SŁOWO WSTĘPU

W

styczniowym wydaniu naszego biuletynu opublikowaliśmy pierwszą część materiału na temat
wyznaczania różnicy jasności pomiędzy badanym obiektem i gwiazdą lub gwiazdami odniesienia przy pomocy
programu Muniwin. W tym numerze publikujemy drugą
część, która poświęcona jest sposobom na zmniejszenie błędu pomiarowego oraz eksportem otrzymanych
wyników do bazy danych AAVSO. Te niezwykle ważne
wskazówki autor opisuje na podstawie własnych
doświadczeń, co czyni je jeszcze bardziej cennymi.
W marcu ubiegłego roku, dzięki radioteleskopowi
ALMA, zaobserwowano bardzo silny rozbłysk na
powierzchni gwiazdy Proxima Centauri. Zwiększył on
jasność gwiazdy aż tysiąckrotnie w ciągu 10 sekund. Czy
przekreśla to nadzieje na istnienie życia na hipotetycznej
planecie obiegającej tego czerwonego karła?
Astronomowie korzystający z pracującego dla
Europejskiego Obserwatorium Południowego teleskopu
VLT po raz pierwszy zaobserwowali bezpośrednio granulację na powierzchni odległej o 530 lat świetlnych
gwiazdy - starzejącego się czerwonego olbrzyma.

Niezwykły obraz ujawnił komórki konwekcyjne kształtujące powierzchnię ogromnej gwiazdy.
A podczas przeglądania zdjęć uzyskanych w 2012 roku
za pomocą teleskopu orbitalnego Kepler sfotografowano
wybuch odległej supernowej. Astronomowie zdali sobie
sprawę, że kosmiczne obserwatorium przeznaczone do
poszukiwań egzoplanet jest w stanie rejestrować także
eksplozje kończących żywot masywnych gwiazd w innych
galaktykach.
To tylko kilka wybranych tematów bieżącego numeru
naszego biuletynu. Nie zapominajmy jednak o naszych
stałych pozycjach, takich jak: z kalendarza zabójców
supernowych ASAS-SN, kalendarium miryd, gwiezdne
kataklizmy, gwiazdozbiory nieba północnego oraz raport
z aktywności słonecznej TOS.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego serdecznie zapraszam do lektury.
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Potężny rozbłysk Proximy Centauri wykryty za pomocą
radioteleskopu ALMA
Marian Legutko (LMT)

J

ak doniesiono w lutowej relacji prasowej National Radio
Astronomy Observatory (NRAO), zaobserwowane
niedawno zmiany kosmicznej pogody w środowisku
wokół najbliższej Słońcu gwiazdy – Proximy Centauri –
przekreślają nadzieje na istnienie życia na jakiejkolwiek
(hipotetycznej) planecie obiegającej tego czerwonego
karła.
W marcu ubiegłego roku, dzięki radioteleskopowi
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA),
zaobserwowano bardzo silny rozbłysk na powierzchni
Proximy. Jednak opisu wydarzenia dokonano dopiero
teraz, po przeanalizowaniu ubiegłorocznych danych.
Opracowania podjął się zespół astronomów: Meredith
MacGregor i Alycia Weinberger z Carnegie Institution for
Science, wspólnie z ich kolegami z Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics – Davidem Wilnerem i Adamem
Kowalskim oraz Stevenem Cranmerem z Uniwersytetu
Stanu Colorado w Boulder.

Według wspomnianego zespołu uczonych, zarejetrowany rozbłysk był 10-krotnie silniejszy niż
najsilniejszy z rozbłysków zaobserwowanych dotychczas
na powierzchni Słońca. Zwiększył on jasność Proximy
Centauri 1000 razy w ciągu 10 sekund. Poprzedzony
został przez mniejsze rozbłyski. Łącznie całe wydarzenie
trwało mniej niż dwie minuty.
Gwiezdne rozbłyski pojawiają się, gdy wskutek anihilacji pola magnetycznego obszaru aktywnego elektrony
zostają przyspieszone do prędkości zbliżonych do
prędkości światła. Elektrony te oddziałują z plazmą,
powodując erupcję, będącą źródłem emisji w całym
zakresie widma elektromagnetycznego.
"Prawdopodobnie Proxima b (hipotetyczna planeta
obiegająca Proximę – przyp. ML) podczas rozbłysku
została omieciona strumieniem wysokoenergetycznego promieniowania" – wyjaśniła MacGregor, dodając,
że już wiadomo, że Proxima Centauri doświadczała

Rys. 1. Artystyczne wizja czerwonego karła Proximy Centauri, najbliższej sąsiadki naszego Słońca. Nowa analiza
danych obserwacyjnych teleskopu ALMA ujawnia jej potężny rozbłysk w marcu 2017 roku
(Credit: NRAO/AUI/NSF; D. Berry)
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regularnych, choć mniejszych, rozbłysków rentgenowskich. "W ciągu miliardów lat od powstania Proximy
b, takie rozbłyski mogły być przyczyną wyparowania
atmosfery lub oceanu i wysterylizowania powierzchni,
co sugeruje, że pojęcie ekosfery może wiązać się z czymś
więcej niż tylko orbitowaniem w odpowiedniej odległości od gwiazdy centralnej, sprzyjającej obecności wody
w stanie płynnym."
Co ciekawe, we wcześniejszej pracy, wykorzystującej te
same, uśrednione dane z ALMA, zinterpretowano pojaśnienia jako strumienie świetlne – swego rodzaju światła
odblaskowe – spowodowane istnieniem wielu dysków
pyłowych otaczających Proximę Centauri, podobnych
do głównego pasa asteroid lub Pasa Kuipera w naszym
Układzie Słonecznym.

Jednak kiedy MacGregor i jej koledzy rozłożyli dane
ALMA w funkcji czasu, zamiast uśredniać je wszystkie
razem, byli w stanie dostrzec erupcję promieniowania
emitowanego z powierzchni Proximy Centauri.
"Nie ma teraz powodu, by sądzić, że wokół Proxima
Centauri jest znaczna ilość pyłu" – powiedziała Alycia
Weinberger. "Nie istnieją dotąd żadne dane wskazujące, że gwiazda ta posiada bogaty system planetarny,
podobny do naszego".

Źródło:
»» National Radio Astronomy Observatory —
https://public.nrao.edu/
news/2018-alma-flare-proxima/#PRimage3

Gigantyczne granule na powierzchni czerwonego olbrzyma
Marian Legutko (LMT)

A

stronomowie korzystający z pracującego dla
Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO)
teleskopu VLT (ang. Very Large Telescope) po raz pierwszy
zaobserwowali bezpośrednio granulację na powierzchni
gwiazdy poza Układem Słonecznym - starzejącego się
czerwonego olbrzyma π1Gruis. Niezwykły obraz uzyskany
za pomocą instrumentu PIONIER ujawnia komórki konwekcyjne kształtujące powierzchnię ogromnej gwiazdy.
Każda komórka pokrywa ponad jedną czwartą obserwowanej tarczy gwiazdy i mierzy około 120 milionów
kilometrów.
Odległa o 530 lat świetlnych od Ziemi π1Gruis (Żurawia)
jest chłodnym czerwonym olbrzymem. Ma mniej więcej
taką samą masę jak nasze Słońce, ale jest 350 razy większa i kilka tysięcy razy jaśniejsza. Nasze Słońce osiągnie
podobne parametry, stając się czerwonym olbrzymem
za około pięć miliardów lat.
Międzynarodowy zespół astronomów pod kierownictwem Claudii Paladini (ESO) użył instrumentu PIONIER,
pracującego na teleskopie VLT, aby wykonać możliwie
najbardziej szczegółowe obserwacje π1Gruis. Zespół
zauważył, że powierzchnia tego czerwonego olbrzyma
ma tylko kilka komórek konwekcyjnych (granul), z których
każda liczy około 120 milionów kilometrów średnicy około jednej czwartej dostrzeganej średnicy gwiazdy.
Jedna z takich granul rozciągałaby się od Słońca do
Wenus. Powierzchnie (fotosfery) wielu olbrzymich gwiazd
są przesłonięte pyłem, co utrudnia ich obserwacje.
Szczęśliwie jednak, w przypadku π1Żurawia, obecność
obłoków pyłowych na linii widzenia pomiędzy nami

a gwiazdą nie ma znaczącego wpływu na możliwość
obserwacji w podczerwieni. Dotychczas nikt tak szczegółowo nie przyjrzał się powierzchni którejkolwiek z tego
typu gwiazd, jak zespół badaczy z ESO.
Kiedy miliony lat temu w jądrze starzejącej się π1Gruis
zabrakło wodoru, gwiazda zakończyła pierwszy etap
swojej ewolucji. Wskutek braku paliwa doreaktora
powodującego przyrost energii w jądrze, skurczyło się
ono, w efekcie czego zostało rozgrzane do temperatury
ponad 100 milionów stopni. Takie ekstremalne temperatury podsyciły następną fazę ewolucji gwiazdy, w czasie
której w jądrze rozpoczęła się reakcja fuzji helu w cięższe
pierwiastki, takie jak węgiel i tlen. To rozpalenie rdzenia π1Żurawia spowodowało rozdęcie zewnętrznych
warstw gwiazdy, przez co jej średnica osiągnęła rozmiary
setki razy większe niż pierwotnie. Obiektem, który dziś
widzimy, jest czerwony olbrzym, będący równocześnie
gwiazdą zmienną.
Dla porównania, fotosfera Słońca zawiera około
dwóch milionów komórek konwekcyjnych, z typową
średnicą wynoszącą zaledwie 1500 kilometrów. Ogromne
różnice wielkości w komórkach konwekcyjnych tych
dwóch gwiazd można częściowo wyjaśnić różnicami
w powierzchniowych siłach oddziaływań grawitacyjnych.
Gwiazda π1Gruis ma masę zaledwie 1,5 razy większą
od masy Słońca, ale jest znacznie od niego większa, co
skutkuje wyraźnie niższą grawitacją powierzchniową,
a w związku z tym istnieniem zaledwie kilku, za to olbrzymich granul w fotosferze.

www.proxima.org.pl
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Gigantyczne granule na powierzchni czerwonego olbrzyma

Rys. 2. Obraz powierzchni π1Żurawia uzyskany dzięki instrumentowi PIONIER zainstalowanemu w ognisku
głównym teleskopu VLT. (Credit: ESO)

Podczas gdy gwiazdy masywniejsze niż osiem mas
Słońca kończą swoje życie w dramatycznych eksplozjach supernowych, mniej masywne gwiazdy, takie jak
ta, stopniowo wyrzucają swoje zewnętrzne warstwy, co
skutkuje powstawaniem pięknych mgławic planetarnych.
Wcześniejsze badania π1Gruis dowiodły istnienia bąbla
materii, prawdopodobnie wyrzuconej z powierzchni
około 20 000 lat temu, leżącej 0,9 roku świetlnego od
gwiazdy centralnej. Ten okres życia gwiazdy trwa zaledwie
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kilkadziesiąt tysięcy lat – co jest niczym w porównaniu do
całkowitego czasu życia kilku miliardów – a wykonane
obserwacje pozwalają sprawdzić nową metodę badania
tej ulotnej fazy ewolucji, fazy czerwonego olbrzyma.
Źródło:
»» European Southern Observatory - eso1741
— Photo Release —
https://www.eso.org/public/news/eso1741/
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Nie tylko planety – kosmiczny teleskop Keplera odkrywa
eksplodujące gwiazdy
Marian Legutko (LMT)

P

odczas przeglądania zdjęć uzyskanych w 2012
roku za pomocą teleskopu orbitalnego Kepler,
astronom Ed Shaya (Wydział Astronomii Uniwersytetu
Stanu Maryland) zauważył pojaśnienie obrazu jednej
z zarejestrowanych galaktyk tła. Kiedy minęło pierwsze
zaskoczenie (i niepewność, czy kilka pikseli matrycy
kamery nie jest uszkodzonych), zorientował się, że sfotografowany został wybuch odległej supernowej. Shaya
wraz z grupą kilku astronomów zdał sobie sprawę, że
kosmiczne obserwatorium przeznaczone do poszukiwań
egzoplanet jest w stanie wypatrywać również innych
„kosmicznych skarbów” – eksplozji kończących żywot
masywnych gwiazd w innych galaktykach.
"Kepler otworzył nowy sposób patrzenia w niebo" –
powiedziała Jessie Dotson z ośrodka badawczego NASA
– Ames w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, naukowiec misji
Kepler. "Zaprojektowano go tak, by naprawdę dobrze
działał, w sposób ciągły dostarczał precyzyjnych danych,
pozwalających na odnajdywanie planet krążących wokół

innych gwiazd, ale też takich informacji, które byłyby
cenne dla innych obszarów astronomii".
Początkowo Shaya i jego koledzy szukali aktywnych
jąder galaktyk (ang. AGN – Active Galactic Nuclei) na obrazach z teleskopu Keplera. Aktywne jądro galaktyczne jest
wyjątkowo jasnym obszarem w centrum galaktyki, gdzie
żarłoczna czarna dziura jest otoczona dyskiem gorącego
gazu. Myśleli także o poszukiwaniu supernowych, ale
ponieważ supernowe są stosunkowo rzadkimi zdarzeniami, nie wspomnieli o tym w swojej propozycji pracy
badawczej. "To było zbyt niepewne przedsięwzięcie"–
powiedział Shaya.
Nie będąc pewnym, czy znaleziony przez niego sygnał
supernowej jest prawdziwy, Shaya i jego współpracownik
z Uniwersytetu Stanu Maryland, Robert Olling, spędzili
miesiące na tworzeniu oprogramowania służącego do
lepszego skalibrowania danych Keplera. Mimo nałożenia wielu filtrów sygnał supernowej pozostał wyraźnie
widoczny. W rzeczywistości znaleźli pięć dodatkowych

Rys. 3. Nowe badania najbardziej ekstremalnych przykładów wybuchów supernowych –”szybko ewoluującego
rozbłysku” (ang. fast–evolving luminous transient, FELT). (Credit: NASA / JPL-Caltech)
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7

NEWS

supernowych w próbce ponad 400 galaktyk sfotografowanych przez Keplera. Kiedy Olling pokazał jeden
z obrazów Arminowi Restowi, astronomowi ze Space
Telescope Science Institute w Baltlimore, szczęka Resta
opadła. "Zacząłem się ślinić" –powiedział. Otworzyły
się drzwi na nowy sposób śledzenia i zrozumienia tych
gigantycznych wybuchów gwiezdnych.
Dziś astronomowie ci są częścią Kepler Extra–
Galactic Survey, grupy siedmiu naukowców ze Stanów
Zjednoczonych, Australii i Chile poszukujących supernowych i aktywnych jąder galaktyk. Do tej pory znaleźli
wśród danych misji Kepler ponad 20 supernowych, w tym
nowy egzotyczny typ opisany przez Resta w najnowszej
publikacji w Nature Astronomy. A przegląd obserwacji
Keplera nadal trwa.
Dlaczego akurat Kepler? Teleskopy na Ziemi oferują
wiele informacji o wybuchających gwiazdach, ale tylko
w krótkich przedziałach czasu – i tylko wtedy, gdy panują
bezchmurne noce – więc trudno jest udokumentować
zjawiska "przed" i "po" eksplozjach. Natomiast Kepler
oferuje astronomom rzadką możliwość ciągłego monitorowania wybranych obiektów na niebie przez okres wielu
miesięcy. Pierwotna misja Keplera, trwająca od 2009 do
2013 roku, dostarczyła danych z czterech lat obserwacji
tego samego fragmentu nieba, robiąc zdjęcie co około
30 minut. W rozszerzonej misji K2 teleskop utrzymuje
obraz jednego pola widzenia przez około trzy miesiące.

Dzięki teleskopom naziemnym astronomowie mogą
określić zmiany w widmie supernowej w funkcji czasu,
co pozwala orientować się, jakie substancje chemiczne
tworzą w danym momencie dominującą składową. Skład
chemiczny supernowej pomaga określić rodzaj gwiazdy,
która eksplodowała. Z drugiej strony Kepler ujawnia, jak
i dlaczego gwiazda wybucha, oraz szczegóły tego, jak
eksplozja postępuje. Wykorzystując oba zbiory danych
astronomowie mogą uzyskać pełniejsze obrazy zachowania supernowych niż kiedykolwiek wcześniej.
Możliwości badawcze były tak ekscytujące, że zespół
Keplera opracował dwie kampanie obserwacyjne K2,
szczególnie przydatne do koordynowania badań supernowych z naziemnymi teleskopami. Kampania 16, która
rozpoczęła się 7 grudnia 2017 r. i zakończyła się 25 lutego
2018 r., obejmowała 9000 galaktyk. W rozpoczynającej
się Kampanii 17 celem jest około 14 000. W obu kampaniach teleskop Keplera uzyskuje obrazy tych samych
obiektów, które jednocześnie mogą obserwować operatorzy teleskopów naziemnych. Kampanie pobudziły do
działania społeczność badaczy, którzy mogą skorzystać
z tej rzadkiej możliwości koordynacji czasu pracy między
Keplerem a teleskopami na Ziemi.
Źródło:
»» Newsy Jet Propulsion Laboratory –
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.
php?release=2018-060

Astronomowie znajdują 72 jasne i szybkie eksplozje
Marian Legutko (LMT)

Z

espół astronomów zaobserwował w ostatnim czasie
72 bardzo jasne, ale krótkotrwałe eksplozje i wciąż
stara się wyjaśnić ich pochodzenie. Miika Pursiainen
z Uniwersytetu Southampton zaprezentował wyniki
badań swojego zespołu na początku kwietnia 2018
roku podczas Europejskiego Tygodnia Astronomii i Nauk
Kosmicznych.
Naukowcy odkryli te szybkie eksplozje w danych
z programu Supernova Survey (DES-SN). Jest to część
globalnego programu, zmierzającego do zrozumienia
ciemnej energii, składnika napędzającego przyspieszenie
ekspansji Wszechświata. DES-SN używa dużego 4-metrowego teleskopu w Inter–Amerykańskim Obserwatorium
Cerro Tololo (CTIO) w chilijskich Andach. Badacze poszukują supernowych, eksplozji masywnych gwiazd pod
koniec ich życia.
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Rys. 4. Obrazy jednego z „szybkich wybuchów”, od
8 dni przed maksymalną fazą do 18 dni po niej.
Ten wybuch miał miejsce w odległości 4 miliardów
lat świetlnych (Źródło: M. Pursiainen / University of
Southampton / DES Collaboration)

NEWS

Pursiainen i jego współpracownicy znaleźli najwięcej osobliwych wydarzeń wśród zaobserwowanych
wybuchów. Nawet dla zjawisk krótkotrwałych są one
bardzo osobliwe: przeciwnie do typowych supernowych,
mających zbliżoną jasność maksymalną, są widoczne
o wiele krócej, od zaledwie tygodnia, do około miesiąca.
Natomiast zjawiska typowych supernowych trwają kilka
miesięcy lub dłużej.
Nadal trwa debata na temat pochodzenia szybkich
supernowych. Jednym z możliwych scenariuszy jest
to, że gwiazda zrzuca dużo materiału przed eksplozją,
a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie
otoczona całunem mało przezroczystej materii. Sama
supernowa może następnie ogrzać otaczający materiał do bardzo wysokich temperatur. W tym przypadku
astronomowie widzą raczej gorącą chmurę, niż samą
wybuchającą gwiazdę. Aby to potwierdzić, zespół będzie
potrzebował znacznie więcej danych.

Astronomowie znajdują 72 jasne i szybkie eksplozje

Pursiainen komentuje: „Przegląd DES-SN ma pomóc
nam zrozumieć ciemną energię, która sama w sobie jest
zupełnie niewyjaśniona. Badanie to ujawnia również
wiele innych, równie niewyjaśnionych zjawisk. Nasza
praca potwierdza, że astrofizyka i kosmologia są wciąż
naukami z wieloma pytaniami bez odpowiedzi!”
W bliskiej przyszłości zespół planuje kontynuować
poszukiwania szybkich supernowych i oszacować, jak
często mają one miejsce w porównaniu z bardziej typowymi supernowymi.
Źródło:
»» Relacjeprasowe European Week of Astronomy
and Space Science EWASS 2018 and UK National
Astronomy Meeting (NAM) –
https://www.ewass.ras.ac.uk/6-astronomers-find-72bright-and-fast-explosions
(Autorem notki prasowej jest Robert Massey)

Rys. 5. Wykres pokazujący ewolucję jasności dla dwóch szybkich supernowych i dwóch typowych supernowych
(Źródło: M. Pursiainen / University of Southampton / DES Collaboration)
www.proxima.org.pl
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Z kalendarza zabójców supernowych ASAS–SN
Czyli subiektywnie wybrane informacje na temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba All–Sky Automated
Survey for Supernovae od stycznia do końca marca 2018 roku ze strony internetowej ASAS–SN [1] oraz profilu
twitterowego SuperASASSN [8].
W czerwcu 2017 r. zostały udostępnione obserwacje fotometryczne „ASAS–SN Night Patrol” (patrz [4]), a w styczniu
2018 – baza gwiazd zmiennych odkrytych przez ASAS–SN (patrz [6]).
Ryszard Biernikowicz

*

Styczeń 2018 r. W tym miesiącu została udostępniona pod odnośnikiem [6] baza gwiazd zmiennych odkrytych
przez ASAS–SN (ang. „ASAS–SN Variable Stars Database”). Szczegółowy jej opis pojawił się w marcu br. w publikacji
T.Jayasinghe ze współpracownikami (patrz [11]).
Głównym celem projektu ASAS–SN jest odkrywanie jasnych supernowych (V<17 mag). Jednak od startu
w 2013 roku odkryto również wiele innych obiektów o zmiennej jasności. Począwszy od 2014 roku za pomocą
teleskopów ASAS–SN co 2–3 dni był fotografowany każdy fragment nieba, co pozwoliło dla każdego z nich zebrać
100–500 epok obserwacyjnych w filtrze V. Od 2018 roku jest nawet jeszcze lepiej, ponieważ obserwacje aż 20
teleskopów ASAS–SN umożliwiają, o ile nie przeszkadzają chmury, rejestrację każdej nocy całego dostępnego
nieba – bez bliskiego sąsiedztwa Księżyca.
Spośród około 90 tysięcy kandydatów do zmienności został przygotowany katalog zawierający 65 533 jasnych
gwiazd zmiennych (V<17 mag) o określonym typie zmienności, które nie zostały jeszcze odkryte. Informacje
statystyczne o rodzajach gwiazd zmiennych w tym katalogu podaje tabela 1.: 27 753 pozycji to są gwiazdy
zmienne periodyczne, a 38 780 – nieregularne. Katalog zawiera standardowe gwiazdy zmienne zaobserwowane
na całym niebie takie jak: zaćmieniowe, cefeidy, RR Lyrae, mirydy i inne. Ponad połowę pozycji stanowią czerwone pulsujące gwiazdy zmienne (pół–regularne i nieregularne). Katalog gwiazd zmiennych odkrytych przez
ASAS–SN nie jest reprezentatywny w zakresie gwiazd zmiennych o małej amplitudzie, ale zawiera w znacznym
stopniu kompletną próbkę gwiazd zmiennych o dużej amplitudzie, takich jak mirydy i zmienne półregularne
o jasności V<16 mag. T. Jayasinghe ze współpracownikami w [11] szacuje, że mniej niż 10% gwiazd w katalogu
ASAS–SN posiada błędnie wyznaczony rodzaj zmienności – głównie z powodu pomyłek pomiędzy podobnymi
typami zmienności, np. podklasy podwójnych układów zaćmieniowych.

Tabela 1. Gwiazdy zmienne odkryte przez ASAS–SN według typów/rodzajów zmienności:
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Rodzaj

Opis

Liczba
odkrytych

EA

Rozdzielone układy podwójne typu Algol

1530

EA | EB

Układy podwójne typu Algol lub β Lyrae

529

EW

Układy podwójne typu W Ursae Majoris

2427

DSCT

Gwiazdy zmienne pulsujące typu δ Scuti

22

HADS

Gwiazdy zmienne pulsujące typu δ Scuti o dużej amplitudzie

549

RRAB

Gwiazdy zmienne pulsujące typu RR Lyrae z asymetrycznymi krzywymi blasku

5008

RRC

Gwiazdy zmienne typu RR Lyrae pulsujące w pierwszej harmonicznej

671

RRAB/BL

Gwiazdy zmienne typu RRAB wykazujące efekt Błażki

42
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RRC/BL

Gwiazdy zmienne typu RRC wykazujące efekt Błażki

7

RRD

Gwiazdy zmienne typu RR Lyrae pulsujące w dwóch modach

40

AHB1

Gwiazdy zmienne nad Gałęzią Horyzontalną – podtyp 1 (XX Vir)

28

DCEP

Gwiazdy zmienne typu δ Cephei / klasyczne cefeidy

164

DCEPS

Cefeidy pulsujące w pierwszej harmonicznej

85

CWA

Gwiazdy zmienne typu W Virginis z P > 8 dni

22

CWB

Gwiazdy zmienne typu W Virginis z P < 8 dni (zmienne typu BL Herculis)

44

M

Mirydy

1855

SRS

Gwiazdy zmienne pół–regularne o krótkich okresach P < 30 dni

161

SR

Gwiazdy zmienne pół–regularne o długich okresach P > 30 dni

13 884

L

Czerwone nieregularne gwiazdy zmienne

18 768

L:

Czerwone nieregularne gwiazdy zmienne z brakującym wskaźnikiem barwy B–V

10 620

YSO

Młode gwiazdowe obiekty

4231

GCAS

Szybko rotujące gwiazdy wczesnych typów widmowych

93

ROT

Gwiazdy zmienne z plamami modulowanymi rotacją

673

VAR

Gwiazdy zmienne niekreślonego typu widmowego

5077

Do automatycznej klasyfikacji ogromnej próbki krzywych blasku prawie 100 tysięcy gwiazd zmiennych zostały
użyte samouczące się algorytmy scikit–learn i UPSILoN: AUtomated Classification for Periodic Variable Stars
using MachIne LearNing (patrz [14 i [15]]). Upsilon jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym
bazującym na algorytmie „przypadkowych lasów” (ang. „random forests” / „random decision forests”), które było
„trenowane” na krzywych blasku OGLE i EROS-2 do rozpoznawania okresowych typów gwiazd zmiennych.
T. Jayasinghe ze współpracownikami klasyfikowali gwiazdy zmienne w następujący sposób:
a) Eliminacja znanych gwiazd zmiennych z ogólnej listy obiektów ASAS–SN o zmiennej jasności.
b) Początkowa klasyfikacja typów zmienności z listy nowych obiektów odkrytych przez ASAS–SN za pomocą
oprogramowania Upsilon.
c) Wizualna weryfikacja automatycznej klasyfikacji Upsilon zmiennych typu RR Lyrae, cefeid, i DSCT przez przynajmniej dwie różne osoby, a pozostałych – przez jedną, w celu wybrania grupy dobrze sklasyfikowanych
gwiazd zmiennych. Podczas tej wizualnej inspekcji krzywych blasku zidentyfikowano 22 809 okresowych
gwiazd zmiennych i oznaczono około 37 tysięcy kandydatów na gwiazdy zmienne nieregularne oraz usunięto błędne obiekty (np. „zmienność” spowodowana rozciągniętymi obrazami gwiazd, prześwietleniem,
błędne współrzędne, itp.).
d) Trenowanie algorytmu samo–uczącego się scikit–learn na krzywych blasku ASAS–SN i klasyfikacja gwiazd
zmiennych.
e) Ponowna klasyfikacja wszystkich obiektów zmiennych odkrytych przez ASAS–SN.
Na stronie internetowej „ASAS–SN Variable Stars Database” (patrz: [6]) dostępne są krzywe blasku w barwie
V dla gwiazd zmiennych z katalogu ASAS–SN. W przyszłości planowane jest również udostępnienie krzywych
blasku innych znanych gwiazd zmiennych, które są w zasięgu teleskopów ASAS–SN.

www.proxima.org.pl
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Rys. 1. Rozkład przestrzenny we współrzędnych równikowych 66 533 nowych gwiazd zmiennych odkrytych przez
ASAS–SN. Szarymi kropkami oznaczono około 370 tysięcy znanych do tej pory gwiazd zmiennych z katalogu VSX
o jasności V<17 mag i amplitudzie A>0,05 mag. Materiał źródłowy [11].

*

25 stycznia 2018 r. T. Jayasinghe ze współpracownikami z ASAS–SN ogłosił odkrycie 4880 jasnych (V<17 mag)
gwiazd zmiennych typu RR Lyrae na podstawie analizy obserwacji ASAS–SN z lat 2013–2017 (szczegóły arXiv
1801.07716). W tej liczbie astronomowie odkryli 4433 gwiazd zmiennych typu RRab, 446 – typu RRc i 1 – RRd
o średniej jasności pomiędzy 12,1 i 17,1 mag, zakresie amplitud 0,1 – 1,83 mag oraz okresach od 0,22 do
0,93 dnia.

12
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Na rys. 2 pokazano we współrzędnych równikowych rozkład 4880 gwiazd zmiennych typu RR Lyrae odkrytych
przez ASAS–SN za pomocą czerwonych kropek oraz 44 638 takich zmiennych z katalogu VSX o jasności mniejszej
od 17 mag (szare kropki). W poprzednich przeglądach obserwacyjnych były pomijane bieguny nieba oraz średnie szerokości galaktyczne. Duża liczba szarych punktów w pobliżu centrum Drogi Mlecznej jest efektem odkryć
gwiazd typu RR Lyrae w paśmie fotometrycznym I przez OGLE – „polski” przegląd okolic centrum Galaktyki.
Na stronie internetowej „ASAS–SN Variable Stars Database” (patrz: [6]) są dostępne krzywe blasku tych oraz
wielu innych gwiazd zmiennych odkrytych przez ASAS–SN.

Rys. 2. Rozkład 4880 gwiazd zmiennych typu RR Lyrae odkrytych przez ASAS–SN (czerwone kropki) we
współrzędnych równikowych. Materiał źródłowy arXiv 1801.07716.

www.proxima.org.pl
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4 lutego 2018 r. Na zdjęciach z teleskopu Brutus (Hawaje) odkryto jasną (~15,2V) supernową ASASSN–18bt
(AT 2018oh) – patrz [12] 11253. Dzień wcześniej ten obiekt miał jasność ~15,5V, a na zdjęciach z 27 stycznia
i wcześniejszych nie było go widać (V>17,5). Supernową ASASSN–18bt zaobserwowano w odległości około 7,8"
na północ i 2,0" na wschód od centrum galaktyki UGC 04780 (z=0,010981, d=49,4 Mpc). Szacunkowa jasność
absolutna supernowej wynosi około -18,4V.
15 lutego 2018 r. Na Twitterze [7] podano, że tej nocy zostało sfotografowane całe dostępne do obserwacji
niebo, pomijając tylko najbliższe okolice Księżyca. Jest to możliwe, ponieważ od końca ubiegłego roku niebo jest
rejestrowane w zakresie ~9–17V przez pięć kwadrupolowych teleskopów w ramach projektu ASAS–SN (każdy
zawiera zestaw 4 obiektywów Nikona o aperturach 14 cm z kamerami CCD na wspólnej platformie paralaktycznej) na Hawajach (teleskop Brutus), w Teksasie USA (teleskop Henrietta Leavitt), Chile (teleskopy Cassius
i Bohdan Paczyński) i RPA (Cecilia Payne–Gaposchkin).
9 marca 2018 r. Mariko Kimura ze współpracownikami (patrz [16]) znaleźli dwa układy kataklizmiczne ASASSN–
16dt i ASASSN–16hg, które wydają się być obiecującymi kandydatami na „period bouncers”. Tą nazwą określa
się układy kataklizmiczne, które stopniowo skracając swój okres orbitalny w wyniku wypromieniowania energii
układu za pomocą fal grawitacyjnych osiągnęły najkrótszy możliwy okres orbitalny (teoretycznie ~82 minuty)
i po „odbiciu się” (ang. bounce) od tego minimum teraz ich okres orbitalny wydłuża się. Przejście z modu
skracania okresu orbitalnego do wydłużania wynika ze zmiany relacji masa–promień dla składnika wtórnego,
którym zwykle jest gwiazda ciągu głównego o późnym typie widmowym. Ta zmiana jest aktywowana tym, że
termiczna skala czasowa składnika wtórnego staje się większa od skali czasowej utraty masy lub że składnik
wtórny osiągnął stan degeneracji materii – stając się brązowym karłem. Teoretycznie w końcowym etapie ewolucji układów kataklizmicznych większość z nich powinna „odbić się” od minimalnego okresu orbitalnego, ale
znana jest zaledwie dwucyfrowa liczba kandydatów. Na przykład w tabeli 2. z publikacji [16] podano listę 15
prawdopodobnych „period bouncers” z oszacowanym stosunkiem masy (q) składnika wtórnego do głównego.

Tabela 2. Lista gwiazd kataklizmicznych – kandydatów na „period bouncers” z oszacowanym stosunkiem
masy q = M 2 / M 1 (w–g [16]).
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Obiekt

Okres orbitalny (minuty)

Stosunek masy (q)

SDSS J1507

66,61

0,0625

SDSS J1433

78,11

0,069

SDSS J1501

81,85

0,067

SDSS J1035

82,09

0,057

ASASSN–16bu

85,39

0,10

PNV J1714

85,76

0,076

PNV J172929

86,01

0,073

MASTER J2112

86,02

0,081

ASASSN–14cv

86,28

0,077

ASASSN–16js

86,89

0,056

MASTER J2037

87,12

0,097

SDSS J1057

90,42

0,055

ASASSN–16dt

92,45

0,036

OT J1842

103,22

0,042

SSS J1222

109,80

0,032
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Analizy krzywej blasku ASASSN–16dt wykonana przez M.Kimurę ze współpracownikami [16] pozwoliła oszacować stosunek masy q ≈ 0,036 w tym układzie kataklizmicznym na podstawie początkowej ewolucji supergarbu
(tzw. etap A: BJD=2457502.8–2457506.8 na rys. 3). Na mały stosunek masy wskazują również inne parametry
obserwacyjne krzywej blasku ASASSN–16dt typowe dla nowych karłowatych typu WZ Sge o małym „q” takie jak:
 długi czas trwania etapu A w supergarbie (ang. superhump);
 małe amplitudy zmiany jasności w supergarbie;
 duże opóźnienie pomiędzy pojawieniem się „zwykłych” supergarbów;
 wolne tempo spadku amplitudy supergarbu na etapie plateau.
Bardzo małe „q” i ww. cechy krzywej blasku wskazują na to, że ASASSN–16dt jest jednym z najlepszych
kandydatów na „period bouncer”.
W tabeli 2. nie ma ASASSN–16hg, gdyż dla tego obiektu nie zaobserwowano etapu A supergarbu pozwalającego na wyznaczenie stosunku masy składników. Pomimo nieznanej wartości „q”, ten układ kataklizmiczny
jest prawdopodobnym kandydatem na „period bouncer” ze względu na morfologię krzywych blasku oraz małe
amplitudy supergarbów.
Krzywą blasku ASASSN–16dt z 2016 roku przedstawia rys. 3. W tej „ogólnej” krzywej blasku nie widać supergarbów o amplitudzie ~0,1 mag. Superwybuch rozpoczął się najprawdopodobniej w dniu BJD=2457479 od
gwałtownego wzrostu jasności (BJD – ciągła rachuba dni juliańskich z uwzględnieniem pozycji Ziemi względem
barycentrum Układu Słonecznego). Pierwszy etap plateau trwał przynajmniej 15 dni (BJD=2457482.1–2457497.1).
W kolejnych dwóch dniach nastąpił spadek jasności (BJD=2457499–2457500) i przez około 2 dni – wzrost jasności. Drugie plateau trwało około 2 tygodnie (BJD=2457504.0–2457516.8), po którym nastąpił spadek jasności
(BJD~2457518). Przez kolejny tydzień brakuje obserwacji. W późniejszym okresie (BJD=2457531.8–2457534.5)
zaobserwowano pojaśnienie.

Rys. 3. Krzywa blasku ASASSN–16dt podczas superwybuchu w 2016 roku (BJD 2457478 – 2457540). Zielony
kwadrat reprezentuje dla teleskopów ASAS–SN poziom prześwietlenia, a literka „V”–maksymalny zasięg (~17,5
mag). Na krzywą blasku składają się obserwacje ASAS–SN oraz 11 obserwatorów dysponujących teleskopami
o aperturach od 23 do 51 cm. Materiał źródłowy [16].
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21 marca 2018 r. „Zabójcy supernowych” zgłosili odkrycie prawdopodobnej bardzo jasnej nowej galaktycznej
ASASSN–18fv / Nova Carinae 2018 (patrz [12]: 11454) w gwiazdozbiorze Kila. Na zdjęciach ASAS-SN z 15 marca
nie było widać w tym miejscu nic jaśniejszego od V ~17 mag, ale już dzień później pojawił się obiekt o jasności V ~10,4 mag, a 20 marca < 10 mag. Nova Carinae 2018 osiągnęła maksimum jasności około 26–27 marca
(~5,9V dane z bazy AAVSO) i stopniowo jej jasność spada. J.Strader ze współpracownikami (patrz [12]: 11456)
znaleźli w katalogu Gaia DR1 w pozycji ASASSN–18fv obiekt o jasności g~20,1 mag i r~19,5 mag.
W pierwszych dniach po odkryciu pojawiły się wątpliwości co do natury ASASSN–18fv. Widma tego obiektu
w dużej rozdzielczości m. in. z teleskopu 2,5 Du Pont’a i VLT (patrz [12]: 11456 i 11468) są podobne do gwiazdy
wczesnego typu K. Nie zaobserwowano silnego niebieskiego kontinuum typowego dla wybuchów nowych.
Mniejsza od oczekiwanej dla typowych nowych jest też prędkość ekspansji – od około 250 km/s (maksymalna
prędkość z profili P Cygni dla linii Fe II) do 325 km/s (z profilu P Cygni dla Hα).
Duża liczba wąskich linii absorpcyjnych może wskazywać, że jest to obiekt podobny do czerwonej nowej
(np. V838 Mon, V1309 Sco) lub czerwonej zmiennej (np. V4332 Sgr). Również nie jest wykluczone, że to może
być rozbłysk helowy lub YSO. Z drugiej strony analiza widma o małej rozdzielczości (amatorski spektrograf
Alpy600) wykonanego 21 marca przez australijskiego astronoma P. Lucas’a (patrz [12]: 11460) wskazuje, że
jest to klasyczna nowa w fazie wzrostu jasności z optycznie grubą „kurtyną Fe”. Z maksymalnego przesunięcia części absorpcyjnej profili P Cygni linii widmowych Fe II 5018 i 5169 oszacowano prędkość ekspansji na
około 800 km/s. Potrzebne są dalsze obserwacje, aby wyjaśnić naturę tego obiektu.

Rys. 4. Strzałka wskazuje na prawdopodobną gwiazdę nową Nova Carinae 2018, która została odkryta 21 marca
br. przez ASAS-SN (stąd również oznaczenie: ASASSN-18fv) w pobliżu przepięknej mgławicy Carina. Materiał
źródłowy [18]: APOD 25 marca 2018 r.- A.Maury i J.Fabrega.
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21 marca 2018 r. Obserwacje CRTS i ASAS-SN zostały wykorzystane przez T.Liu, S.Gezari i M.Coleman Miller
(patrz [17]) do weryfikacji PG1302-102 - kandydata na układ podwójny składający się z supermasywnych czarnych dziur.
Kwazar PG1302-102 znajduje się w odległości około 3,5 miliarda lat świetlnych (z=02784) w jasnej galaktyce
eliptycznej w gwiazdozbiorze Panny. Został odkryty przez przegląd nieba Catalina Real-Time Transient Survey
(CRTS) i do krzywej blasku CRTS w zakresie optycznym (przedział czasowy: ~53 500 < MJD < ~56 400, patrz
rys.5) można bardzo dobrze dopasować w „naszym”/obserwacyjnym układzie odniesienia sinusoidę o okresie
1884±88 dni (~5,2 lat) i amplitudzie ~0,14 mag. W układzie odniesienia związanym z kwazarem PG1302-102
okres ten wynosi 1474±69 dni (~4 lata).
Z publikacji z ostatnich lat wynika, że okresowe zmiany krzywych blasku kwazarów są obserwacyjnym
markerem wskazującym na ich podwójną naturę. To znaczy, że taki kwazar może być układem podwójnym
supermasywnych czarnych dziur (ang. supermassive black hole binary – w skrócie SMBHB) o sub-parsekowej
separacji.
W szczególności dla kwazara PG1302-102 jako podwójnego układu SMBH oszacowano całkowitą masę
około 300 mln Mʘ i separację orbitalną <0,01pc (czyli <12 dni świetlnych). Ta 4-letnia okresowość w układzie
odniesienia związanym z kwazarem może być modulowana akrecją na SMBHB. Również może być efektem
wzmocnienia dopplerowskiego promieniowania emitowanego przez minidysk akrecyjny wokół czarnej dziury,
który porusza się z prędkością relatywistyczną. Do tej relatywistycznej kolimacji/wzmocnienia o amplitudzie
~0,14V promieniowania dysku akrecyjnego wokół mniej masywnej czarnej dziury wystarczy modulowanie
obserwowanej przez nas prędkości o amplitudzie „tylko” 0,074c=22000 km/s (zobacz arXiv: 1509.04301). W tym
SMBHB czarna dziura, która jest „mniej masywna” może posiadać całkiem pokaźną masę ~107–108Mʘ.
Problem stanowi pokrycie bardzo krótkiego przedziału czasowego (zaledwie ~1,5 okresu!) krzywej blasku
PG1302-102 z obserwacji „Kataliny”, które może być podatne na normalną statystyczną zmienność kwazara.
I tak rzeczywiście się okazało! Połączona krzywa blasku CRTS + ASAS-SN dla kwazara PG1302-102 nie jest zgodna
z sinusoidą o okresie 1884 dni wyznaczoną z wcześniejszych obserwacji CRTS - co nie faworyzuje dla PG1302102 modelu podwójnego układu supermasywnych czarnych dziur.
Połączona krzywa blasku PG1302-102 z obserwacji CRTS (czarne punkty) i ASAS-SN (niebieskie punkty) jest
pokazana na rys. 5. Do tej krzywej blasku jasności zostały pobrane za pomocą ASAS-SN Sky Patrol [4] z około
2200 dni (okres MJD=55972−58178) – przy czym do celów kalibracyjnych przez około 400 dni nakładają się
obserwacje z obu przeglądów nieba. Krzywa blasku ASAS-SN została przesunięta by ją dopasować do obserwacji CRTS. Na rys. 5 pokazano sinusoidę dokładnie o okresie 1884 dni (czarna przerywana linia), dwie sinusoidy
o okresach 1972 i 1796 dni (→1884±88 dni) oznaczone szarymi przerywanymi liniami i uśrednione („binned”)
krzywe blasku z obserwacji CRTS (pomarańczowe) i ASAS-SN (magenta).

Rys. 5. Krzywa blasku PG1302-102,
czyli kandydata na podwójny układ
supermasywnych czarnych dziur, która
została przygotowana na podstawie
obserwacji CRTS (czarne punkty) i ASAS-SN
(niebieskie punkty). Materiał źródłowy
[16].
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24 marca 2018 r. Na zdjęciach ASAS–SN z 22 marca została odkryta pozagalaktyczna nowa ASASSN–18gb
(AT 2018akx) jako obiekt o jasności ~17,5V w odległości około 82" na południe i 245" na wschód od centrum
galaktyki NGC 3109, która wchodzi w skład Lokalnej Grupy Galaktyk (należy do niej m.in. Droga Mleczna
i Galaktyka Andromedy). Informacja na ten temat została opublikowana w telegramie astronomicznym nr 11470
(patrz [12] 11470). Oszacowano jasność absolutną ASASSN–18gb na około -8,3 mag w filtrze sloanowskim „g”
(moduł odległości m-M=25,55 mag, przy szacunkowej ekstynkcji międzygwiazdowej A_g=0,220). Współpracownik
projektu ASAS–SN – Joe Brimacombe potwierdził to odkrycie, wykonując zdjęcie w lepszej rozdzielczości (patrz
rys.6).
Tej samej nocy została ona również potwierdzona spektroskopowo (szczegóły [12] 11472). W widmie obiektu
widać profile P Cygni linii wodoru serii balmerowskiej od Hα do Hδ. Graniczną prędkość profilu P Cygni dla linii
Hα oceniono na ~2000 km/s. Prawdopodobnie są również linie emisyjne He I i/lub Na-D. Jednak potrzebne są
dalsze obserwacje, gdyż trzy widma opisane w telegramie IAU nr 11472 wykonano w nieoptymalnych warunkach przy masie powietrznej ~2.
ASASSN–18gb jest pierwszą nową zaobserwowaną w galaktyce NGC 3109. Wygląd widma wskazuje na fazę
wzrostu jasności lub okolice maksimum.

Rys. 6. Odkrycie pierwszej nowej w galaktyce NGC 3109 odległej o około 4,5 miliona lat świetlnych - ASASN-18gb
(AT 2018akx). J. Briacombe wykonał zdjęcie widoczne po prawej stronie, które potwierdziło odkrycie ASAS-SN.
Materiał źródłowy [12] 11470.
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30 marca 2018 r. Na koniec pierwszego kwartału br „zabójcy supernowych” zgłosili w jednym telegramie IAU nr
11492 (patrz [12] 11492) odkrycie aż 8 supernowych: ASASSN–18gk (AT 2018amp), ASASSN–18gj (AT 2018ang),
ASASSN–18gi (AT 2018amo), ASASSN–18gg (AT 2018amc), ASASSN–18gf (AT 2018aly), ASASSN–18ge (AT 2018alc),
ASASSN–18ga (AT 2018aks), ASASSN–18fw (AT 2018aki). Dla supernowych i innych obiektów, oprócz oznaczenia
w bazie ASAS–SN warto posługiwać się również oznaczeniami z bazy TNS (AT...), aby zminimalizować ryzyko
pomyłki.
31 marca 2018 r. Do końca marca 2018 roku są 672 pozycje na liście [3] supernowych odkrytych przez ASAS–
SN, w tym 76 w 2018 roku (lp.→672–596). Ostatnia z nich to ASASSN-18gk (AT 2018amp). Pomimo późnego
startu (pierwszą supernową ASASSN-18aa odkryto dopiero 7 stycznia) w bieżącym roku w ramach projektu
ASAS-SN odkryto prawie dwa razy więcej supernowych niż w pierwszych kwartałach 2016/2017 (odpowiednio
40/43 supernowych).
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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] Baza danych gwiazd zmiennych odkrytych przez ASAS–SN – https://asas-sn.osu.edu/variables
[7] ASAS–SN CV Patrol – http://cv.asassn.astronomy.ohio-state.edu/
[8] Profil ASAS–SN na portalu społecznościowym Twitter – https://twitter.com/SuperASASSN
[9] 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
[10] 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
[11] T. Jayasinghe i inni (2018), „The ASAS–SN Catalog of Variable Stars I: The Serendipitous Survey” –
https://arxiv.org/pdf/1803.01001.pdf
[12] Odnośnik do telegramów astronomicznych. Aby znaleźć konkretny numer telegramu należy w polu XXXX wpisać
jego numer (np. 8042) – http://www.astronomerstelegram.org/?read=XXXX
[13] 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
[14] F.Pedregosa i inni (2012), „Scikit–learn: Machine Learning in Python” – https://arxiv.org/pdf/1201.0490.pdf
[15] Dae–Won Kim and Coryn A. L. Bailer–Jones (2016), „A package for the automated classification of periodic variable
stars” – https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2016/03/aa27188-15.pdf
[16] Mariko Kimura i inni (2018), „ASASSN–16dt and ASASSN–16hg: Promising Candidates for a Period Bouncer” –
https://arxiv.org/pdf/1803.03179.pdf
[17] T.Liu, S.Gezari i M.Coleman Miller (2018), „Did ASAS–SN Kill the Supermassive Black Hole Binary Candidate
PG1302–102?” – https://arxiv.org/pdf/1803.05448.pdf
[18] Announcing Nova Carinae 2018 – https://apod.nasa.gov/apod/ap180325.html
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KALENDARIUM

MIRYDY
W kalendarium maksimów jasnych miryd prezentujemy efemerydy 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

MAJ
W maju siedem jasnych miryd znajdzie się w maksimum. Najjaśniejszą z nich będzie R Vir, która szczyt osiągnie
w połowie miesiąca. Jej warunki widoczności przez cały miesiąc będą znakomite. Na wieczornym niebie w dalszym
ciągu za pomocą niewielkiej lornetki będzie można zobaczyć słabnącą R Leo. W sąsiednim gwiazdozbiorze, Małym
Lwie, na początku maja w maksimum znajdzie się R LMi. Przez całą noc widoczna będzie także słabnąca po zeszło
miesięcznym maksimum S UMa.
Dużo więcej atrakcji czeka miłośników gwiazd zmiennych na porannym niebie. Już na początku miesiąca w maksimum znajdzie się S Lac, a od połowy miesiąca nisko nad wschodnim horyzontem będziemy mogli zaobserwować
R Peg. Dużo łatwiej będzie można ocenić znajdującą się dużo wyżej nad horyzontem W Lyr.
Warto także zwrócić uwagę na kilka ciekawych miryd, które będą przed maksimum: T Cep, R Ser, R Cyg,
RT Cyg oraz R Cas. Wszystkie one będą z dnia na dzień jaśniały, a ich warunki widoczności będą znakomite. Warto
nadmienić, że na porannym niebie będzie także można oceniać R And, której jasność powinna już przekroczyć
11 mag, a jej maksimum spodziewamy się w lipcu.

Niebo wieczorne 15 V, godz. 22:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC.
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Mirydy

Decl.

Data
max

Okres

Amplituda

V>11 MAG

09h45m34,27s

+34°30’42,8”

2

372,19

7,1–12,6

II–IX

S Lac

s

22 29 00,90

+40°18’55,9”

5

241,50

8,2–13,0

II–VI

R Peg

23h06m39,17s

+10°32’36,0”

10

378,10

7,8–13,2

III–VIII

R VIR

12h38m29,94s

+06°59’18,9”

16

145,63

6,9–11,5

cały rok

W Lyr

18h14m55,87s

+36°40’13,1”

24

197,88

7,9–12,2

IV–VII

R Cam

14h17m51,03s

+83°49’53,7”

26

270,22

8,3–13,2

III–VII

RY Oph

18 16 36,94

+03°41’35,3”

30

150,41

8,2–13,2

V–VI

Nazwa

R.A.

R LMi

h

h

m

m

s

Niebo wieczorne 15 V, godz. 3:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC.

CZERWIEC
Podczas krótkich czerwcowych nocy aż 9 jasnych miryd znajdzie się w maksimum, w tym 3 jaśniejsze od 7 mag.
Na początku miesiąca będzie jeszcze można spróbować ocenić R Leo, jednak jej warunki widoczności z dnia na
dzień będą się pogarszać. Podobna sytuacja będzie miała miejsce z R Vir, której maksimum wypadło w maju.
W pierwszych dniach czerwca w maksimum znajdzie się łatwa w lokalizacji RT Cyg, a w jej sąsiedztwie będziemy
mogli zaobserwować R Cyg, której maksimum spodziewane jest pod koniec miesiąca. Obie gwiazdy będą widoczne
niemalże w jednym polu widzenia, więc warto wykorzystać tą wyjątkową okazję, gdy obie są akurat blisko swoich
maksimów.
Dużo wyżej na niebie znajdziemy jedną z najpopularniejszych miryd na niebie – T Cep, której maksimum spodziewamy się w pierwszej dekadzie miesiąca. Tuż obok będzie widoczna intensywnie czerwona S Cep. Obie mirydy
bardziej szczegółowo opisane są w bieżącym numerze Proximy, w artykule pt. „Gwiazdozbiory nieba północnego”.
Znacznie niżej, ale mimo to znakomicie widoczna będzie R Ser, której maksimum spodziewane jest w połowie
miesiąca. Idąc dalej w kierunku wschodnim natrafimy na R Aql. Obie mirydy są warte uwagi ze względu na wysokie
wartości jakie osiągają w maksimum.
Warta uwagi jest także R Aqr, ale w naszym kraju będzie widoczna dopiero od lipca. Jednak już za 2 lata jej maksima zaczną wypadać w czasie, gdy jest ona u nas korzystnie usytuowana na nieboskłonie.
Na porannym niebie łatwo zlokalizujemy zbliżającą się do szczytu R Cas. Nieco niżej niej, coraz wyżej i coraz
jaśniej świecić będzie R And, która szybko będzie zwiększać jasność przed lipcowym maksimum.

www.proxima.org.pl
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Mirydy

Niebo wieczorne 15 VI, godz. 23:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data
max

Okres

Amplituda

V>11 MAG

RT Cyg

19h43m03,77s

+48°46’41,3”

5

190,28

7,3–11,8

IV–VIII

T Cep

21h09m31,78s

+68°29’27,2”

7

388,14

6,0–10,3

cały rok

R Aqr

s

23 43 49,45

-15°17’04,1”

9

386,96

6,5–10,3

cały rok

R Ser

15h50m41,73s

+15°08’01,1”

13

356,41

6,9–13,4

IV–X

S Cep

s

21 35 12,83

+78°37’28,1”

19

486,84

8,3–11,2

cały rok

T Cas

00h23m14,27s

+55°47’33,2”

21

444,83

7,9–11,9

I–X

V Boo

14h29m45,27s

+38°51’40,6”

24

260,00

7,0–11,3

cały rok

R Cyg

s

19 36 49,38

+50°11’59,4”

29

426,45

7,5–13,9

IV–X

R Vul

21h04m22,50s

+23°49’18,0”

29

136,73

8,1–12,6

V–VII

h

h

h

m

m

m

Niebo wieczorne 15 VI, godz. 2:30. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC.
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LIPIEC
W lipcu noce zaczną się wreszcie wydłużać, a aż ciekawych 10 miryd znajdzie się w maksimum. Podczas obserwacji
warto pamiętać o polecanych gwiazdach z ubiegłego miesiąca, które powoli będą tracić swój blask, a mianowicie o:
T Cep, R Ser, R i RT Cyg. W pierwszej dekadzie miesiąca na nasze niebo powróci wspominana już R Aqr, która mimo
tego, że będzie już miesiąc po maksimum, w dalszym ciągu powinna być jaśniejsza od 7 mag.
Na wieczornym niebie warto zerknąć w kierunku południowo – zachodnim, tam w maksimum świecić będzie
rzadko obserwowana RU Lib – zaledwie 47 ocen w ubiegłym roku w bazie AAVSO. Znacznie wyżej i łatwiej będzie
można zaobserwować dwie inne słabe mirydy: W CrB i T Her, które w pierwszych dniach lipca znajdą się w maksimum. Obie będą bardzo szybko słabły i już w sierpniu ich jasność powinna spaść poniżej 10 mag. W Herkulesie
będzie świeciła jeszcze jedna mira, nieco jaśniejsza od poprzedniczki – RS Her, której spadek jasności będzie wolniejszy niż sąsiadki z gwiazdozbioru.
Na porannym niebie zajaśnieje kilka mir z jesiennych gwiazdozbiorów. W połowie miesiąca w maksimum znajdzie
się R Ari, której warunki widoczności z dnia na dzień będą coraz lepsze. W trzeciej dekadzie lipca dołączą do niej
dwie przedstawicielki Pegaza: S Peg i W Peg, obie powinny być dość dobrze widoczne przez najbliższe miesiące.
Najciekawsze jednak mirydy odnajdziemy w Kasjopeji i Andromedzie: R And i R Cas. Obie często w maksimum
przekraczają 7 mag, a na niebie leżą w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie. Jasność R Cas na początku
kwietnia przekraczała już 10 mag.
Przez całą noc będziemy mogli obserwować najjaśniejszą mirydę w tym miesiącu, R Aql, która w maksimum czasami
przekracza 6 mag. Parę stopni od niej w kierunku zachodnim odnajdziemy świecącą w minimum jasności X Oph.
Pod koniec miesiąca na niebie pojawi się o Ceti (Mira), zbliżająca się do minimum jasności, które wystąpi w sierpniu. W tym miesiącu wypadnie także minimum χ Cyg.

Niebo wieczorne 15 VII, godz. 21:30. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC.
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Mirydy

Decl.

Data
max

Okres

Amplituda

V>11 MAG

16h15m24,54s

+37°47’44,1”

1

238,40

8,5–13,5

VI–VIII

T Her

s

18 09 06,20

+31°01’16,2”

7

164,98

8,0–12,8

VI–VIII

RU Lib

15h33m16,50s

-15°19’35,0”

13

316,56

8,1–14,0

V–VIII

R Cas

23h58m24,87s

+51°23’19,7”

13

430,46

7,0–12,6

IV–I

R Ari

02h16m07,10s

+25°03’23,6”

16

186,78

8,2–13,2

VI–IX

RS Her

17h21m42,35s

+22°55’15,9”

17

219,70

7,9–12,5

V–IX

S Peg

s

23 20 32,62

+08°55’08,1”

21

319,22

8,0–13,0

V–IX

W Peg

23h19m50,50s

+26°16’43,6”

22

345,50

8,2–12,7

IV–X

R And

00h24m01,94s

+38°34’37,3”

25

409,33

6,9–14,3

VI–XI

R Aql

19h06m22,24s

+08°13’48,0”

30

266,50

6,1–11,5

V–XII

Nazwa

R.A.

W CrB

h

h

m

m

Niebo wieczorne 15 VII, godz. 4:00. Mapa wygenerowana na podstawie programu CdC.

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 SER

T CEP

www.proxima.org.pl

25

KALENDARIUM

Krzywe jasności wybranych miryd

R AQL

R CYG

Na podstawie:
www.aavso.org
www.sogz-ptma.urania.edu.pl
Programu Cartes du Ciel
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GWIEZDNE KATAKLIZMY

Gwiazdy nowe w pierwszych czterech miesiącach
2018 roku
Pomiędzy początkiem stycznia, a drugą dekadą kwietnia 2018 roku potwierdzono pojawienie się aż dziesięciu
jasnych galaktycznych nowych. Niestety, w większości przypadków ich położenie nie pozwalało obserwatorom
z terenu Polski na dokonanie ocen blasku. Wszystkie te nowe wybuchły na południowej półkuli nieba.
Dodać należy, że obserwacje wykonywane popularnymi lustrzankami cyfrowymi święcą na polu odkryć gwiazd
nowych wielkie sukcesy.

Marian Legutko (LMT)

PNV J11261220-6531086 – Nowa Muchy 2018
14 stycznia 2018 r., około godziny 11.40 UT, Rob Kaufman
z miejscowości Bright w Victorii (Australia) zarejestrował
nieobserwowany wcześniej obiekt o jasności 7 mag na
obrazie uzyskanym za pomocą Canona 650D z obiektywem 55 mm. Sam odkrywca, w trzy godziny po odkryciu,
uzyskał pierwsze widmo niskiej rozdzielczości, poświadczające naturę obiektu jako klasycznej nowej typu Fe-II.
Ze względu na położenie nowa nie była obiektem możliwym do obserwacji z terenu Polski. Jej współrzędne:
RA = 11h26m15,16s; Dekl. = -65°31'23,3" (dane AAVSO)
Niebawem po odkryciu nowa osiągnęła maksimum
blasku na poziomie 6,5 mag, po czym jej jasność regularnie malała, aby osiągnąć ~16 mag na przełomie lutego

i marca. Przez kilka dni obserwowano wahania blasku,
w granicach 15–16 mag, ostatecznie jednak obiekt znalazł się poza zasięgiem obserwatorów.
PNV J11261220-6531086 była, jak dotąd, trzecią co
do jasności nową na niebie w 2018 roku. Dwie inne
nowe (również na półkuli południowej), o których dalej,
osiągnęły w maksimum 5,9 mag.
Co ciekawe, zaobserwowany wybuch PNV J112612206531086 był, zgodnie z danymi ASAS-SN Sky Patrol,
drugim jej pojaśnieniem w tym roku. Pierwsza erupcja miała miejsce w pierwszych dniach stycznia 2018 r.
Nowa osiągnęła wtedy (3 stycznia, ok. 5.45 UT) maksymalny blask 8,8 Vmag.

Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Muchy 2018 w okresie 14 stycznia – 25 marca, według obserwacji
(CCD-V, DSLR – TG i wizualnych) zgromadzonych przez AAVSO.
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Rys. 2. Odkrywczy obraz Nowej Muchy 2018 uzyskany przez Roba Kaufmana.

Rys. 3. Widmo niskiej rozdzielczości Nowej Muchy, uzyskane przez odkrywcę.
Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #609 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-609
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J11261220-6531086.html
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»»
»»
»»

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=11183
https://asas-sn.osu.edu/
light_curves/87fd7dc5-af64-42aa-9f2e-59b05de938f9
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PNV J17180658-3204279 – Nowa Skorpiona 2018#1
Japoński obserwator, Hideo Nishimura, dostrzegł
nową na niefiltrowanym obrazie uzyskanym z użyciem
lustrzanki cyfrowej, wyposażonej w obiektyw 200 mm
f/3,2. W chwili odkrycia, 17 stycznia około godz. 20.50 UT,
odkryta zmienna miała jasność 11 mag. Cztery doby później J. Strader wraz ze swoim zespołem, wykorzystując
4,1-metrowy teleskop na Cerro Pachon w Chile (Southern
Astrophysical Research Telscope, wyposażony w spektrograf Goodman’a), uzyskał widmo obiektu, które pozwoliło
sklasyfikować go jako klasyczną nową typu Fe-II.

PNV J17180658-3204279 osiągnęła maksimum blasku
na poziomie ok. 10,7 mag w ciągu doby od momentu
odkrycia. Później jej jasność systematycznie malała, aby
na przełomie lutego i marca spaść poniżej 15,5 mag. 5/6
marca oszacowano blask nowej na 16,8 Vmag. Ostatnia
wizualna ocena, podająca jasność 14 mag, pochodzi
z nocy 15/16 kwietnia. Być może nastąpiło ponowne
pojaśnienie nowej, jednak brak kolejnych ocen blasku
PNV J17180658-3204279.
Współrzędne nowej: RA = 17 h 18 m 06,37 s ;
Dekl. = -32°04'27,7" (dane AAVSO)

Rys. 4. Krzywa blasku PNV J17180658-3204279 w okresie od 17 stycznia do 3 marca 2018 r. według danych
zebranych przez AAVSO.

Rys. 5. Obraz Nowej Skorpiona 2018#1, uzyskany
18 stycznia półmetrowym teleskopem w Siding Spring.

Źródła:
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11209 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11209
»» AAVSO Alert Notice #612 –
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-612
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J17180658-3204279.html
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PNV J13532700-6725110 – Nowa Cyrkla 2018
19 stycznia, ok. godz. 16.45 UT, Australijczyk John Seach,
na obrazie wykonanym za pomocą lustrzanki cyfrowej
z obiektywem 50 mm f/1,2, utrwalił nowy obiekt na
tle gwiazdozbioru Cyrkla. Nova Circini 2018 znajduje
się w miejscu o współrzędnych RA = 13h53m27,59s;
Dekl. = -67°25'00,9" (dane AAVSO). W chwili odkrycia
miała ona jasność 9,1 mag.
Uzyskane niezależnie przez Seiichiro Kiyotę i J. Stradera
widma wykazały przynależność obiektu do nowych
typu Fe-II.
Dane ASAS-SN Sky Patrol wykazały, że pojaśnienie
nowej rozpoczęło się kilka godzin przed jej zaobserwowaniem przez J. Seach’a.

Od chwili odkrycia PNV J13532700-6725110
zaobserwowano już dwa wyraźnie maksima jasności,
w tym około 20 marca na poziomie 5,9 mag. Nowa stale
wykazuje sporą aktywność. Obecnie jej blask waha się
około 7,9 mag

Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #613 –
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-613
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J13532700-6725110.html

Rys. 6. Krzywa blasku Nowej Cyrkla 2018 w okresie 19 stycznia – 22 kwietnia na podstawie danych zebranych
w bazie AAVSO.

PNV J16484962-4457032 – Nowa Skorpiona 2018#2
6 lutego, około godz. 20.45UT, Hideo Nishimura za
pomocą Canona 6D z obiektywem 200 mm f/3,2 uzyskał obraz drugiej tegorocznej nowej w Skorpionie. Jej
jasność w chwili odkrycia wynosiła 11,7 mag. Po upływie
3–4 dób obiekt osiągnął maksimum blasku na poziomie
ok. 10 mag.
Ponownie, niezależnie od siebie, Seiichiro Kiyota
i Jay Strader uzyskali widma zmiennej. Na ich podstawie wskazano jej przynależność do grupy klasycznych
nowych typu Fe-II.
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Od momentu maksimum PNV J16484962-4457032
systematycznie traci na jasności. W drugiej połowie
kwietnia blask nowej wynosi już blisko 17 mag.
Położenie PNV J16484962-4457032: RA = 16h48m49,62s;
Dekl. = -44°57’03,2” (dane AAVSO).
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Rys. 7. Obraz Nowej Skorpiona 2018#2, uzyskany
7 lutego 43-centymetrowym refraktorem w Siding Spring.

Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #616 –
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-616
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J16484962-4457032.html
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11289 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11289
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11297 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11297
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11333 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11333

Rys. 8. Krzywa blasku Nowej Skorpiona 2018#2 w okresie 6 lutego – 22 kwietnia na podstawie danych zebranych
w bazie AAVSO.

PNV J17244011-2421463 – Nowa Wężownika 2018#1
Tadashi Kojima, fotografując okolice Wężownika w dniu
12 lutego około godz. 20.00 UT, uzyskał obraz pierwszej
tegorocznej nowej w Wężowniku. Japoński obserwator
posługiwał się Canonem 6D z obiektywem 200 mm f/3,2.
W momencie odkrycia nowa miała jasność 12,5 mag.
Położenie PNV J17244011-2421463: RA = 17h24m39,96s;
Dekl. = -24°21'47,5" (dane AAVSO).

Od chwili odkrycia nowa nie brylowała jasnością. Jej
blask stale powoli opada – obecnie zmienna świeci jako
obiekt około 13,7 mag.
Jak wszystkie opisane wcześniej nowe, również ta
należy do typu klasycznych nowych Fe-II.

www.proxima.org.pl
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Rys. 9. Obraz Nowej Wężownika, który uzyskał Seiichiro Kiyota 25-centymetrowym astrografem sieci
iTelescope.NET w dniu 13 lutego.

Rys. 10. Krzywa blasku Nowej Wężownika 2018#1 w okresie 12 lutego – 20 kwietnia na podstawie danych
zebranych w bazie AAVSO.
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Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #619 – https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-619
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J17244011-2421463.html
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11338 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11338

ASASSN-18ds – Nowa Skorpiona 2018#3
24 lutego, około 8.40 UT, zespół All Sky Automated Survey
for SuperNovae (ASAS-SN) zarejestrował na tle Skorpiona,
w miejscu o współrzędnych RA = 17h03m47,51s; Dekl. =
-38°16'57,1" (dane AAVSO), słaby nowy obiekt o jasności
14,3 Vmag. Uzyskane dwa dni później, za pomocą ESO
New Technology Telescope w La Silla, widmo obiektu
wskazało jego przynależność do klasycznych nowych
typu Fe-II.
Nowa w pierwszych dniach marca osiągnęła maksimum blasku, na poziomie około 11,5 mag. Od tego
momentu jej jasność stale opada. Obecnie jest ona słabsza niż 15 mag.

Źródła:
»» AAVSO VSX– https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=608429
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11348 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11348
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11360 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11360
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11364 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11364
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11365 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11365

Rys. 11. Krzywa blasku Nowej Skorpiona 2018#3 w okresie 24 lutego – 20 kwietnia na podstawie danych
zebranych w bazie AAVSO.

TCP J17140253-2849233 – PNV J17140261-2849237 – Nowa Wężownika 2018#2
Hideo Nishimura, Tadashi Kojima i Koichi Nishiyama
wspólnie z Fujio Kabashima to czterej niezależni
odkrywcy drugiej tegorocznej nowej w Wężowniku.
W trakcie swoich obserwacji dwaj pierwsi odkrywcy
korzystali z identycznych zestawów: Canon EOS 6D +

obiektyw 200 mm f/3,2. Natomiast zespół Nishiyama
i Kabashima stosował zestaw: kamera FLI09000 plus
obiektyw 120 mm f/4. Cała czwórka sfotografowała
nowy obiekt w przedziale zaledwie kwadransa, pomiędzy 19.19, a 19.34 UT, w dniu 10 marca.

www.proxima.org.pl
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W chwili odkrycia PNV J17140261-2849237 miała
jasność około 9,5–10 mag. Jej położenie na niebie:
RA = 17h14m02,53s; Dekl. = -28°49'23,3" (dane AAVSO).
Brytyjski zespół astronomów, któremu przewodził
Steven Williams, 11 marca za pomocą 2-metrowego
Liverpool Telescope uzyskał niskiej rozdzielczości widmo
PNV J17140261-2849237. Z obserwacji tych wynika, że
zmienna jest klasyczną nową typu Fe-II.
Od chwili odkrycia blask nowej systematycznie opada.
Obecnie jasność obiektu wynosi około 12,5 mag.

Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #622 –
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-622
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J17140261-2849237.html
»» CBAT Transient Object Followup Reports–
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J17140253-2849233.html
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11398 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11398
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11409 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11409

Rys. 12. Krzywa blasku Nowej Wężownika 2018#2 w okresie 10 marca – 20 kwietnia na podstawie danych
zebranych w bazie AAVSO.

Rys. 13. Obraz Nowej Wężownika 2018#2, który
11 marca uzyskał Seiichiro Kiyota 43-centymetrowym
astrografem sieci iTelescope.NET
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ASASSN-18fv – Nowa Kila 2018
Zespół All Sky Automated Survey for SuperNovae
(ASAS-SN) w dniu 20 marca o godz. 7.40 UT dokonał
drugiego tegorocznego odkrycia nowej, tym razem
w gwiazdozbiorze Kila. Ten drugi nowy obiekt ASAS-SN,
w przeciwieństwie do poprzedniego, brylował jasnością.
Był on jaśniejszy niż 10 mag już w chwili odkrycia (obraz
CCD był „przepalony”, stąd problem z określeniem rzeczywistej jasności).
Pierwszych obserwacji spektroskopowych dokonał
zespół, którym kieruje Jay Strader. Co ciekawe, wyniki
tych obserwacji nie wskazywały, aby ASASSN-18fv była
gwiazdą nową. Sugerowały one, że mamy do czynienia
z gigantyczną erupcją młodego obiektu gwiazdowego.
Dopiero wykonane przez Paula Luckasa (International
Centre for Radio Astronomy Research, University of
Western Australia) 21 marca kolejne obserwacje widma
obiektu wykazały, że jest to jednak klasyczna nowa, schowana za optycznie grubym obłokiem materii.

ASASSN-18fv jest obiektem lornetkowym. W maksimum blasku (około tygodnia po odkryciu) osiągnęła ona
jasność ok. 5,5 mag.
Położenie nowej: RA = 10h36m13,71s; Dekl. = -59°35’55,1”
(dane AAVSO).
Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #622 –
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-622
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J17140261-2849237.html
»» CBAT Transient Object Followup Reports–
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J17140253-2849233.html
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11398 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11398
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11409 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11409

Rys. 14. Krzywa blasku Nowej Kila 2018 w okresie 20 marca – 20 kwietnia na podstawie danych zebranych
w bazie AAVSO.

TCP J07134590-2112330 – Nowa Wielkiego Psa 2018
24 marca, około 11.55 UT Yuji Nakamura zarejestrował
nową w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Odkrycia dokonał za pomocą 10-centymetrowego reflektora z kamerą
CCD. W chwili odkrycia nowa miała jasność 12 mag.
Jej położenie: RA = 7h13m45,84s; Dekl. = -21°12'31,3"
(dane AAVSO).

Obserwacje spektroskopowe zespołu Jay’a Stradera
potwierdziły naturę obiektu jako klasycznej nowej.
Natomiast obserwacje fotometryczne wykazały, jak dotąd,
dwa piki jasności. Pierwszy pod koniec marca, drugi około
tygodnia później. Niemniej, nowa Wielkiego Psa nie jest
obiektem brylującym jasnością. Podczas swoich maksimów w niewielkim stopniu przekroczyła 10 mag.

www.proxima.org.pl
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Rys. 15. Krzywa blasku Nowej Wielkiego Psa 2018 w okresie 24 marca – 20 kwietnia na podstawie danych
zebranych w bazie AAVSO
Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #627 – https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-627
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J07134590-2112330.html
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11475 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=11475

PNV J18040967-1803581 – Nowa Strzelca 2018
Podobnie, jak w przypadku drugiej tegorocznej nowej
w Wężowniku, nową w Strzelcu odkryło niezależnie od
siebie trzech obserwatorów: Tadashi Kojima, Hideo
Nishimura i Yuji Nakamura. Również w tym wypadku
Kojima i Nishimura korzystali z zestawów: Canon EOS
6D + obiektyw 200 mm f/3,2. Natomiast Yuji Nakamura
stosował zestaw: kamera CCD plus obiektyw 135 mm
f/4. Obserwatorzy ci sfotografowali nowy obiekt 8 kwietnia w godzinach 17.21 UT (Kojima), 17.28 UT (Nishimura)
i 18.55 (Nakamura). W chwili odkrycia przez dwóch pierwszych obserwatorów obiekt miał jasność 11,2 mag.
Położenie Nowej Strzelca 2018: RA = 18h04m09,45s;
Dekl. = -18°03'55,8" (dane AAVSO).
Pierwsze widmo nowej uzyskał 9 kwietnia H. Akazawa
(Funao Astronomical Observatory) za pomocą 35-centymetrowego teleskopu. Kolejnych obserwacji spektroskopowych,
za pomocą 2,4-metrowego teleskopu obserwatorium Kitt
Peak, dokonał zespół kierowany przez J. Ruperta. Jak pisze
główny autor, obserwacje te nie potwierdzają w pełni natury
obiektu jako klasycznej nowej typu Fe-II, ale też jej nie wykluczają. Istnieje podejrzenie, że mamy tu do czynienia z tzw.
czerwoną nową (ang. określenie Luminous Red Nova), czyli
wybuchem powstającym w wyniku złączenia się dwóch
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gwiazd. Jednak do rozstrzygnięcia problemu konieczne
są dalsze intensywne obserwacje, w tym poszukiwanie
charakterystycznego dla nowych czerwonych poblasku
w podczerwieni.
Maksymalny blask nowej, w pierwszych kilkudziesięciu
godzinach po odkryciu mieścił się w granicach 10,5–11,0 mag.
Od tamtej pory jasność zmiennej powoli opada.

Rys. 16. Jedno z odkrywczych zdjęć Nowej Strzelca
2018. Położenie zmiennej wskazują czerwone kreski
w bazie AAVSO
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Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #629 – https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-629
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J18040967-1803581.html
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11528 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=11528

Rys. 17. Krzywa blasku Nowej Strzelca 2018 w okresie 8 – 20 kwietnia na podstawie danych zebranych
w bazie AAVSO

Rys. 18. Pierwsze widmo Nowej Strzelca 2018, uzyskane przez H. Akazawa (Funao Astronomical Observatory)
w dniu 9 kwietnia.

Na podstawie:
www.aavso.org
www.cbat.eps.harvard.edu

www.astronomerstelegram.org
asas-sn.osu.edu
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Fotometria z programem Muniwin cz. II
W drugim artykule opisującym fotometrię z programem Muniwin zajmiemy się sposobami na zmniejszenie błędu
pomiarowego oraz eksportem otrzymanych wyników do bazy danych AAVSO.

Łukasz Socha

P

odczas oznaczania jasności obiektów astronomicznych bardzo istotną wielkością jest błąd pomiarowy,
który należy ocenić. Wyznaczona jasność gwiazdy bez
jednocześnie wyznaczonej niepewności pomiaru będzie
miała stosunkowo niewielką wartość. Spójrzmy na poniżej wyznaczone jasności gwiazdy zmiennej:
Jasność [mag]

Błąd [mag]

SNR

Błąd [mag]

13.124

0.245

200

0.005

13.21

0.09

100

0.011

50

0.022

25

0.043

10

0.110

5

0.220

Pomimo, iż pierwsza jasność podana jest z większą
precyzją, to dokładność tego pomiaru jest znacznie
mniejsza niż w drugim przypadku. Podczas oznaczania
jasności obiektów astronomicznych obecnych jest wiele
różnych źródeł błędu, które w ogólności możemy podzielić na dwie grupy: błędy systematyczne i błędy losowe.
Te pierwsze wynikają z procedury pomiarowej. Jeśli jest
ona nieprawidłowo zaplanowana lub wykonywana, to
każdy pomiar będzie obarczony błędem systematycznym,
który trudno będzie ocenić. Błędem systematycznym
może być na przykład użycie niewłaściwych klatek kalibracyjnych, wyznaczanie jasności gwiazdy, której obraz
na matrycy jest zbyt jasny, albo pomyłka przy ustawianiu
używanego filtra fotometrycznego. Dlatego, jeśli podczas prowadzenia obserwacji gwiazd zmiennych chcemy
uzyskać dobrej jakości wyniki, należy cały proces zaplanować i przeprowadzić starannie. Błędy losowe z kolei
wynikają z samej natury mierzonej wartości – w naszym
przypadku strumienia światła. Na błąd losowy składa się
kilka wielkości, ale jako pierwsze przybliżenie z powodzeniem możemy użyć stosunku sygnału do szumu (ang.
SNR – signal to noise ratio) w badanych gwiazdach. Na
wielkość SNR wpływ ma ilość zarejestrowanego sygnału
od mierzonego obiektu oraz szum tła. Kiedy jasność zarejestrowanego obiektu jest duża, wtedy SNR określone
jest przybliżoną zależnością:

SNR=√N
gdzie N to ilość zarejestrowanych elektronów w obrazie
gwiazdy.
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Dokładne obliczenia wartości SNR muszą brać pod
uwagę wiele czynników, ale zazwyczaj wykonuje je za
nas oprogramowanie. W tabeli poniżej przedstawiono
przykładowy błąd w wyznaczaniu jasności w zależności
od uzyskanego SNR.
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Jak widzimy, dla SNR=100 (co nie jest trudne do osiągnięcia) możliwe jest oznaczenie jasności z dokładnością
do 0,01 mag. Należy jednak pamiętać, że jest to wartość
określona do pojedynczej gwiazdy, a przy fotometrii różnicowej potrzebne są przynajmniej dwie gwiazdy i błąd
wtedy się zwiększy.
Praktycznie każdy program używany do opracowywania danych fotometrycznych oblicza dokładność pomiaru
automatycznie i podaje ją jako nieodłączną część wyniku.
Jest tak też w przypadku programu Muniwin. O ile nie
odznaczyliśmy ręcznie opcji pokazywania słupków
błędu, to na krzywej zmian jasności będą one pokazane
jako niepewność pomiarowa. Niepewność tę możemy
zmniejszyć w prosty sposób poprzez maksymalizację stosunku sygnału do szumu w obrazie badanych
obiektów. Możemy to zrobić na kilka sposobów. W rozważaniach poniżej zakładamy, że cały czas operujemy
na tym samym zestawie, bo jak nietrudno się domyślić,
SNR można również zwiększyć poprzez zwiększenie
apertury teleskopu.
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Użycie wielu gwiazd odniesienia

Rys. 1. Krzywa zmian blasku z wyliczonymi słupkami
błędu

Dobór czasu ekspozycji oraz gwiazd
odniesienia
Im więcej zbierzemy fotonów, tym SNR będzie lepszy.
Czyli w prosty sposób możemy poprawić SNR poprzez
zwiększenie czasu ekspozycji. Ale ma to swoje granice.
Po pierwsze: nie możemy dopuścić, żeby obraz gwiazdy
był zbyt jasny, co może spowodować wejście w nieliniowy
zakres pracy przetwornika. Po drugie: nie możemy stosować dowolnie długich czasów naświetlania. Oprócz
ograniczeń technicznych posiadanego zestawu, barierą
nie do przekroczenia będzie okres zmian badanego
obiektu. Nie będziemy w stanie wychwycić zmian jasności
badanego obiektu, których okres będzie porównywalny
z czasem ekspozycji.
Rozważania powyższe dotyczą również gwiazd odniesienia, ponieważ SNR gwiazdy odniesienia, a co za tym
idzie błąd wyznaczenia jej jasności, składa się na całkowity błąd pomiaru. Czyli ponownie – dla gwiazdy
odniesienia powinniśmy zapewnić jak największy SNR,
ale jednocześnie taki, żeby nie wejść w nieliniowy zakres
pracy przetwornika. Oczywiście jasność gwiazdy odniesienia nie musi być podobna do jasności mierzonego
obiektu. Przykładowo – zarejestrowany obiekt jest
stosunkowo słaby i jego SNR wynosi przykładowo 50.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybrać jasną gwiazdę
odniesienia z SNR równym 200 lub więcej. W ten sposób
sumaryczny błąd wyznaczenia jasności będzie mniejszy.

Jest to popularny sposób na zwiększenie dokładności pomiarowej podczas dokonywania fotometrii.
Metoda ta (ang. ensemble photometry) polega na tym, że
dla badanego obiektu w kadrze zaznaczamy wiele gwiazd
odniesienia, których jasność jest znana. Następnie oprogramowanie określa jasność badanego obiektu dla
każdej pary obiekt – gwiazda odniesienia i na podstawie tej serii pomiarów określana jest średnia jasność
oraz błąd pomiarowy. Metoda ta ma też swoje ograniczenia. Zazwyczaj w kadrze mamy określoną, niewielką
ilość gwiazd odniesienia, których jasność jest dobrze
znana. Ograniczeniem jest też dokładność wyznaczonych jasności gwiazd w używanym przez nas katalogu.
Warto używać katalogu, w którym pomiary są dokładne
i spójne, np. APASS.
W programie Muniwin możemy używać wielu gwiazd
odniesienia, zaznaczając w okienku Plot light curve opcję
Ensemble photometry. Wtedy będziemy mieli możliwość
zaznaczenia większej ilości gwiazd odniesienia w oknie
Choose stars.

Rys. 2.
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Uśrednianie pojedynczych klatek
Kolejną metodą na zwiększenie SNR w obrazie jest
uśrednianie pojedynczych klatek w serii pomiarowej.
Możemy to zrobić w dowolnym programie udostępniającym taką funkcjonalność. Należy jedynie pamiętać,
żeby nie używać zaawansowanych algorytmów, które
podczas sumowania odrzucają błędne piksele. Możemy
używać algorytmów sumujących (ang. sum) albo
uśredniających (ang. average). Operację taką możemy
też wygodnie przeprowadzić w programie Muniwin.
W tym celu zakładając nowy projekt wybieramy szablon
CCD frame merging:

Fotometria z programem Muniwin cz. II
L

 minimalna ilość klatek do uśrednienia do jednej
wspólnej,
 folder, do którego mają zostać uśrednione pliki,
 sposób nazywania nowych plików.
Po kliknięciu przycisku OK proces uśredniania rozpocznie się, a jego postęp będzie wyświetlany na ekranie.
Po zakończeniu uśredniania w folderze znajdą się
połączone klatki, które następnie możemy wczytać do
programu Muniwin jako nowy projekt i wyznaczyć krzywą
zmian blasku.
Tak uśrednione dane pozwolą na uzyskanie większej
dokładności pomiaru jasności, ale oczywiście będzie to
miało swoją cenę. Tracimy na rozdzielczości czasowej
i potencjalne, szybkie zmiany jasności zostaną w takim
procesie utracone i tak musi być.
Uśrednianie klatek jest też bardzo pomocne przy minimalizowaniu błędu scyntylacji. Jest to błąd spowodowany
przez turbulencje atmosferyczne, które sprawiają, że
przy bardzo krótkich czasach ekspozycji (rzędu pojedynczych sekund i krótszych) ilość promieniowania, która
dociera do detektora w tym samym przedziale czasu
może być różna. Przy badaniach obiektów o dużej jasności jesteśmy zmuszeni do stosowania krótkich czasów
naświetlania i pociąga to za sobą duży błąd spowodowany zjawiskiem scyntylacji. Uśrednienie 10 albo nawet
100 klatek z takiej serii spowoduje znaczną redukcję tego
błędu.

Rys. 3.

Rys. 4.

Po utworzeniu projektu wczytujemy do niego
klatki z pomiarami i wykonujemy na nich kroki opisane w pierwszej części poradnika, aż do momentu,
w którym poleceniem Match stars zostały dopasowane
gwiazdy pomiędzy klatkami. Wtedy, zamiast kreślenia
krzywej zmian blasku, wybieramy z menu polecenie
Make → Merge frames. Następnie pojawi się okienko
dialogowe. (rys. 4.)
Wybieramy w nim parametry, według których nastąpi
proces uśredniania klatek:
 ilość następujących po sobie klatek, które zostaną
uśrednione,
 maksymalny okres czasu, w którym muszą znaleźć
się klatki uśrednione do jednej wspólnej,
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Eksport otrzymanych wyników do bazy AAVSO
Kiedy już mamy gotowe wyniki pomiaru jasności gwiazdy
(czy to krzywą zmian blasku, czy to pojedynczy pomiar)
możemy podzielić się wynikami naszej pracy z innymi.
Jednym z miejsc, które służą do tego celu jest baza
danych AAVSO. Zanim zamieścimy tam swoje pomiary,
należy upewnić się, że:
 jesteśmy zarejestrowani w AAVSO i mamy przyznany nasz unikalny identyfikator,
 mamy w programie Muniwin opracowane dane
pomiarowe,
 znamy oznaczenia gwiazdy odniesienia i gwiazdy
kontrolnej, których użyliśmy,
 obserwowana przez nas gwiazda zmienna ma już
swój rekord w bazie danych.

Rys. 5.

Aby w programie Muniwin uzyskać dane w formacie AAVSO, musimy otworzyć w menu Plot pozycję
Plot light curve. Zaznaczamy tam opcję Compute air mass
coefficients i klikamy Apply.

W następnym oknie zaznaczamy naszą gwiazdę zmienną, kontrolną oraz gwiazdę odniesienia (proces ten opisano
w pierwszej części poradnika). W następnym oknie wybieramy aperturę pomiarową i na końcu pojawia nam się
okienko z wykresem krzywej zmian blasku. Przeglądamy dane i przystępujemy do właściwego procesu eksportu
do AAVSO. Z menu File wybieramy polecenie Save. Wpisujemy nazwę pliku, a jako File type wybieramy AAVSO
Extended Format i klikamy Save.

Rys. 6.
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Teraz będziemy musieli wpisać dane o naszej obserwacji. Na samej górze wpisujemy oznaczenie gwiazdy, ale takie,
pod którym zostanie ona rozpoznana w bazie AAVSO. Żeby się upewnić, czy wpisane oznaczenie jest prawidłowe,
możemy je sprawdzić próbując wyszukać gwiazdę w indeksie VSX https://www.aavso.org/vsx/ czy w narzędziu
do kreślenia mapek VSP https://www.aavso.org/apps/vsp/. W kolejnych okienkach wpisujemy swój identyfikator
AAVSO, typ obserwacji, użyty przez nas filtr i numer identyfikacyjny mapki AAVSO, na której jest nasza gwiazda.
Numer ten znajdziemy po wygenerowaniu mapki dla naszej gwiazdy w narzędziu Variable Star Plotter pod adresem
https://www.aavso.org/apps/vsp/. W pozycji Notes możemy wpisać jakieś uwagi, albo „none”, jeśli ich nie mamy,
ale pole to nie może zostać puste, bo Muniwin źle wygeneruje nam do eksportu.

Rys. 7.

Następnie klikamy Forward i w następnych oknach wpisujemy identyfikator i jasność wybranej przez nas gwiazdy odniesienia, a w kolejnym identyfikator naszej gwiazdy kontrolnej. Wtedy nasz plik zostanie wygenerowany. Kolejny krok to
import pliku z danymi do bazy AAVSO. Służy do tego narzędzie WebObs pod adresem https://www.aavso.org/webobs.
Na stronie tej wybieramy link Upload a file of observations i wybieramy nasz wygenerowany plik, po czym klikamy
Upload. Po załadowaniu danych możemy je podejrzeć i sprawdzić ostatni raz, czy to jest dokładnie to, czym chcemy
się podzielić z innymi:
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Rys. 8.

Jeśli tak, to klikamy OK i gotowe – nasze dane są od teraz dostępne dla każdego zainteresowanego. Możemy je też
oczywiście podejrzeć sami – do tego służy narzędzie Light Curve Generator dostępne w wersji drugiej pod adresem
https://www.aavso.org/LCGv2/ Po wpisaniu danych o naszej obserwacji i zakresu czasu powinny się one pojawić
na wykresie:

Rys. 9.

W kolejnej części przewodnika po programie Muniwin zostanie przedstawiona fotometria obiektów ruchomych
(asteroid, komet) oraz eksport wyznaczonych jasności takich obiektów do bazy danych ALCDEF.
cdn.
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Gwiazdozbiory nieba północnego Cefeusz
Cefeusz to dość charakterystyczny i łatwy do obserwacji gwiazdozbiór okołobiegunowy. Powiązany z mitem
o Perseuszu i Andromedzie, przedstawia męża Kasjopei i jednocześnie ojca Andromedy, króla etiopskiego Kefeusa.
Przebiega przez niego Droga Mleczna i możemy w nim znaleźć wiele ciekawych obiektów głębokiego nieba. Do
tej pory w Cefeuszu wykryto 3365 gwiazd zmiennych przeróżnych typów zmienności. Poniżej prezentujemy osiem
najłatwiejszych i najciekawszych obiektów, dostępnych do obserwacji amatorskich.
Bogdan Kubiak

S Cep jest przedstawicielką miryd o dość długim okresie zmienności, wynoszącym 486,84 dni. Jej amplituda wynosi
7,4 – 12,9 mag, przy czym średnia amplituda zwiera się w przedziale 8,3 – 11,2 mag, więc gwiazda może być śledzona
już przez niewielki amatorski sprzęt, niemalże przez cały okres. Charakteryzuje się także intensywnie czerwoną
barwą, współczynnik B–V wynosi dla niej aż 2,70. Tak wysoki współczynnik barwy powoduje z kolei większy rozrzut
ocen jasności na wykresie.
Krzywa zmian blasku charakteryzuje się większą liczbą nieregularności niż ma to miejsce dla innych gwiazd tego
typu. Jest to spowodowane najprawdopodobniej istnieniem drugiego okresu, który zaznacza się na gałęzi rosnącej.
Obserwacje przez Teleskop Herschela z 2012 r. wskazują natomiast na istnienie otoczki z utraconej wcześniej masy,
w odległości około 37 000 jednostek astronomicznych od gwiazdy.
Odległość do S Cep szacowana jest na 1325,87 lat świetlnych (406,50 parseków). Na niebie odnajdziemy ją w północnej części gwiazdozbioru, 6,5° na zachód od gwiazdy γ Cep.
Najbliższe maksimum gwiazdy jest przewidywane na czerwiec bieżącego roku, a minimum spodziewamy się
w styczniu 2019 r.
Poniżej prezentujemy krzywą zmian blasku S Cep z obserwacji AAVSO dla ostatnich 5 lat.

Rys. 1.
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T Cep jest jedną z najpopularniejszych zmiennych typu Mira Ceti – tylko w ubiegłym roku do bazy AAVSO wpłynęło
dla niej ponad 1000 obserwacji. Łatwość lokalizacji i wysoka jasność w maksimum sprawia, że jest ona częstym
celem miłośników astronomii. Gwiazda zmienia jasność w zakresie 5,2 – 11,3 mag, przy czym średnia amplituda
wynosi dla niej 6,0 – 10,3 mag. Okres zmian blasku to 388,14 dni. Na gałęzi rosnącej krzywej jasności często można
zaobserwować zatrzymania wzrostu jasności, a czasami nawet niewielkie spadki. Wskaźnik barwy jest dla niej sporo
mniejszy niż dla poprzedniczki i wynosi 1,09.
T Cep oddalona jest do nas o 611,94 lat świetlnych (187,62 parseków). Jej promień szacowany jest na
329 promieni Słońca, a masa nieco poniżej 2 mas słonecznych. Gwiazda ma widmo klasy M, przy czym wykryto
w nim linie technetu. Jej lokalizacja jest niezwykle łatwa, znajduje się niecałe 3° na południowy zachód od jasnej
gwiazdy β Cep.
Poniżej prezentujemy krzywą zmian blasku T Cep z obserwacji AAVSO dla ostatnich 5 lat.

Rys. 2.

U Cep to jasna gwiazda zmienna zaćmieniowa typu EA, bardzo dobrze poznana, będąca częstym celem miłośników astronomii. Zmienia swoją jasność w amplitudzie 6,75 – 9,24 mag co 2,493121 dnia. Czas trwania minimum
głównego wynosi 9,6 h, w tym czas płaskiego dna około 2 godzin (jasność zmiennej pozostaje wtedy na poziomie
9,24 mag). W trakcie zaćmienia głównego gwiazdę należy oceniać co 10 minut, a poza zaćmieniami wystarczy raz
na noc.
Głównym składnikiem układu jest gwiazda typu B o masie 4 razy większej niż masa Słońca. Drugi składnik to
gwiazda typu G, trzykrotnie masywniejsza od Słońca i powoli tracąca swoją masę, która przepływa do głównego
składnika układu. Ten transfer masy bardzo powoli zmienia okres orbitalny układu, co uwidacznia się w przesunięciu
minimów względem tych sprzed kilkunastu lat.
Dystans jaki dzieli nas do U Cep wynosi 825,73 lat świetlnych (253,16 parseków). Na nocnym niebie odnajdziemy ją
w niedalekim sąsiedztwie Gwiazdy Polarnej, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy nią, a gwiazdą γ Cep delikatnie
odbijamy lornetką w kierunku wschodnim i już jesteśmy na miejscu. By móc ją zaobserwować w trakcie minimum
głównego należy użyć co najmniej lornetki 15×70.
Poniżej prezentujemy wykres fazowy uzyskany przez polskich miłośników astronomii z ostatnich 10 lat.
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Rys. 3.

XZ Cep jest dość jasną zmienną zaćmieniową typu EB. Oznacza to, że mamy do czynienia z układem, którego składniki
mają elipsoidalny kształt, co powoduje ciągłą zmianę sumarycznej jasności układu. Dodatkowo w tym przypadku
mamy do czynienia ze zmienną, której składniki nie wypełniły jeszcze swoich wewnętrznych powierzchni Roche’a.
XZ Cep zmienia jasność w zakresie 8,0 – 8,83 mag w ciągu 5,0972267 dni. Główny składnik układu stanowi gorący
olbrzym typu O9, wtórnym jest gwiazda ciągu głównego typu B1. W trakcie zaćmienia głównego jasność układu
spada o 0,8 mag, minimum wtórne jest znacznie płytsze i wynosi jedynie 0,2 mag, tak, że jest praktycznie na skraju
detekcji za pomocą metod wizualnych.
Zmienna świeci z odległości aż 1716,6 lat świetlnych od Ziemi. Na niebie odnajdziemy ją nie całe 2° od ι Cep,
w kierunku β Cep, nieco poniżej linii łączącej obie gwiazdy. Do jej obserwacji zdecydowanie potrzebna jest już
większa lornetka o średnicy obiektywu co najmniej 70 mm.
Poniżej prezentujemy wykres fazowy uzyskany przez polskich miłośników astronomii.
Rys. 4.
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VV Cep – mimo, że na naszym niebie świeci z jasnością około 5 mag, jest jedną z największych znanych nam
gwiazd w Galaktyce. Jest układem zaćmieniowym, w trakcie zaćmienia jasność układu spada z 4,9 mag do 5,4
mag. Czas pomiędzy poszczególnymi zaćmieniami głównymi wynosi 20,3 lat, a czas trwania zaćmienia to około 18
miesięcy. Długość trwania i przebieg zaćmienia jest zmienny. Ponadto w układzie notuje się półregularne zmiany
jasności o amplitudzie rzędu kilku dziesiętnych magnitudo. Gwiazda jest właśnie w trakcie zaćmienia, na kolejne
trzeba będzie poczekać ponad 20 lat. Na forumastronomiczne.pl można znaleźć informacje na temat przebiegu
obecnego zjawiska.
Główny składnik jest hiperolbrzymem, a jego promień szacowany jest na 1050–1900 promieni słonecznych. Gdyby
umieścić go w miejscu Słońca, jego promień przekroczyłby granicę orbity Jowisza. W układzie występuje przepływ
materii ze składnika głównego na mniejszy.
Zmienność układu VV Cep odkrył w 1936 r. amerykański astronom Dean McLaughlin. Odległość od systemu
szacowna jest na 2452,36 lat świetlnych (751,88 parseków). Gwiazdę odnajdziemy w centralnej części charakterystycznego czworoboku Cefeusza, na linii łączącej gwiazdy β i ζ Cep, 5° od tej ostatniej.
Poniżej prezentujemy krzywą zmian blasku z obserwacji AAVSO dla ostatnich 5 lat.

Rys. 5.

VW Cep to kolejna przedstawicielka zmiennych zaćmieniowych, tym razem typu EW. Zmienne tego typu charakteryzują się eliptycznym kształtem składników, które niemal się ze sobą stykają. Okres ich obiegu jest dość krótki,
rzędu kilku godzin, a minimum główne i wtórne mają zazwyczaj tą samą głębokość.
Układ VW Cep składa się z dwóch składników o typach widmowych G i K, obiegających się w ciągu
0,2783089 d (6,67941 h). Zmiany okresu orbitalnego sugerują istnienie w układzie trzeciego składnika, według najnowszych ustaleń obiega on układ w ciągu 29,8 lat. Ponadto przypuszcza się, że istnieje jeszcze jeden składnik, który
obiega układ w ciągu 77,5 lat. Układ w dalszym ciągu nie jest dobrze poznany i istnieje potrzeba dalszych obserwacji.
Jego jasność zmienia się w zakresie 7,31 – 7,71 mag i bez problemu można w ciągu jednej nocy, za pomocą niewielkiej lornetki, zaobserwować przebieg całego okresu zmian blasku.
Gwiazda leży w dość bliskim sąsiedztwie Ziemi, „zaledwie” 89,98 lat świetlnych od nas (27,59 parseków). Na niebie
odnajdziemy ją w zachodniej części gwiazdozbioru, nieopodal granicy z gwiazdozbiorem Smoka, około 6° od β Cep.
Poniżej fazowa krzywa zmian blasku uzyskana z polskich obserwacji amatorskich.
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Rys. 6.

δ Cep jest prototypem zmiennych typu DCEP, jednocześnie jednym z najbliższych obiektów tego typu. Położona
jest w odległości 887 lat świetlnych od Ziemi. Gwiazda ta charakteryzuje się regularnymi zmianami blasku, wynikającymi z pulsacji gwiazdy, w trakcie których promień gwiazdy zmienia się o 6%.
δ Cep zmienia jasność w przedziale 3,48 – 4,37 mag, w ciągu 5,366249 dni, przy czym wzrost jasności z minimum
do maksimum jest szybszy niż spadek jasności po maksimum. Obiekt jest przedstawicielem zmiennych, które
odegrały decydującą rolę przy wyznaczaniu odległości do najbliższych galaktyk (jako tzw. świece standardowe).
Gwiazdę możemy bez problemu obserwować gołym okiem, a odnajdziemy ją w zachodniej części gwiazdozbioru,
tuż obok ζ Cep.
Poniżej przedstawiamy krzywą zmian blasku δ Cep z polskich obserwacji.
Rys. 7.
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μ Cep, zwana również Gwiazdą Granat, to kolejna gwiazda rekordzistka z gwiazdozbioru Cefeusza. Jest zmienną
półregularną, zmieniającą swoją jasność w zakresie 3,45 – 5,1 mag. Okres jej zmienności składa się z dwóch nakładających się na siebie pulsacji, wynoszących odpowiednio 730 i 4400 dni.
μ Cep jest jedną z jaśniejszych znanych nam gwiazd, jej jasność absolutna wynosi -7,63 mag, a moc promieniowania jest 283 000 razy większa od słonecznego. Promień gwiazdy szacowany jest na 1260 promieni Słońca i gdyby
umieścić ją w centrum Układu Słonecznego, jej zewnętrzne warstwy przekroczyłyby orbitę Jowisza.
Odległość do μ Cep szacowana jest na 5258 lat świetlnych (1612 parseków). Zmienna jest u kresu swego życia
i w każdej chwili może zakończyć je jako supernowa. Nazwa Gwiazda Granat została nadana przez Williama Herschela,
który zwrócił uwagę na jej intensywnie czerwony kolor i porównał z kolorem granatu (rodzaj kamienia szlachetnego).
Jej zmienność odkrył w 1848 r. John Russel Hind, a potwierdził sam Friedrich Wilhelm Argelander (twórca jednej
z pierwszych metod obserwacji gwiazd zmiennych).
Na niebie odnajdziemy ją w południowej części gwiazdozbioru, tuż poniżej linii łączącej gwiazdy ζ i α Cep. Poniżej
przedstawiamy krzywą zmian blasku μ Cep z polskich obserwacji.

Rys. 8.

Bibliografia:
»» Cartes du Ciel (katalog Tycho 2 i GCVS)
»» „Niebo na dłoni” E.Pittich D. Kalmancok
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»» http://en.wikipedia.org
»» http://www.sswdob.republika.pl
»» https://www.aavso.org/lcotw/s-cephei
»» https://www.universeguide.com/star/scephei
»» http://iopscience.iop.org/article/10.1086/130225
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http://www.britastro.org/vss/VSOTY_ucep_2006.pdf
http://caleb.eastern.edu/star_summary.
php?star_id=259
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Mapka gwiazdozbioru,
z zaznaczonymi gwiazdami
zmiennymi opisanymi w artykule
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The Sun Unleashed: Monster Filament in Ultraviolet https://apod.nasa.gov/apod/ap180409.html
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Raporty aktywności

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc styczeń 2018
Średnie miesięczne: R= 5,77; F= 0,85; CV= 1,81;
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 14,31 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc luty 2018
Średnie miesięczne: R= 10,50; F= 1,00; CV= 11,00;
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 122,30 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc marzec 2018
Średnie miesięczne: R= 1,90; F= 1,18; CV= 0,26;
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 1,29 [p.p.s – MH.].
Dzień

R

F

CV

Dzień

R

F

CV

Dzień

R

F

CV

1

11

1

1

11

0

1

0

21

0

2

0

2

0

2

0

12

0

1

0

22

0

1

0

3

0

2

0

13

0

–

0

23

0

–

0

4

0

2

0

14

0

–

0

24

0

0

0

5

0

2

0

15

0

–

0

25

0

1

0

6

0

-

0

16

0

–

0

26

0

0

0

7

0

–

0

17

12

1

2

27

0

0

0

8

0

1

0

18

13

2

2

28

0

–

0

9

0

0

0

19

0

2

0

29

0

–

0

10

0

0

0

20

0

1

0

30

11

2

1

31

12

2

2

–

–

R – liczba Wolfa F – liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV – wartość klasyfikacyjna
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Dane dotyczące powstałych grup słonecznych
Nr

B

L

P

S
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4I–7I
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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 1–3/2018 opracowali:
Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy:
G. Araujo (Hiszpania), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), G. Dałek, J. Derdzikowska, 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
Raporty
i Podsumowanie
aktywności

Podsumowanie I kwartału 2018 roku pod względem
aktywności słonecznej
Adam Derdzikowski

W

pierwszym kwartale 2018 roku aktywność plamotwórcza Słońca osiągnęła wartości na bardzo
niskim poziomie w zakresie wszystkich mierzonych
indeksów. Biorąc pod uwagę tempo spadku aktywności w ostatnich kilku kwartałach, a także ilość dni bez
plam w ciągu ostatnich trzech miesięcy, można śmiało
stwierdzić: minimum czas zacząć!
O tym, że jesteśmy już pod koniec XXIV cyklu świadczy
m.in. to, że w pierwszym kwartale 2018 roku wszystkie
trzy miesiące przyniosły nam liczne dni bez plam, a nawet
bez pochodni fotosferycznych. W styczniu mieliśmy
16 dni bez plam na Słońcu, w lutym było takich dni 12, zaś
w marcu aż 26, czyli prawie cały miesiąc! Mieliśmy zatem
aż 54 dni bez plam na 90 dni kalendarzowych. W marcu
zaś średnia wartość liczby Wolfa wyniosła rekordowo
niskie R=1,90. Trudno o bardziej przekonujący dowód
na początek minimum aktywności.
Co ciekawe, w żadnym dniu tego kwartału na
Słońcu nie występowała więcej niż jedna grupa plam.
Były to ponadto niezwykle małe, proste grupy typu
A, B i C. Jedynym zaskakującym wyjątkiem była grupa,
którą w komunikacie TOS nr 2/2018 oznaczono nr 6
(NOA 12699), a która była widoczna na Słońcu w dniach
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4–16 luty. Osiągnęła one spore rozmiary, a w szczytowym momencie rozwoju była grupą typu D i składała się
z 20 plam. Ta pojedyncza grupa widoczna na Słońcu
przez 13 dni spowodowała, że średnia aktywność w lutym
we wszystkich indeksach była zauważalnie większa niż
w styczniu i marcu.
I chociaż w tym podsumowaniu obwieszczamy zbliżający się koniec ciekawego, choć niezbyt efektownego XXIV
cyklu aktywności, wśród doniesień ze świata heliofizyki
(Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
pojawiają się pierwsze doniesienia o obszarach aktywnych zwiastujących nowy XXV cykl. Okazuje się, że
9 kwietnia na Słońcu pojawił się rejon aktywny o szerokości 30S, który może być zwiastunem nowego cyklu.
W zakresie optycznym obszar ten przyniósł jedynie
niewielki, krótkotrwale istniejący por, który dla wielu
obserwatorów mógł być zjawiskiem praktycznie niewidocznym, jednakże nie umknął uwadze zawodowych
naukowców. Zapowiadane w poprzednim numerze
Proximy polowanie heliofizyków na pierwszą grupę
nowego cyklu już się zaczęło!
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Prognozy dotyczące 25 cyklu aktywności słonecznej
Adam Derdzikowski

T

rwający obecnie 24 cykl słoneczny nieuchronnie zbliża się do końca. W związku z tym faktem od kilku lat pojawiają
się liczne publikacje zawierające prognozy aktywności Słońca w następnym, 25 cyklu.
Mijający cykl okazał się jednym z najsłabszych w ciągu ostatnich stu lat. Nim się rozpoczął, naukowcy próbowali
przewidzieć, jak wysoka będzie aktywność słoneczna w trakcie jego trwania. Nie brakowało skrajnych hipotez, ale
dominowała opinia, że cykl ten będzie wyjątkowo silny. Przewidywana średnia wysokość Liczby Wolfa (R) w maksimum miała wahać się w przedziale między 140 a 180. Jednakże upływ czasu w surowy sposób zweryfikował te
hipotezy. Cykl 24 okazał się bowiem wyjątkowo słaby i w maksimum osiągnął poziom R=116. Była to spektakularna
porażka fachowców od słonecznej aktywności. Tylko niektórym z nich udało się poprawnie przewidzieć rozwój
wydarzeń (np. Svalgaard w 2005 i Choudhuri w 2007 r.). Od tego czasu heliofizycy zdobyli kolejne doświadczenia
i narzędzia służące do prognozowania aktywności, a efekty ich pracy wkrótce będziemy mogli zweryfikować kierując
swoje teleskopy na Słońce.
Jak zatem wyglądają prognozy dla 25 cyklu? Niezależnie od stosowanych metod badawczych, wśród naukowców
istnieje duża zgodność – w porównaniu z Wielkim Maksimum w drugiej połowie XX wieku, aktywność Słońca będzie
niewielka. Zauważyć można, iż część naukowców prognozuje krótkotrwały spadek aktywności w postaci słabego
cyklu lub dwóch, inni zaś przewidują spadek o wiele dłuższy i o poważniejszych konsekwencjach, wśród których
wymienia się m.in. załamanie mechanizmu plamotwórczego na Słońcu.
Jedną z reprezentatywnych prognoz dla grupy naukowców wieszczących krótsze osłabienie aktywności Słońca
jest prognoza J. A. Maruska zamieszczona w tekście „Forecast for Solar Cycle 25”. Autor na początek przytacza
kilka naukowych faktów, potwierdzających wyjątkowo słabą aktywność słoneczną w ostatnich latach. Następnie
przekonuje, opierając się o dane statystyczne, że po słabych cyklach, jak bieżący, przychodzą długie i słabe minima.
Choć mamy dopiero początek 2018 roku, a aktywność Słońca jest już bardzo niska, to centralny moment zbliżającego się minimum może wystąpić wg J. A. Maruska dopiero w 2020 roku. Na dużą aktywność Słońca przyjdzie nam
zatem długo poczekać, gdyż może być ono spokojne nawet do 2024 roku i dopiero potem zacznie stawać się nieco
aktywniejsze, gdy zbliżać się będzie do bardzo słabego maksimum.
Ważną wskazówką dotyczącą rozwoju aktywności słonecznej jest wg Maruska podobieństwo ostatnich cykli do
cykli nr 3–5. Okres związany z cyklami 4–7, a ściślej od ok. 1790 do 1830 r., określa się jako Minimum Daltona, które
było krótkotrwałym okresem wyraźnie mniejszej aktywności Słońca, związanym z zauważalnym ochłodzeniem
ziemskiego klimatu. Stosując opisaną wyżej analogię Marusek wskazuje, iż mocne cykle 3 i 4 odpowiadałyby cyklom
22 i 23, a słabszy cykl 5 odpowiadałby cyklowi 24. Po 5-tym przyszedł cykl 6 o podobnej wysokości. Wynikałoby
zatem z tego, iż cykl 25 powinien być podobny do obecnie trwającego. Marusek podkreśla, że pełna zmiana pola
magnetycznego Słońca trwa w rzeczywistości dwa cykle, czyli około 22 lata. Parą do słabego 24 cyklu powinien być
podobny do niego 25-ty. Biorąc pod uwagę Minimum Daltona, gdzie cykl 7 również był stosunkowo słaby (nieco tylko
mocniejszy niż 5 i 6), również 26 cykl powinien być słaby, a wzrost słonecznej aktywności może nastąpić dopiero
od następnego. Z zauważonej przez Maruska analogii wynikałoby zatem duże prawdopodobieństwo osłabienia
słonecznej aktywności na przestrzeni 20–30 lat, ale niezbyt odczuwalne, skoro aktywność słoneczna miałaby się
utrzymać na poziomie z 24 cyklu.
W przypadku drugiej grupy naukowców, która wieszczy dłuższe osłabienie aktywności słonecznej wybrałem
prognozę zespołu prof. Valentiny Zharkovej. Prognoza ta ma bardziej naukowy, niż tylko statystyczny charakter
i opiera się o wyniki wieloletnich badań w kilku płaszczyznach:
 badania pól magnetycznych plam słonecznych,
 badania pól magnetycznych występujących w strumieniach plazmy migrujących wewnątrz Słońca,
 badania tzw. tła pola magnetycznego Słońca.
Prognoza zespołu prof. Valentiny Zharkovej z Northumbrian University, w skład którego wchodzą także S. J.
Shepherd oraz S. I. Zharkov, robi wrażenie bardzo precyzyjnej i zapowiada okres słabszej aktywności na przestrzeni
około 3 cykli (a więc co najmniej przez 30 lat). W prognozie tej pojawiają się bardzo konkretne wartości. W stosunku
do obecnego, 25 cykl aktywności będzie słabszy o 20%, zaś kolejny aż o 60%!
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Prognoza ta zakłada wystąpienie poważnego zakłócenia mechanizmu występowania plam słonecznych w trakcie
obydwu najbliższych cykli, co wynika z bardzo znaczącego osłabienia pola magnetycznego Słońca. Główną przyczyną
tego osłabienia ma być rosnące przesunięcie fazowe pomiędzy dwiema falami magnetycznymi pola poloidalnego,
które doprowadzi do ich pełnego rozdzielenia na przeciwległe półkule w trakcie 25 i 26 cyklu. Brak wzajemnych
interakcji obu fal magnetycznych doprowadzić ma do co najmniej częściowego zaniku aktywności plamotwórczej
Słońca.

Źródło: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/795/1/46

Naukowcy podkreślają, że ich metoda zastosowana do cyklu 24 dała zgodność wysokości aktywności rzeczywistej i przewidywanej na poziomie 98%, co pozwala przypuszczać, że mamy do czynienia z rzetelnym narzędziem
służącym do przewidywania słonecznej aktywności.
Słońce jak dotąd wymykało się wszelkim prognozom i było obiektem, który przysparzał naukowcom wielu problemów. Niewykluczone, że nasza coraz większa, ale daleka od kompletności wiedza, nadal może być niewystarczająca,
by przewidzieć z dużą dokładnością zachowanie tak skomplikowanego obiektu. Naukowcy posiadają jednak od
niedawna wiedzę o mechanizmach kryjących się za aktywnością Słońca, która zostanie po raz pierwszy poddana
poważnej praktycznej weryfikacji. Warto więc uważnie śledzić rozwój wydarzeń na Słońcu, gdyż spełnienie się
przewidywań naukowców może przynieść konsekwencje wykraczające poza samą naukę, a ponadto możemy być
świadkami pierwszych realnych sukcesów słonecznych prognostów.
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