasności
jest symetryczna. Jest gwiazdą cyrkonową, o dość intensywnie czerwonej barwie, wskaźnik b–v wynosi dla niej 2,08.
R Lyn odnajdziemy w zachodniej części gwiazdozbioru, nieopodal granicy z gwiazdozbiorem Woźnicy, nieco
ponad 3° od świecącej z jasnością 4,35 mag gwiazdy 15Lyn. Najbliższej jej maksimum spodziewane jest w połowie
września 2018 r. W 2016 r. gwiazdę obserwowano nieco ponad 100 razy.
Poniżej prezentujemy krzywą zmian blasku R Lyn z obserwacji AAVSO, z ostatnich 5 lat:

Rys. 1.

RR Lyn to jasna gwiazda zmienna zaćmieniowa typu EA. Główny składnik jest typu widmowego A7, a wtórny typu
F0. Gwiazda zmienia jasność w zakresie 5,52 – 6,03 mag w ciągu 9,9450782 dni. Zarówno minimum główne jak
i wtórne mają zbliżoną głębokość, dla minimum głównego wynosi ona 0,4 mag, a dla wtórnego 0,3 mag. Czas trwania zaćmienia głównego wynosi około 9,5 godziny. W najbliższych miesiącach zaćmienia główne wypadają niestety
w ciągu dnia, co uniemożliwia ich obserwacje.
RR Lyn leży w odległości 225 lat świetlnych od Ziemi. Na niebie odnajdziemy ją mniej więcej w połowie drogi
pomiędzy gwiazdami δ Aur i 15Lyn.
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Y Lyn jest dość jasną i często obserwowaną zmienną półregularną typu SRC. Zmienia jasność w zakresie 6,58 – 8,25
mag, chociaż zdarzyło się już, że jej blask w minimum spadł poniżej 9 mag (początek 2016 r.). Okres zmian blasku
wynosi 110 dni. Jej promień jest szacowany na około 580 promieni Słońca, a odległość do nas na 815,4 lat świetlnych.
Y Lyn odnajdziemy pomiędzy gwiazdozbiorem Rysia a Bliźniąt, niecałe 5° na południe od gwiazdy 21 Lyn.
Poniżej prezentujemy krzywą zmian blasku Y Lyn z obserwacji AAVSO, z ostatnich 5 lat:
Rys. 2.

SV Lyn to jeszcze jedna zmienna półregularna, tym razem typu SRB. Zmienia jasność w zakresie 6,7 – 7,6 mag, co
czyni ją obiektem łatwym do obserwacji nawet przez lornetkę. Czas zmian blasku wynosi 70 dni.
SV Lyn leży w odległości 959,3 lat świetlnych od Ziemi. Na niebie odnajdziemy ją niecałe 8° na południowy zachód
od gwiazdy 31Lyn ( w kierunku gwiazdy β Gem).
Poniżej krzywa zmian blasku z obserwacji AAVSO z ostatnich 3 lat:
Rys. 3.
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SZ Lyn to przedstawicielka zmiennych typu Delta Scuti, charakteryzujących się szybkimi zmianami jasności i najczęściej niewielką amplitudą. W przypadku SZ Lyn amplituda zmian blasku jest dość duża i wynosi 0,64 mag (9,08
– 9,72), co czyni ją łatwym obiektem w obserwacjach, nawet wizualnych. Okres pulsacji wynosi 0,12053492 dnia
(2,892838 h), przy czym wzrost zajmuje jej niecałe 50 minut. W ciągu jednej nocy możemy więc prześledzić nawet
kilka jej cykli. Gwiazda znajduje się w odległość 3261,6 lat świetlnych od Słońca.
Zmienność SZ Lyn odkrył w 1949 r. Hoffmeister. Gwiazdę odnajdziemy 2,5° na północny zachód od świecącej
z jasnością 4,25 mag gwiazdy 31Lyn.
Poniżej krzywa zmian blasku SZ Lyn uzyskana w 2001 r.:

Rys. 4.

TT Lyn – kolejna zmienna pulsująca, tym razem typu RR Lyr, a dokładniej RRAB. Jedna z jaśniejszych przedstawicielek tego typu zmienności w gwiazdozbiorze Rysia, zmienia jasność w zakresie 9,42 – 10,21 mag z okresem
0,597434355 dnia (14,3384245 h), przy czym wzrost jasności zajmuje jej około 2,5 godziny. Generalnie gwiazda jest
mało obserwowana na świecie, a w Polsce w ogóle.
TT Lyn odnajdziemy 7,5° na wschód od gwiazdy 31Lyn, kilka stopni pod gwiazdą κ UMa.

CE Lyn to jeszcze jedna przedstawicielka zmiennych półregularnych typu SRB o dość długim okresie zmian
blasku, wynoszącym aż 529 dni. Najbliższe jej maksimum spodziewane jest w listopadzie 2018 r. Jej blask waha się
w zakresie 7,3 – 8,1 mag, co czyni ją łatwym obiektem do obserwacji przez lornetkę.
Mimo, że zmienność CE Lyn została dość późno odkryta (dzięki danym dostarczonym przez misję Hipparcos),
w bazie AAVSO jest około 1000 jej obserwacji. Gwiazda leży w odległości 4659,4 lat świetlnych od nas, a odnajdziemy
ją 8,5° na południowy zachód od gwiazdy 31Lyn.
Poniżej przedstawiam krzywą zmian blasku CE Lyn z obserwacji przesłanych do AAVSO:
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Rys. 5.

Mapka gwiazdozbioru Rysia z zaznaczonymi gwiazdami
zmiennymi opisanymi w artykule

Bibliografia:
»» http://sogz-ptma.astronomia.pl/fazgenerator.php
»» http://en.wikipedia.org
»» www.sswdob.republika.pl
»» http://adsabs.harvard.edu/full/1992MNRAS.256..321S
»» http://adsabs.harvard.edu/full/2005ASPC..335..297G
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»»
»»
»»

http://www.as.up.krakow.pl/o-c/data/getdata.
php3?RR%20lyn
Program Cartes du Ciel (katalog Tycho 2 i GCVS)
E.Pittich, D. Kalmancok, „Niebo na dłoni”.
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δ Scorpii – błękitna zmienna nieregularna
Tomasz Krzyt

W

północnej części gwiazdozbioru Skorpiona, na
zachód od Antaresa, zobaczymy trójkę jasnych niebieskich gwiazd drugiej wielkości gwiazdowej. Gwiazdy
te razem z Antaresem oraz innymi słabszymi gwiazdami
typu widmowego B tworzą asocjację Skorpiona o wieku
kilkunastu milionów lat. Środkowa z tej trójki gwiazd to
błękitna δ Scorpii, od niedawna znana jako gwiazda
zmienna nieregularna typu γ Cas.
Fizycznie jest to układ podwójny gorących gwiazd
typu widmowego B0IV i B3V, które okrążają wspólny
środek masy z okresem 10,8 roku o silnie eliptycznej
orbicie o mimośrodzie e = 0,936. Układ ten leży na tyle
blisko Słońca (około 140 pc), że można było zobaczyć
obie gwiazdy oddzielnie przy pomocy interferometru
i dokonać pomiarów położeń składników w celu wyznaczenia parametrów orbitalnych. Zebrane dane pozwoliły
wyznaczyć masę obydwu gwiazd odpowiednio na 13 i 8,2
masy Słońca. Gwiazdą, która ostatnio zaczęła wykazywać zmienność jest składnik masywniejszy. Obiekt ten
zaliczany jest do podolbrzymów, co oznacza, że gwiazda
ewoluując zaczyna powoli opuszczać Ciąg Główny.
Od końca XIX wieku gwiazda ta nie wykazywała
zmienności i przez cały ten czas miała jasność około

2,4 mag. W 2000 roku jej blask zaczął systematycznie rosnąć, aż w 2003 roku osiągnął wartość 1,6 mag.
Po kilku latach gwiazda osłabła na krótko do wartości sprzed pojaśnienia, aby po kolejnych kilku latach,
w czasie których jasność gwiazdy podlegała szybkim fluktuacjom, znowu wzrosnąć do wartości bliskiej 1,6 mag
(rysunek nr 1).
Badania spektralne przeprowadzone w fazie wzrostu
jasności wykazały istnienie dysku gazowego w płaszczyźnie równikowej gwiazdy o średnicy około 150 promieni
słonecznych oraz wzmożony wypływ gazu z gwiazdy, co
potwierdza jej przynależność do zmiennych typu γ Cas.
Owe wypływy gazu i związane z tym pojaśnienia związane
są z bardzo szybką rotacją tych gwiazd. W przypadku δ
Scorpii szybkość rotacji wynosi 180 km/s na równiku,
przez co gwiazda przybiera kształt mocno spłaszczonej
elipsoidy.
Ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat jasność utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie, w miesiącach
letnich warto obserwować tę zmienną zwłaszcza, że jest
widoczna gołym okiem.

Rys. 1. Krzywa jasności δ Scorpii. Źródło: http://sogz-ptma.urania.edu.pl
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Rys. 2. Mapa okolic gwiazdy δ Scorapii. Źródło: Stellarium
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Czas na obserwacje rubinowej
gwiazdy zmiennej CE Tauri
[Ryszard Biernikowicz]

The constellation Taurus
Credit: Akira Fujii

O

d września 2017 r. do marca początku 2018 r. gwiazda zmienna CE Tauri obserwowana jest przez satelity
fotometryczne BRITE. Listę gwiazd obserwowanych w tym czasie przez BRITE można znaleźć w [8].
AAVSO zainicjowało (patrz [1], [2]) akcję obserwacji CE Tau, jako wsparcie dla obserwacji tej gwiazdy przez
satelity BRITE (skrót j.ang. BRIght Target Explorer, czyli Badacz Jasnych Obiektów). Jest to sieć 5 nano–satelitów
fotometrycznych (3 obserwujące w barwie czerwonej i 2 w barwie niebieskiej, 2 satelity polskie, 2 austriackie
i 1 kanadyjski), którą zaprojektowano do ciągłych obserwacji przez ok. 6 m–cy najjaśniejszych gwiazd na niebie
(V<6 mag). W satelitach tych światło z obiektywu o aperturze zaledwie 3 cm i ogniskowej 7 cm (FOV ~24°) zbierane
jest przez matrycę CMOS 13,9 milionów pikseli (4560×3048) o wielkości 8×8 μm każdy, która zużywa mniej niż 176
mW mocy. Przy naświetlaniu przez 1000 sekund uzyskuje się stosunek sygnału do szumu, czyli tzw. SNR ~3000. Te
kompaktowe urządzenia w kształcie sześcianu o boku 20 cm charakteryzuje niewielka masa ~6 kg, zużycie mocy
~5,4 W (w szczycie ~10 W), transfer danych z orbity 32–256 kbt/s (2–8 MB/dziennie) i pojemność pamięci pokładowej do 256 MB – patrz [11],[12].
BRITE ma jednak pewne ograniczenia, które dzięki obserwacjom amatorskim raportowanym do bazy AAVSO
mogą zostać skorygowane. Np. podczas ciągłych obserwacji powyżej miesiąca występuje zmienność instrumentalna.
Oprócz pewnej mocno ograniczonej grupy gwiazd większość nie jest monitorowana regularnie.

1. Co wiemy o CE Tauri?
Według katalogu GCVS gwiazda CE Tauri jest zmienną pulsującą półregularną typu SRc – czerwonym nadolbrzymem (klasa jasności Iab–Ib) o typie widmowym M2. W najstarszym katalogu Flamsteed'a oznaczono ją 119 Tauri
(w skrócie 119 Tau), natomiast w innych katalogach astronomicznych również jako HD 36389, HR 1845, BD +18
875, HIP 25945, SAO 94628.
Jest jedną z najbardziej czerwonych gwiazd widzianych gołym okiem (wskaźnik barwy B–V=2,07 mag). Dlatego
została nazwana Gwiazdą Rubinową (ang. Ruby Star – patrz [7]), ale czy to jest „prawdziwy kolor rubinowy” – jest
sprawą dyskusyjną. Marketingowo dla laika brzmi pięknie – „gwiazda rubinowa” (cała składająca się z rubinów?),
zamiast oznaczenia „CE Tauri” lub innych niezrozumiałych cyferek i literek, a nawet enigmatycznej nazwy „czerwony nadolbrzym”. Biorąc jako kryterium jasność obserwowaną większą od 5 mag, najbardziej czerwoną jest
μ Cephei – Gwiazda Granat Herschela (ang. Herschel's Garnet Star) o wskaźniku B–V=2,35 mag, a CE Tauri jest drugą
w kolejności (szczegóły na rys.1).

1.1. CE Tau gwiazdą–bliźniakiem Betelgezy?
Astronomowie R. Wasatonic i E. Guinan [3] w 1998 r. wyrazili pogląd, że CE Tauri jest prawdopodobnym bliźniakiem
Betelgezy, porównując ich podstawowe dane astrofizyczne (patrz tabela 1 wzięta z publikacji [3]). Aczkolwiek oszacowanie masy CE Tau wykonane w 2013 r. (patrz rys.2) temu przeczy (CE Tau ~ 8Mʘ / w–g Wikipedii α Ori~12Mʘ).
CE Tauri, podobnie jak Betelgeza, jest jednym z nielicznych czerwonych nadolbrzymów widocznych gołym okiem,
który „gości” na naszym niebie nad α Orionis w południowo–wschodniej części gwiazdozbioru Byka. Znajduje się na
skraju ogromnego kompleksu gwiazdotwórczego Taurus – Aurigae. Szacuje się (patrz [3]), że ciemne obłoki materii
międzygwiazdowej osłabiają światło CE Tau o czynnik 2 (~0,8 mag) w zakresie widzialnym.
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Rys. 1. „Rubinowa” CE Tauri w porównaniu do innych gwiazd z dominującym kolorem czerwonym na wykresie
wskaźnik barwy (B–V) vs jasność obserwowana V. Materiał źródłowy [7].

1.2. Odległość i ruchy własne
Przy wyznaczaniu niektórych parametrów fizycznych w tabeli 1 (np. promień CE Tau) przyjęto wartość paralaksy
trygonometrycznej = 1,70 mas (mas / mili–arcsecond – milisekunda łuku = 0,001") uzyskanej z obserwacji satelity
Hipparch w 1997 r. – co odpowiada odległości od Ziemi około 588,24 pc, czyli 1919 lat świetlnych. Jednak w roku
2007 wartość paralaksy trygonometrycznej dla CE Tau została skorygowana i aktualnie wynosi 1,82 mas – co odpowiada odległości 549,45 pc / 1792 lata świetlne.
W–g [6] CE Tau znajduje się w odległości 7,9 kpc (25800 l.św.) od centrum Drogi Mlecznej (Sagittarius A*). Wykazuje
ruch własny 4,48 mas/rok w kierunku południowym i 1,86 mas/rok w kierunku wschodnim oraz oddala się od nas
z prędkością radialną +23,75 km/s.

1.3. Zmiany jasności
Jasność obserwowana CE Tau w barwie V zmienia się o około 0,3 mag (4,23 – 4,54 mag) ze średnią wartością
4,32 mag. W 1984 roku Boyd ze współpracownikami zauważyli, że CE Tau wykazuje sinusoidalną krzywą blasku
w amplitudzie 0,25 mag i połowie okresu prawie 80 dni, co jest zbliżoną wartością do okresu 165 dni opublikowanego przez AAVSO. W latach 1990–93 CE Tau była obserwowana przez satelitę astrometrycznego Hipparch
i zarejestrowano amplitudę zmian jasności w filtrze zbliżonym do V aż 0,4 mag.
Wasatonic i E. Guinan opublikowali w [3] wyniki intensywnych obserwacji fotometrycznych techniką fotoelektryczną (PEP) CE Tau w dwóch sezonach obserwacyjnych 1996–97 i 1997–98 r. Zastosowali filtr zbliżony do
dżonsonowskiego V oraz dedykowane do gwiazd późnych typów widmowych wąskopasmowe filtry podczerwone
o długościach fali:
 719 nm (filtr śledzący zmiana w paśmie absorpcyjnym tlenku tytanu TiO),
 754 nm (podczerwony wskaźnik barwy),
 1024 nm (filtr do aproksymacji jasności bolometrycznej obserwowanej gwiazdy).
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Autorzy zaobserwowali w sezonie 1996–97 prawie sinusoidalną krzywą blasku w barwie V o amplitudzie około
0,2 mag (4,29–4,46 mag) i okresie 140 dni. Natomiast w sezonie 1997–98 wahania jasności były mniej regularne
i o mniejszej amplitudzie.

1.4. Jasność absolutna i klasa jasności
Przy paralaksie tej gwiazdy z 1997 roku otrzymujemy jasność absolutną -4,53 mag, zaś dla skorygowanej paralaksy z 2007 roku -4,38 mag. Natomiast z uwzględnieniem oszacowanej w tabeli 1 ekstynkcji międzygwiazdowej
(osłabienie strumienia o 0,8 mag, czyli dwukrotne), uzyskujemy jasność absolutną CE Tauri od około -5,33 do
-5,18 mag. Ciekawe, że jasność absolutna CE Tau z tabeli 1 (-5,20 mag) wyliczona z paralaksy z roku 1997 jest zgodna
z jasnością oszacowaną powyżej (-5,18 mag) z uwzględnieniem paralaksy z 2007 roku. Wynika to przyjętych jasności obserwowanych CE Tau (+4,45 mag w tabeli 1, zaś w powyższych szacunkach przyjęto +4,32 mag) – z grubsza
odpowiada to korekcie odległości o około 130 lat świetlnych.
CE Tauri posiada w przybliżeniu wyznaczoną klasę jasności pomiędzy Ib („zwykły” nadolbrzym) i Iab (pośredniej
jasności nadolbrzym, tzn. jaśniejszy od nadolbrzyma Ib, ale słabszy od „jasnego nadolbrzyma” Ia). Odpowiada temu
amplituda zmian jasności od 4,23 mag (Iab) do 4,54 (Ib).

1.5. Rozmiary kątowe tarczy
CE Tau leży w odległości kątowej ~4,6° od ekliptyki, co umożliwia bezpośrednie pomiary obserwowanych rozmiarów kątowych metodą obserwacji zakryć tej gwiazdy przez Księżyc. Podczas takich obserwacji uzyskano średnice
tarczy od 9,8 do 10,9 mas (efekt pociemnienia brzegowego). Analogiczne pomiary w linii wodoru Hα dały średnicę aż 17 mas, co wskazuje na istnienie rozległej otoczki świecącej w liniach wodoru wokół tego nadolbrzyma.
Pomiary w zakresie radiowym za pomocą VLBI również wykazały istnienie efektu pociemnienia brzegowego.
Na różnych długościach fali uzyskano średnice CE Tau od 9,3 do 10,68 mas.
Cecha

Betelgeuza

CE Tauri

Typ widmowy

M2 Iab

M2 Iab– Ib

Jasność obserwowana V
[mag]

+0,50

+4,45

Odległość w [pc]

131±30

588±287

Wskaźnik barwy (B–V)
w [mag]

+1,85

+2,07

Uwagi

Paralaksa trygon. z Hipparch’a (1997r.)

Ekstynkcja międzygwiazdowa
A V w [mag]

≈ 0,16

≈ 0,80

W–g wzoru Av=3,2*E(B–V), gdzie nadwyżkę
barwy E(B–V) spowodowanej ekstynkcją
międzygwiazdową przyjęto dla α Ori/CE
Tau odpowiednio 0,05/0,25 mag.

Jasność absolutna Mv [mag]

–5,24

–5,20

Po uwzgl.ekstynkcji międzygwiazdowej

Temperatura Teff

3430 K

3510 K

Oszacowanie fotometryczne [3]

Średnica kątowa

55,0 mas

10,3 mas

Promień

775 Rʘ

654 Rʘ

Dzielność promieniowania

69000 Lʘ

44500 Lʘ

Oszacowanie fotometryczne [3]

Masa

~ 12 Mʘ

~ 8 Mʘ

Masa α Ori→Wikipedia / masa CE Tau→[5]

Okresowości

≈ 400 dni,
≈ 4,05 roku

≈ 140–165 dni,
>2 lata

Okres 140 dni z fotometrii [3] z lat 1996 /
1997.

Tabela 1. Porównanie danych astrofizycznych Betelgezy (α Ori) i CE Tauri w–g stanu wiedzy na 1998 r. (materiał
źródłowy [3]).
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1.6. Nietypowy mechanizm tłumaczący zmiany jasności o okresie 140–160 dni
CE Tau jest sklasyfikowana jako pulsująca gwiazda zmienna późnego typu widmowego SRc. Jednak pomiary wykonane tym samym interferometrem w zakresie podczerwonym w odstępie około roku nie wykazały zmian średnicy
kątowej (patrz [5]). Również analiza danych fotometrycznych [3] wskazuje na to, że zmiany jasności CE Tau o okresie
~140 dni w sezonie obserwacyjnym 1996–97 najprawdopodobniej były spowodowane przede wszystkim zmianą
temperatury powierzchniowej gwiazdy bez zmiany jej wielkości, która jest oczekiwana przy pulsacjach. To może
wskazywać na powstawanie i rozpad na powierzchni tego nadolbrzyma ogromnych komórek konwekcyjnych –
zamiast pulsacji, jako główny mechanizm generujący zmiany jasności o okresie 140–160 dni.

1.7. Masa i status ewolucyjny
P. Cruzalèbes ze współpracownikami [5] zastosowali metodę wyznaczenia masy CE Tau (oraz kilkunastu innych
czerwonych olbrzymów i nadolbrzymów), polegającą na porównaniu na diagramie HR (Hertzsprunga – Russella)
wyznaczonych parametrów fizycznych gwiazdy (Teff = 3400 K, jasność bolometryczna = 43000 Lʘ) z pozycją na
ścieżkach ewolucyjnych gwiazd. W wyniku otrzymali masę CE Tau ~8 Mʘ. Więcej informacji na temat tej metody
podano w dalszej części tego paragrafu.
Obserwowane przez nas promieniowanie gwiazd powstaje w ich atmosferach. Rozciągłość atmosfer olbrzymów typu widmowego M może wynosić 5 i więcej procent wartości ich promienia. Dlatego stosuje się dla takich
gwiazd modele atmosfer sferycznie symetryczne, w których temperatura efektywna (Teff) nie jest dobrze określona, tzn. zmienia się z powodu rozciągłości atmosfery. Musi być więc wybrany jakiś promień referencyjny
gwiazdy. Dlatego astronomowie wyznaczają tzw. promień Rosselanda (RRoss). Jest to promień gwiazdy (możliwy
do policzenia w modelach atmosfer), w którym nieprzeźroczystość Rosselanda jest równa 1. Zgodnie z prawem
Stefana–Boltzmana przez jednostkę powierzchni gwiazdy o promieniu RRoss przepływa strumień energii F(RRoss):
wzór 1.
gdzie σ oznacza stałą Stefana–Boltzmana.
Ww. równanie jednoznacznie wiąże temperaturę efektywną Teff atmosfery gwiazdy emitującej promieniowanie
jak ciało doskonale czarne z jej promieniem RRoss.
Jasność gwiazdy „L” (ang. luminosity), czyli jej moc promieniowania, uzyskujemy po przemnożeniu pola powierzchni
gwiazdy o promieniu Rosselanda przez strumień energii F(RRoss):
wzór 2.
Jasność gwiazdy stanowi zasadnicze połączenie pomiędzy obserwowanymi właściwościami i wynikami teoretycznych obliczeń struktury gwiazdy oraz atmosfery (w [5] użyto modele MARCS), ponieważ ta sama moc
promieniowania w dużej odległości od gwiazdy rozkłada na sferę o promieniu „d”. Strumień energii przechodzący
przez jednostkę powierzchni F(d) w tej odległości wyznacza się obserwacyjnie – jest to tzw. strumień bolometryczny
(z uwzględnieniem ekstynkcji):
wzór 3.
Do określenia dokładnej pozycji na diagramie HR w publikacji [5] astronomowie wykorzystali wyznaczone
przez siebie metodą interferometrii podczerwonej średnice kątowe gwiazd kalibracyjnych oraz wśród kilkunastu czerwonych olbrzymów i nadolbrzymów – w tym również CE Tau. Promienie obserwacyjne gwiazd Robs
(t.j. taka obserwacyjna / empiryczna wersja promienia Rosselanda RRoss) w jednostkach astronomicznych
obliczono ze wzoru:
wzór 4.
gdzie ϕ oznacza średnicę kątową gwiazdy, a ῶ – paralaksę trygonometryczną.
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Na podstawie gwiazd kalibracyjnych znaleziono wzór empiryczny na obliczanie obserwowanej / „empirycznej”
jasności gwiazdy Lobs wyrażonej w Lʘ, o ile są znane Teff , ϕ i ῶ:
gdzie :
wzór 5.
Teff – temperatura efektywna gwiazdy podzielona przez Teff Słońca = 5777 K,
ϕ – średnica kątowa gwiazdy ograniczona nieprzeźroczystością Rosselanda,
ῶ – paralaksa trygonometryczna.
W publikacji [5] tą metodą wyznaczono następujące wartości parametrów fizycznych CE Tau:
 promień R = 601 Rʘ – promień Rosslenada obliczony z wzoru 4,
 temperatura efektywna Teff modelu MARCS atmosfery gwiazdy = 3400 K,
 jasność Lobs = 43000 Lʘ – jasność obserwowana uzyskana z wzoru 5,
 jasność absolutna (bolometryczna) = -6,83 mag obliczona z Lobs,
 masa M = 8 Mʘ – uzyskana z położenia na ścieżka ewolucyjnych na diagramie HR,
 przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni = 0,6 cm/s2 (0,006 przyspieszenia ziemskiego).
Porównanie parametrów fizycznych ze ścieżkami ewolucyjnymi na diagramie H–R na rys. 2. pokazuje, że CE
Tau może być gwiazdą o masie ~8 Mʘ na asymptotycznej gałęzi olbrzymów (AGB – ang. asymptotic giant branch).
Aczkolwiek wątpliwa obecność technetu w jej widmie może wskazywać wczesną fazę AGB lub nawet końcówkę gałęzi
czerwonych olbrzymów. Tzn. CE Tauri najprawdopodobniej syntetyzuje w swoim jądrze hel w węgiel. Aczkolwiek
nie można również wykluczyć bardziej zaawansowanej fazy ewolucyjnej – syntezy węgla w neon, magnez i tlen.

Rys. 2. Po lewej: wykres Tefektywna vs „jasność empiryczna” gwiazdy (patrz wzór 5.) dla gwiazd kalibrujących (zielone
prostokąty błędów) oraz czerwonych nadolbrzymów i olbrzymów (niebieskie prostokąty błędów). Pokazane są
również ścieżki ewolucyjne (czarne ciągłe linie) i asymptotyczne gałęzie olbrzymów (czerwone przerywane linie)
dla różnych mas, które wskazane są na końcu każdej ścieżki ewolucyjnej czerwoną cyfrą. Po prawej: analogiczny
wykres jak po lewej, ale ograniczony tylko do czerwonych olbrzymów i nadolbrzymów. Wykres pokazuje zawartość
pierwiastka Tc (technet) dla poszczególnych gwiazd. Dla CE Tau mały niebieski kwadrat oznacza wątpliwą
obecność Tc. Materiał źródłowy [5].
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Warto wspomnieć, że technet (symbol Tc) nie ma stabilnych izotopów, a izotop technet–99 (99Tc) jest produkowany
w procesach „S” (wolny wychwyt neutronów) podczas pulsów termicznych nadolbrzymów na Asymptotycznej Gałęzi
Olbrzymów (ang. TP–AGB). Podczas zjawisk mieszania się warstw gwiazdy (j. ang.: „third dredge-up”) technet jest
wynoszony do otoczki gwiazdy, gdzie może być obserwowany spektroskopowo. Jego czas połowicznego rozpadu
w otoczce gwiazdy wynosi około 213 tysięcy lat. Szacuje się, że technet powinien być widoczny na powierzchni
nadolbrzymów na AGB przez 1–1,5 miliona lat, jeżeli zjawisko „dredge–up” – wynoszenia ciężkich pierwiastków na
powierzchnię następuje podczas każdego pulsu termicznego trwającego od 100 do 300 tysięcy lat.
Gwiazdy takie jak CE Tauri są rzadkie, ponieważ ewoluują z nielicznych masywnych gwiazd typu widmowego
O syntetyzujących wodór w jądrze. Wedle naszej wiedzy ewolucja CE Tau najprawdopodobniej zakończy się wybuchem supernowej.

2. Fotometria CE Tauri
W alercie AAVSO nr 602 [2] z 17 października 2017 r., dr Bert Pablo – astronom niedawno zatrudniony w AAVSO,
zainicjował akcję obserwacji CE Tauri, jako wsparcie dla obserwacji tej gwiazdy przez satelity BRITE, w ramach sesji
trwającej do 6 marca 2018 r. Lista gwiazd obserwowanych przez te satelity BRITE w tej sesji można znaleźć pod
odnośnikiem [13]. Dodatkowe wszelkie problemy dotyczące obserwacji tej gwiazdy są poruszane w specjalnym
wątku dyskusyjnym na forum AAVSO [1].
Ponieważ sesja obserwacyjna BRITE ma na celu śledzenie zmian jasności CE Tau w krótkiej skali czasowej, dlatego przy obserwacjach naziemnych CE Tau technikami CCD / PEP / DSLR przydatne będą obserwacje z częstością
jedna na 1–3 dni.
Przy aperturze instrumentu zbierającego światło ~1°, gdy detektorem jest kamera CCD lub lustrzanka cyfrowa,
można wyznaczyć z tego samego zdjęcia jasność gwiazdy zmiennej V960 Tau znajdującej się w odległości kątowej
~1/3° od CE Tau (patrz paragraf 2.1 i rys.3). Ze względu na małe amplitudy zmian blasku ~0,3 mag zarówno CE Tau
jak i V960 Tau są gwiazdami bardzo trudnymi do obserwacji wizualnych.
Obie gwiazdy zmienne posiadają następujące współrzędne równikowe (epoka 2000):
 CE Tau
05h32m12s,75 +18°35’ 39,3”
 V960 Tau 05h33m31s,63 +18°32’ 24,8”
W dalszej części zostanie przedstawiona specyfika obserwacji obu gwiazd technikami DSLR i CCD/PEP.

2.1. Bonus obserwacyjny 20’ na wschód – V960 Tau (120 Tau)
Dodatkowo w niewielkiej odległości kątowej ~20’ na wschód od CE Tau (patrz rys.3) znajduje się gwiazda zmienna
V960 Tauri, która jest słabsza o ponad ~1 mag od CE Tau i jest rzadko obserwowana (w październiku 2017 roku
było tylko 8 obserwacji fotometrycznych tej gwiazdy). W katalogach astronomicznych oznaczono ją również następująco: 120 Tauri, HD 36576, HR 1858, HIP 26064, SAO 94649. Jest gwiazdą zmienną typu Be o średniej jasności
obserwowanej ~5,67V, ale o dość znacznej amplitudzie zmian blasku od 5,43 do 5,72 w filtrze V. V960 Tau jest niebieskim podolbrzymem typu widmowego B2IV–Ve o wskaźniku barwy B–V = -0,02 mag. Analogicznie jak dla CE Tau,
w zależności od przyjętej wartości paralaksy trygonometrycznej (1,74/2,10 mas) otrzymujemy jasność absolutną
odpowiednio -3,13/-2,72 mag. W 1989 roku włoscy astronomowie (patrz biuletyn IBVS nr 3348) w danych fotometrycznych uzyskanych techniką PEP (filtry fotometryczne „y” i „β”) znaleźli 5 częstotliwości – co może wskazywać na
występowanie wielo–modalnych pulsacji nieradialnych w tej gwieździe.

2.2. CE Tau/V960 Tau – specyfika fotometrii lustrzankowej (DSLR)
Sposób obróbki danych fotometrycznych w fotometrii lustrzankowej określa kolor gwiazdy. W najnowszym podręczniku do fotometrii lustrzankowej (wersja 1.4 – patrz polska wersja językowa [9]) Mark Blackford pokazał przykład,
że nawet dla zwykłej cefeidy można wykonać transformację z „lustrzankowych” jasności TB, TG, TR do systemu
astronomicznego Johnsona–Cousinsa B,V,Rc. Istotny jest kolor tej gwiazdy (~ 0,3 < B–V < 1 mag) oraz fakt, że rozkład
energii w widmie tej gwiazdy (pomimo, że jest to zmienna cefeida!) można dobrze przybliżyć rozkładem energii ciała
doskonale czarnego. Widmo cefeidy nie jest „wyżarte” przez pasma absorpcyjne TiO lub zniekształcone przez silne
linie emisyjne. Natomiast dla gwiazdy tak czerwonej jak CE Tauri (B–V ~2,07 mag) z silnymi pasmami tlenku tytanu
sensowne jest wyliczenie tylko jasności standaryzowanych TB, TG i TR. Nie ma sensu transformacja tych jasności do
standardów astronomicznych BVRc ze względu na znaczną różnicę krzywych czułości filtrów (szczególnie TR vs Rc).
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Rys. 3. Mapka przydatna do znalezienia na niebie CE Tauri i V960 Tauri (AAVSO Chart No = X21276AXE). Bardzo
jasna gwiazda w górnej części mapki (30) to jest ζ Tauri (zeta Tau), zwana też Tianguan. Materiał źródłowy [2]

Dla V960 Tau transformacja do standardowych jasności astronomicznych powinna być możliwa (B–V= -0,02 mag),
o ile rozkład energii w widmie spełnia ww. wymagania. W przypadku bieżącej akcji obserwacyjnej AAVSO wystarczą
standaryzowane jasności lustrzankowe.
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Tzw. „standaryzacja” jasności gwiazdy w danej barwie lustrzankowej (np. TG) polega na tym, że wyznaczamy
różnicę jasności pomiędzy gwiazdą zmienną i gwiazdą porównania w tej barwie i dodajemy do niej katalogową
jasność gwiazdy porównania w systemie Johnsona–Cousinsa (np. jasność katalogową V). Odpowiednio dla jasności
lustrzankowych TB i TR bierzemy jasności z katalogów astronomicznych B i Rc. Więcej informacji na temat jasności
standaryzowanych TB,TG,TR można znaleźć w [9].
Do wykonania różnicowej fotometrii standaryzowanej TB, RG, TR wystarczy jedna gwiazda porównania, najlepiej
o podobnym wskaźniku barwy. Bardzo wskazane byłoby (o ile to możliwe, aby wszyscy obserwatorzy korzystali z tej
samej gwiazdy porównania. Wtedy różnice pomiędzy obserwatorami w wyznaczeniu jasności gwiazdy zmiennej
powinny być minimalne. Przy okazji obecnych wspólnych obserwacji CE Tauri / V960 Tauri są brane różne gwiazdy
porównania, nawet znacznie różniące się kolorem. Efektem tego są znaczne różnice wyznaczenia jasności gwiazd
zmiennych nawet dochodzące do 1 mag (szczegóły w rozdziale 3).
W alercie AAVSO nr 602 [2] zaproponowano gwiazdy porównania do fotometrii lustrzankowej CE Tau / V960 Tau,
które prezentuje tabela 2. Etykiety w tej tabeli odnoszą się do mapki nieba na rys.3.

Etykieta

AUID
SAO

HD
HIP

Rektascencja
Deklinacja

Jasność „V”

B–V

66

000–BML–453
SAO 94830

HD 38247
HIP 27129

05h45m11,56s
+18°42’15,5”

6,631

1,605

67

000–BML–452
SAO 94586

HD 35985
HIP 25702A

05h29m19,14s
+18°21’56,4”

6,727

0,109

68

000–BML–454
SAO 94617

HD 36320
HIP 25893

05h31m39,22s
+18°14’39,0”

6,766

1,519

Tabela 2. Gwiazdy porównania do fotometrii lustrzankowej gwiazd zmiennych CE Tau / V960 Tau zaproponowane
przez AAVSO (materiał źródłowy [2]).
Przy końcu 2017 roku udało mi się wykonać dwie obserwacje CE Tau i V960 Tau we wszystkich barwach lustrzankowych. Na obserwację składała się seria 20 zdjęć (czas naświetlania 30 sekund) wykonanych lustrzanką Canon
400D (obiektyw F4/85 mm) na montażu EQ3–2 z napędem w RA. Jako gwiazdę porównania do fotometrii CE Tau
wykorzystałem bardzo czerwoną „comp 58”, zaś do V960 Tau – bardzo niebieską „comp 54” (patrz tabela 3). Jako
kryterium wyboru przyjąłem możliwie bliską zgodność kolorów gwiazdy porównania i gwiazdy zmiennej oraz fakt,
że dla tych gwiazd porównania uzyskiwałem najmniejszy błąd wyznaczenia jasności. Gwiazda porównania „comp
58” jest w większej odległości kątowej od CE Tauri niż polecana przez AAVSO np. „68”, co może powodować większy efekt różnicowej ekstynkcji atmosferycznej. Ale z drugiej strony dla jaśniejszej „58” mam dokładniejsze wyniki
uzyskane moim zestawem fotometrycznym.
Natomiast jako gwiazdy testowe przyjąłem „check 68” do fotometrii CE Tauri oraz „check 67” – do fotometrii
V960 Tau.
W tabeli 3 podano kilka najważniejszych oznaczeń gwiazd porównania i testowych, przy czym etykiety takie jak
np. „58” odnoszą się do mapki nieba pokazanej na rys. 3. Jasności katalogowe gwiazd są w wersji z jasnością V ze
wskaźnikami barwy (B–V) i (V–R) oraz w drugiej – jasności katalogowe w barwach B,V, Rc (ta wersja przydaje się np.
do weryfikacji spodziewanych wartości pomiarów). Dodatkowo zostały podane średnie jasności gwiazd zmiennych
CE Tau i V960 Tau.
Zaznaczam, że mój wybór gwiazd porównania i testowych nie jest jedynym słusznym. Zachęcam do samodzielnej weryfikacji gwiazd porównania zalecanych przez AAVSO pod kątem własnego zestawu sprzętowego do
fotometrii DSLR. Oprócz AAVSO VSP, jasności katalogowe B,V,Rc gwiazd porównania do fotometrii lustrzankowej
(gwiazdy jaśniejsze od ~10 mag) można znaleźć w katalogach takich jak:
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 Katalog “Homogeneous Means in the UBV System (Mermilliod 1991)” (trzeba wpisać “II/168/ubvmeans”
w polu rodzaju katalogu) – http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
 Katalog GCPD (General Catalog of Photometric Data) – http://obswww.unige.ch/gcpd/indexform.html
 Program AAVSO SeqPlot zawierający katalogi fotometryczne APASS, Tycho II and GCPD –
https://www.aavso.org/seqplot
W podręczniku do fotometrii lustrzankowej [9] (jest dostępne polskie wydanie na portalu AAVSO!) w paragrafie
6.3.2 jest szczegółowo opisany ten temat.

CE Tau
119 Tau

V960 Tau
120 Tau

Comp „58”
SAO 94573
HD 35802
000–BBJ–363
117 Tau

Check „68”
SAO 94617
HD 36320
000–BML–454

Comp / check „54”
SAO 94554
HD 35671
000–BBJ–333
115 Tau

Check „67”
SAO 94586
HD 35985
000–BML–452

V=

~4,32

~5,67

5,775

6,771

5,394

6,727

B–V=

~2,07

~ –0,02

1,655

1,611

–0,096

0,118

V–Rc=

~1,76

~0,16

1,298

1,218

–0,050

0,107

V=

~4,32

~5,67

5,775

6,771

5,394

6,727

B=

~6,39

~5,65

7,430

8,382

5,289

6,845

Rc=

~2,56

~5,51

4,477

5,553

5,444

6,620

Tabela 3. „Moje” gwiazdy porównania („comp”) i testowe („check”) wykorzystywane do fotometrii DSLR gwiazd
zmiennych CE Tau / V960 Tau – jasności katalogowe z GCPD.

2.3. CE Tauri / V960 Tau – specyfika fotometrii CCD / PEP
W alercie AAVSO nr 602 [2] zaproponowano gwiazdę porównania i testową do fotometrii CCD /PEP gwiazd zmiennych CE Tau / V960 Tau (patrz: tabela 2 + mapka nieba rys. 3).
W publikacji [3] podano również, że do fotometrii PEP nadolbrzyma CE Tau wykorzystano HD 35802 jako gwiazdę
porównania, a HD 35296 – jako testową. Tą samą „czerwoną” gwiazdę porównania wykorzystuję również do fotometrii DSLR gwiazdy zmiennej CE Tau (patrz „comp 58” – tabela3).
Etykieta

AUID
SAO

HD
HIP

Rektascencja
Deklinacja

Jasność „V”

B–V

54 (comp)

000–BBJ–333
SAO 94554

HD 35671
HIP 25499

05h27m10,09s
+17°57’44,0”

5,420

–0,100

55 (check)

000–BBJ–745
SAO 94700

HD 37147
HIP 26382

05h37m03,74s
+17°02’25,2”

5,540

0,220

Tabela 4. Gwiazda porównania („comp”) i testowa („check”) do fotometrii CCD/PEP gwiazd zmiennych
CE Tau / V960 Tau zaproponowana przez AAVSO (materiał źródłowy [2]).
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3. Aktualne krzywe blasku CE Tauri i V960 Tauri
Od października 2017 roku obserwacje DSLR/CCD/PEP gwiazd zmiennych CE Tau i V960 Tau opublikowało w bazie
AAVSO około 10 obserwatorów (patrz rys. 4 i rys. 5) – w tym trzech z Polski: Adam Derdzikowski, Bogdan Kubiak,
Ryszard Biernikowicz (tzn. prawie połowa zespołu redakcyjnego Proximy!!!).
Oprócz raportowania w bazie AAVSO, obserwacje obu gwiazd w barwie TG należy również przesłać e–mailem
na adres sswdob@poczta.onet.pl do opiekuna polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych Pana Stanisława
Świerczyńskiego w formacie:
[nazwa gwiazdy],[JD–dzień juliański momentu obserwacji],[jasność],[nick obserwatora AAVSO],[rodz.obserwacji].
Przykład jednego rekordu z obserwacją: "CE TAU,2458114.43757,4.333,BRIA,DSLR Canon".
Przesłane obserwacje są dostępne do podglądu na stronie http://sogz-ptma.urania.edu.pl/.

Rys. 4. Przykład pliku z obserwacjami CE Tau / V 960 Tau, który został wczytany do bazy AAVSO

Rys. 4. Krzywe blasku CE Tauri w filtrach systemu Johnson+Cousins (B,V,R) oraz lustrzankowych (TB,TG,TR) od
początku akcji obserwacyjnej w–g najnowszych danych zawartych w bazie AAVSO (wygenerowane za pomocą
AAVSO LCG).
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Rys. 5. Krzywa blasku V0960 Tauri w filtrach systemu Johnson+Cousins (B,V,Rc) oraz lustrzankowych
(TB,TG,TR) od początku akcji obserwacyjnej w–g najnowszych danych zawartych w bazie AAVSO
(wygenerowane za pomocą AAVSO LCG).
Na rys. 4 znacznikiem – krzyżykiem są zaznaczone wszystkie obserwacje DSLR gwiazdy zmiennej CE Tau obserwatora VOL, który do fotometrii standaryzowanej przyjął bardzo „niebieską” gwiazdę porównania „54” przeznaczoną
do fotometrii CCD/PEP (= fotometria ze standardowymi filtrami astronomicznymi B,V,Rc). W wyniku otrzymał jasności TG systematycznie mniejsze o około 0,1 – 0,2 mag (obserwator VOL → 4,5 vs 4,3–4,4 mag) w porównaniu do
obserwatorów, który przyjęli gwiazdy porównania zbliżone „kolorystycznie” do CE Tau. Jeszcze większa rozbieżność
jest w filtrach TB – około 0,7 mag (obserwator VOL → 5,5 vs 6,2 mag) oraz największa w TR – około 0,8 – 0,9 mag
(obserwator VOL → 3,7 vs 2,9 mag).
Obserwator VOL również tą samą gwiazdę porównania „54” zastosował do różnicowej fotometrii standaryzowanej
V960 Tau (patrz rys. 5). Jednak tutaj nie ma problemu, bo gwiazda porównania jest podobnego koloru jak gwiazda
zmienna – jasności TB, TG, TR wychodzą porównywalne do innych obserwatorów (zbliżone jasności około 5,6 mag
we wszystkich trzech filtrach DSLR).
Jednak w przypadku V960 Tau niektórzy obserwatorzy zastosowali również bardzo czerwone gwiazdy porównania. Np. obserwator SFS jako gwiazdę porównania przyjął bardzo czerwoną „58” (B–V=1,655 mag; patrz tabela 3; ja
wykorzystuję ją jako gwiazdę porównania, ale tylko dla dla CE Tau!) i otrzymał systematycznie jasności TG o około
0,1 mag większe (obserwator SFS → 5,4 vs 5,5 mag) w porównaniu obserwatorów, którzy przyjęli jako gwiazdy
porównania o podobnych do V960 Tau wskaźnikach barwy. Jeszcze większa rozbieżność jest w filtrach TB – około
0,8 mag (obserwator SFS → 6,4 vs 5,6 mag) oraz największa w TR – około 0,9 mag (obserwator SFS → 4,7 vs 5,6
mag). Również inni obserwatorzy oprócz SFS opublikowali w bazie AAVSO obserwacje V960 Tau tylko w barwie TG,
wybierając „czerwone” gwiazdy porównania (np. „68”). W barwie TG gwiazda zmienna V960 Tau jest jaśniejsza, gdy
gwiazda porównania ma dużą wartość wskaźnika barwy np. B–V.
Problem powinien zostać wyjaśniony na forum AAVSO [1].
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Materiały źródłowe :
[1] Wątek na forum AAVSO z 2017r. – „CE Tau Observations Requested to Supplement BRITE–Constellation” –
https://www.aavso.org/ce-tau-campaign ;
[2] Alert nr 602 AAVSO z 17 października 2017r. o potrzebie obserwacji CE Tauri –
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-602 ;
[3] R. Wasatonic i E. Guinan 1998 – „Variations of luminosity, radius, and temperature of the pulsating red supergiant
Ce Tauri.” – http://www.konkoly.hu/cgi-bin/IBVSpdf?4629 ;
[4] Jeffrey Ryan, 2013 – „CE Tauri: The Ruby Star” – http://www.academia.edu/5329488/CE_Tauri_The_Ruby_Star ;
[5] P. Cruzalèbes i inni (2013), MNRAS 434, 437–450 – „Fundamental parameters of 16 late–type stars derived from
their angular diameter measured with VLTI/AMBER” – https://doi.org/10.1093/mnras/stt1037 ;
[6] Parametry fizyczne i inne CE Tauri – https://www.universeguide.com/star/119tauri ;
[7] A. Abdul (2004) „Realm of the majestic „Ruby Star” in Taurus” – http://archive.li/C0bRC#selection-216.0-231.1 ;
[8] Aktualne pole obserwacyjne BRITE do 6 marca 2018r. – http://brite.craq-astro.ca/doku.php?id=taui ;
[9] Podręcznik AAVSO do fotometrii lustrzankowej – rozdział 6.2 o fotometrii standaryzowanej TB, TG, TR (polskie
tłumaczenie) – https://www.aavso.org/dslr-observing-manual#translations ;
[10] The BRITE Space Telescope: A Nanosatellite Constellation for High–Precision Photometry of the Brightest Stars –
http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1604&context=smallsat ;
[11] The BRITE Nanosatellite Constellation – http://www.unoosa.org/pdf/pres/stsc2012/tech-47E.pdf ;
[12] Polska strona o satelitach BRITE – http://www.brite-pl.pl/pliki/main.html ;
[13] Lista gwiazd obserwowanych do 6 marca 2018 r. przez satelity BRITE – http://brite.craq-astro.ca/doku.php?id=taui ;
[14] Zdjęcie w tle: Constellation Taurus (ground–based image) – https://www.spacetelescope.org/images/heic0515c/ ;

Trochę fantazji naukowej – niebo nad CE Tauri
Ryszard Biernikowicz

Z

a pomocą symulatora Wszechświata Celestia można
zobaczyć jak wygląda niebo pod innymi gwiazdami.
Tzn. pozwala zorientować się w rozkładzie przestrzennym
najjaśniejszych gwiazd w „naszej okolicy” Drogi Mlecznej.
Program zawiera katalog ponad 100 tysięcy gwiazd z ich
wzajemnymi położeniem w przestrzeni i parametrami
fizycznymi. Symulator nie uwzględnia ruchów własnych
gwiazd i ekstynkcji międzygwiazdowej. Pozwala w ciągu
kilku sekund przenieść się w okolice wybranej gwiazdy
i poznać wygląd tamtejszego nieba. Dla najbliższych od
Słońca gwiazd odległych o kilka–kilkanaście lat świetlnych
można nawet rozpoznać kształt ziemskich gwiazdozbiorów. Natomiast dla gwiazd bardzo odległych takich jak
np. CE Tauri (około 2 tys. lat świetlnych od nas) można
tylko z grubsza zobaczyć rozmieszczenie najjaśniejszych
gwiazd – ich obserwowaną jasność, ale bez uwzględnienia ekstynkcji międzygwiazdowej.
Rysunek A1 prezentuje wygenerowaną za pomocą
Celestii mapkę nieba widzianego z Ziemi o porównywalnym polu widzenia ~7,5°, jak ta z artykułu o CE Tau
(patrz rys. 3 – w artykule wykorzystano program AAVSO
Variable Star Plotter do generowania mapki). Mapka
na rys. A1 pokazuje okolicę gwiazd zmiennych CE Tau /
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V960 Tau. Celestia nie zawiera katalogu gwiazd zmiennych, dlatego dla CE Tau należy użyć tradycyjną nazwę
np. z katalogu Flamsteed’a 119 Tau, a dla V960 Tau –
120 Tau. Podczas tej operacji został włączony w Celestii
wariant renderowania gwiazd „Skalowane tarcze”. Na
tym widoku CE Tau prezentuje się jako gwiazda o średniej jasności obserwowanej 4,32 mag, którą wskazano
czerwonym znacznikiem X.
Po naciśnięciu „G” w Celestii w kilka sekund przebywamy odległość prawie 2 tysięcy lat świetlnych
i znajdujemy się w odległości kilkuset j.a. od tego czerwonego nadolbrzyma. Wykonujemy jeszcze parę drobnych
korekt orbitalnych, by znaleźć się w „przyjemnej” odległości od gwiazdy, gdy jej jasność jest porównywalna
z jasnością gwiazdy dziennej, do której jesteśmy przyzwyczajeni na Ziemi. Taka odległość dla CE Tau wynosi ponad
70 razy dalej niż dystans Słońce – Ziemia (76 j.a., czyli
około 0,5 doby świetlnej lub 0,001202 roku świetlnego).
Z tej odległości CE Tau ma pozorną średnicę ~4°. Efekt
naszej podróży międzygwiezdnej przedstawia rys. A2.
Brzmi to jak bajka. Celestia pozwala na „natychmiastowe” przemieszczanie się po dostępnych zakątkach
Wszechświata. Są w niej „zaszyte” dane z katalogów
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Rys. A1. Mapa nieba okolicy CE Tauri (119 Tau) wygenerowana za pomocą Celestii 161–Ed: widok z ziemskiego
nieba o polu widzenia (~7,5°) porównywalnym jak na rys.3 w artykule o tej gwieździe. CE Tauri znajduje się
w środku czerwonego X, a 20’ na wschód – nieco słabsza niebieskawa 120 Tau (V960 Tau).
astronomicznych. Aczkolwiek musimy brać pod uwagę,
że im dalej eksplorujemy Wszechświat Celestii tym
jest to mniej dokładne. Na przykład zauważyłem, że
w Celestii 161–Ed (edukacyjnej) dla CE Tau jest użyta
wartość paralaksy trygonometrycznej (~1,70 mas) opublikowanej w 1997 roku z obserwacji satelity Hipparch.
Natomiast w standardowej Celestii 161 zastosowano jej
aktualniejszą wartość (~1,82 mas) po korekcie w 2007r
– ta korekta dotyczyła paralaksy gwiazd jaśniejszych od
około 8 mag. Powoduje to zmniejszenie odległości CE
Tau – Słońce o około 130 lat świetlnych (z ~1919 do ~1789
l.św.) i wzrost jasności obserwowanej Słońca o ~0,15 mag
(z 13,68 do 13,53 mag). Jasność obserwowaną Słońca
13,53 mag należy traktować jako górną granicę. Jeśli
uwzględnić ekstynkcję międzygwiazdową 0,8 mag opisaną w artykule o CE Tau, to Słońce powinno świecić
na tamtejszym niebie jako gwiazda o jasności zaledwie
~14,3 mag.
Poza różnicą w paralaksie trygonometrycznej pomiędzy standardową i edukacyjną wersją Celestii 161,
zauważyłem również pochodną tej korekty, czyli różnice

w jasnościach absolutnych jasnych gwiazd, np. odpowiednio CE Tau (=119 Tau) -4,38/-4,53; V960 Tau (=120 Tau)
-2,72/-3,13; Rigel -6,93/-6,69; Alnilam -7,22/-6,38 mag.
Aby kontynuować podróże według aktualnych danych
należałoby zweryfikować z najnowszymi katalogami
dane astrofizyczne gwiazd zawarte w Celestii. Do czasu
wyjaśnienia tego problemu korzystam z parametrów
fizycznych gwiazd zawartych w wersji 161 Celestii–Ed.
Na tamtejszym niebie (patrz rys. A2) drugą co do
jasności gwiazdą jest 120 Tau, czyli V960 Tau, o jasności
obserwowanej około -2,4 mag i znajduje się w odległości
zaledwie 45 l.św.
Pozycję Słońca (gwiazdy o jasności obserwowanej zaledwie 14 – 15 mag, współrzędne galaktyczne: l~+7°, b~+8°)
wskazuje czerwony znacznik X niedaleko (~2–3°) niepozornie oznaczonego obiektu LBV1806–20, będącego
kandydatem na LBV (Luminous Blue Variable). W rzeczywistości LBV1806–20 znajduje się w kierunku centrum
Drogi Mlecznej na ziemskim niebie w gwiazdozbiorze
Strzelca w odległości aż 38700 l.św.!!! Na niebie CE Tau
należy jeszcze doliczyć 2 tys. l.św.
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LBV1806–20 jest najprawdopodobniej hiperolbrzymem – najjaśniejszą znaną gwiazdą o jasności absolutnej
szacowanej od -11 mag (2 mln Lʘ) do nawet -14,2 mag
(40 mln Lʘ). Aczkolwiek jeszcze mało wiem o naturze
tego obiektu, gdyż jego światło jest bardzo silnie pochłaniane przez obłoki materii międzygwiazdowej w kierunku
centrum Galaktyki i „widzimy” go tylko w podczerwieni.
Może się okazać, że jest to układ podwójny lub nawet
gromada gwiazd.
Niedaleko pozycji Słońca (~5°) świecą jasne gwiazdy
znane z ziemskiego nieba Betelgeza i Antares odpowiednio o jasności obserwowanej zaledwie 3 mag / 4 mag.
Natomiast Słońce (>14 mag) z Capellą i Aldebaranem
tworzy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych odpowiednio ~0,7° i ~0,5° i przeciwprostokątnej łączącej dwie
ostatnie gwiazdy, z których α Aur nie jest jaśniejsza niż
8 mag, a α Tau – 7 mag.

Trochę fantazji naukowej – niebo nad CE Tauri

Gwiazdy tworzące „pas Oriona” na ziemskim niebie
(od lewej: Alnitak+Alnilam+Mintaka) tutaj tworzą „trójkąt” o krótkiej podstawie ~3–4° (Alnitak+Mintaka: 2,5/2,6
mag) i ramionach na niebie aż ~20–25° (Alnilam: 0,6
mag). Niebieski nadolbrzym Rigel (obserwowane 1,3
mag) świeci niedaleko Mintaki (~3–4°), ale po przeciwnej
stronie niż Alnitak. W odległości kątowej ~2° od Alnitak
znajduje się Saiph („lewe kolano” Oriona na ziemskim
niebie: tutaj jasność obserwowana ~3,4 mag). Spośród
wszystkich jasnych na ziemskim niebie gwiazd tworzących gwiazdozbiór Oriona, na niebie CE Tau najsłabszą
jest Bellatrix („prawe ramię” Oriona), która znajduje się
w połowie linii łączącej Betelgezę i LBV1806–20 jako
gwiazda o jasności ~5,7 mag.

Rys. A2. Mapka nieba obserwowanego z CE Tauri wygenerowana za pomocą Celestii 161–Ed (FOV~60°): widok
z odległości około 75 j.a. (~0,5 doby świetlnej) w stronę CE Tauri i Słońca. Nasza gwiazda dzienna znajduje
się w środku czerwonego X jako obiekt nie jaśniejszy niż 13,68 mag. Widoczna jest siatka współrzędnych
galaktycznych. Tak wybrano układ odniesienia by tarcza CE Tau o średnicy ~4° przesłaniała środek Drogi Mlecznej
(współrzędne galaktyczne: 0,0).
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Venus and the Triply Ultraviolet Sun https://apod.nasa.gov/apod/ap180204.html
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc październik 2017
Średnie miesięczne: R= 13,42; F= 1,71; CV= 12,35;
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 47,38 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc listopad 2017
Średnie miesięczne: R= 4,83; F= 1,53; CV= 3,20;
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S = 21,50 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc grudzień 2017
Średnie miesięczne: R= 6,77; F= 1,59; CV= 5,61;
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 28,86 [p.p.s – MH.].
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R – liczba Wolfa F – liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV – wartość klasyfikacyjna
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Raporty aktywności

Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
Nr

B

L

P

S

Nr

B

L

P

S

62

-10

178

20 IX – 2X

3

68

-9

174

14 – 18 XI

3

63

-9

128

24 IX – 6 X

8

69

13

110

25 XI – 1 XII

6

64

14

110

25 IX – 7 X

5

70

8

331

6 – 7 XII

3

65

-10

310

16 – 16 X

1

71

-3

220

10 – 12 XII

3

66

-10

132

21 – 30 X

2

72

14

88

20 – 27 XII

15

67

13

110

23 – 31 X

2

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 10–12/2017 opracowali:
Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy:
G. Araujo (Hiszpania), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), G. Dałek, A. Derdzikowski,
M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski, P. Ossowski,
M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, Z. Ziółkowski
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Wykres Motyla i Podsumowanie

Podsumowanie IV kwartału 2017 roku pod względem
aktywności słonecznej
Adam Derdzikowski

W

ostatnim kwartale 2017 roku aktywność plamotwórcza Słońca osiągnęła wartości na niskim
poziomie w zakresie wszystkich mierzonych indeksów.
Podobnie jak w poprzednich latach Słońce i tym razem
zafundowało nam na koniec roku zauważalny spadek
i tak już słabej aktywności.
Październik przyniósł nam najsłabsze wartości indeksów od marca bieżącego roku. Choć pierwsza dekada
była całkiem obiecująca, gdyż na tarczy królowały dwa
jednobiegunowe, ale całkiem okazałe rejony aktywne
2682 i 2683, o tyle przez resztę października wygląd
tarczy słonecznej był typowy dla minimum. Jeśli występowały w ogóle plamy, to były one bardzo niepozorne.
Było to preludium do jeszcze głębszego spadku aktywności w następnych miesiącach.
Posucha na tarczy Słońca trwała nadspodziewanie długo, bo przez cały listopad i większość grudnia.
Na tarczy sporadycznie gościły pojedyncze małe plamy
i dopiero między 20 a 27 grudnia zaobserwowano na
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Słońcu obszar aktywny 2692, który w chwilach swojej
świetności zawierał kilkanaście drobnych cieni. Była to
jedna z najbardziej złożonych morfologicznie grup plam
od dłuższego czasu. Na święta Słońce sprawiło więc miłośnikom astronomii małą niespodziankę.
Rozpoczynający się właśnie 2018 rok nie powinien
dostarczyć obserwatorom Słońca zbyt wielu emocji.
Każdy miesiąc z wyższą niż w ostatnim kwartale aktywnością będzie miłą niespodzianką. Każda widoczna przez
kilka dni plama będzie prawdziwym wydarzeniem. Jest
jednak coś, co może zelektryzować wszystkich miłośników astronomii – pojawienie się na Słońcu pierwszej
plamy nowego, XXV cyklu. Niezależnie jednak od tego,
czy pojawi się ten z reguły niepozorny zwiastun przyszłych atrakcji, przed nami przynajmniej dwa – trzy lata
niemal czystego Słońca.

