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L

icząc, że wyjątkowo pogodne i upalne lato nie przeszkodzi naszym Czytelnikom w zgłębianiu lektury nt.
tajemnic świata gwiazd, oddajemy do rąk kolejny, trzeci
w tym roku, numer naszego biuletynu.
Zwyczajowo zaczynamy od wiadomości ze świata
gwiazd zmiennych, a w nich m.in. o obserwacji nowonarodzonej planety w pobliżu nieodległej gwiazdy, chińskiej
misji kosmicznej, która ujawniła oznaki istnienia ciemnej materii oraz wpływie wyników misji Kepler na próbę
odpowiedzi na pytanie: czy zaawansowane cywilizacje
istnieją gdzie indziej we Wszechświecie?
Przygotowaliśmy też kolejną porcję informacji na
temat obserwacyjnego przeglądu całego nieba All-Sky
Automated Survey for Supernovae od kwietnia do końca
czerwca 2018 roku.
Jednak uwagę naszych Czytelników pragniemy zwrócić przede wszystkim na dość obszerny materiał pt. „Jak
zrobić fotometrię lustrzankową niezwykłego potrójnego
układu zaćmieniowego b Persei?”, w którym możemy
zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy o b Persei
i sposobem wykonania wartościowej fotometrii gwiazdy
nawet przez początkujących miłośników astronomii.

Warto zauważyć, że nie jest to jedynie wykład teorii, lecz
autor dzieli się z nami także doświadczeniem zebranym
podczas własnych obserwacji fotometrycznych DSLR.
Ponadto w numerze, w cyklu o zmiennych nieba
północnego, tym razem materiał o gwiazdach zmiennych gwiazdozbioru Liska. Przygotowaliśmy też krótką
prezentację jasnej nowej powrotnej T CrB, która teoretycznie powinna zbliżać się do kolejnego wybuchu. Nie
zapomnieliśmy też o kalendarium jasnych miryd, które
w najbliższych miesiącach przejdą maksima blasku oraz
przeglądzie najciekawszych gwiazd nowych minionego
kwartału. Tradycyjnie pod koniec numeru publikujemy
również raport z obserwacji członków TOS i podsumowanie aktywności słonecznej ostatnich miesięcy.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
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Po raz pierwszy jesteśmy świadkami narodzin planet
Marian Legutko (LMT)

P

o raz pierwszy bezpośrednio zaobserwowano
nowonarodzoną planetę w pobliżu nieodległej
gwiazdy. Planeta ta nie jest jeszcze w pełni uformowana.
Obserwacje potwierdzają to, co astronomowie od dawna
rozważali: że takie ciała rodzą się w dyskach gazu i pyłu
otaczających młode gwiazdy.
„Po dziesięcioleciach spekulacji dobrze jest je zobaczyć. To bardzo budujące”— mówi astronom Kevin Heng
z Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii, niezaangażowany
bezpośrednio w omawianą pracę.
Odkrywcze badania zainicjowała Miriam Keppler
z Instytutu Astronomii im. Maxa Plancka (MPIA)
w Heidelbergu. Od 2015 r. jej zespół regularnie obserwował setki młodych gwiazd pod kątem znalezienia
obecności egzoplanet za pomocą spektrometru SPHERE
(Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research
— wysokokontratowy spektropolarymetr do poszukiwania Egzoplanet), pracujący z ESO VLT (Bardzo Duży
Teleskop Europejskiego Obserwatorium Południowego)
na Cerro Paranal w Chile. Jedną z obserwowanych gwiazd
była PDS 70, karzeł w wieku około 10 milionów lat, oddalony o około 370 lat świetlnych od nas.

Dwa lata temu zespół przeanalizował obserwacje PDS
70 wykonane w 2015 r. Po szczegółowej obróbce danych
dostrzeżono jasny punkt świetlny w otoczeniu gwiazdy,
wyraźnie widoczny w przerwie w dysku protoplanetarnym. „To marzenie każdego astronoma szukającego
planet” — mówi członek zespołu MPIA, André Müller.
Ponieważ takie odkrycia są często oceniane jako kontrowersyjne, zespół przeanalizował nowsze obserwacje
z innych instrumentów współpracujących z VLT oraz
archiwalne danych zarówno z VLT, jak i teleskopu Gemini
South pracującego na Cerro Pachón w Chile. Jak opisano
w artykule opublikowanym w magazynie „Astronomy &
Astrophysics”, światło planety oznaczonej jako PDS 70b,
było rejestrowane w tak szerokim zakresie długości fal,
że zespół jest przekonany, że to nie jest miraż.
„To bardzo interesujący i całkiem przekonujący wynik
— solidnie udowodniony” — mówi Bruce Macintosh ze
Stanford University w Palo Alto w Kalifornii, który prowadzi konkurencyjny projekt o nazwie Gemini Planet
Imager. Macintosh mówi, że wcześniej wykrywano
sygnały istnienia bardzo młodych planet, ale ta się wyróżnia. Nowonarodzona egzoplaneta „jest bardzo wyraźnie

Rys. 1. Obraz nowonarodzonej planety PDS 70b (jasna plama na prawo od środka) w szczelinie w dysku
protoplanetarnym wokół gwiazdy PDS 70, przesłoniętej przez maskę koronograficzną kamery
(Credit: ESO / A. Müller i in.)
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widoczna, znacząco oczyściła przestrzeń wokół siebie”,
co uczyniło ją dobrze widoczną.
W innym artykule opublikowanym w „Astronomy &
Astrophysics”, osobna grupa kierowana przez Müllera
oszacowała wielkość, masę, temperaturę i orbitę planety, łącząc wszystkie informacje w różnych modelach
orbitalnych i atmosferycznych. Grupa przewiduje, że PDS
70b jest kilka razy masywniejsza niż Jowisz, z atmosferą
wypełnioną wielowarstwowymi chmurami i temperaturą
osiągającą około 1000 °C, pomimo orbitowania wokół
swojej gwiazdy w przybliżeniu w tej samej odległości,
co Uran od Słońca. Ich modele sugerują ponadto, że
sama PDS 70b posiada własny dysk akrecyjny, z którego
materiał opada na jej powierzchnię. „Przewidywania te
otwierają „nowy rozdział” w nauce o formowaniu planet”
— uważa Müller.
Inni badacze twierdzą, że takie oszacowania są niepewne, ponieważ omawiane modele opierają się na
wielu ekstrapolacjach, niekoniecznie adekwatnych dla
tak młodych gwiazd. „To niezwykle trudne obliczenia,
szczególnie, gdy planeta jest tak młoda” — mówi Heng.

Ale on i Macintosh zgadzają się, że wykrycie PDS 70b
jest obiecujące dla rozwikłania tajemnic związanych ze
sposobem tworzenia się i ewolucji planet. „To dobry
znak, że planety w podobnym wieku jasne i można je
dostrzec” — twierdzi Macintosh.
Keppler uważa, że zespół będzie nadal obserwował
planetę za pomocą instrumentu SPHERE, jak i innych
instrumentów, mając nadzieję na zbadanie trwającego
120 lat ruchu planety po jej orbicie wokół macierzystej gwiazdy. Naukowcy złożyli również wniosek o czas
na Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array
w Chile, największym na świecie interferometrze radiowym. Ze zdolnością tego teleskopu do rejestrowania
drobin pyłu, mają nadzieję szczegółowo przebadać dysk
okołoplanetarny.

Źródło:
»» Science Magazine –
http://www.sciencemag.org/news/2018/07/
first-astronomers-witness-birth-planet-gas-and-dust

Tajemnicze ślady ciemnej materii badane przez
Chińczyków
Marian Legutko (LMT)

Ogłaszanie wykrycia ciemnej materii
Fizyka kwantowa osiągnęła ogromny postęp, a wraz
z nim rozpoczęło się nowe polowanie: poszukiwanie
ciemnej materii i energii. Podczas gdy poszukiwania te od
dawna prowadzą amerykańscy i europejscy naukowcy,
Chiny nadal zapełniają lukę w swoich warsztatach naukowych. Według niedawno opublikowanych wyników, misja
kosmiczna prowadzona przez Chiny, dedykowana ściśle
określonym badaniom astrofizycznym, ujawniła oznaki
istnienia ciemnej materii, mimo że nie znaleziono żadnych dowodów bezpośrednich.
Polowanie na ciemną materię trwa od dawna, odkąd
szwajcarski astronom Fritz Zwicky po raz pierwszy
odkrył, że masa wszystkich cząstek w gromadzie galaktyk w Warkoczu Bereniki odpowiada za zaledwie jeden
procent masy potrzebnej do wytworzenia wystarczającej
grawitacji, niezbędnej do istnienia tej gromady. To była
iskierka rozpalająca ogień poszukiwań ciemnej materii —
fizycy wnioskowali o istnieniu ciemnej materii na podstawie
obserwacji oddziaływania tego niewidzialnego bytu.

Chiński satelita Dark Matter Particle Explorer (DAMPE),
został zaprojektowany w celu poszukiwania sygnału hipotetycznego rodzaju ciemnej materii, znanego jako słabo
oddziałujące, masywne cząstki (ang. WIMPs — weakly
interacting massive particles). Obserwatorium kosmiczne
zostało wystrzelone z Centrum Jiuquan Satellite Launch
Center na pustyni Gobi, odległego o około 1600 km na
zachód od Pekinu, w grudniu 2015 roku. Podstawowym
narzędziem tego satelity badawczego jest instrument
rejestrujący promieniowanie powstające w wyniku
zjawiska anihilacji par — efektu interakcji cząstki z jej
antycząstką (np. elektron — pozyton). Obserwatorium
to jest tak skonstruowane, że może wyznaczać energię,
wektor i ładunek elektryczny cząstek, które składają się
na promieniowanie kosmiczne.

www.proxima.org.pl
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Tajemnicze ślady ciemnej materii badane przez Chińczyków

Siły Kosmicznej Ciemności
Obecnie, nawet te najbardziej enigmatyczne promienie
kosmiczne wydają się pochodzić z normalnych zjawisk
astrofizycznych, takich jak supernowe. Jednakże, jeśli
ciemna materia rzeczywiście składa się z WIMP, cząstki
te sporadycznie anihilowałyby się wzajemnie i tworzyłyby
pary elektron — pozyton. Pary te stają się wykrywalne,
ujawniając się jako nadmiar materii w „amalgamacie” cząstek pochodzących z tradycyjnych obiektów
astrofizycznych.
W ciągu pierwszych 530 dni operacyjnych sonda
DAMPE wykryła 1,5 miliona elektronów i pozytonów
promieniowania kosmicznego powyżej pewnego określonego poziomu energii. Zazwyczaj badacze oczekują, że
zaobserwują gładką krzywą zależności ilości cząstek do
energii, jednak wcześniejsze eksperymenty wskazywały
na anomalne niejednorodności przebiegu takich krzywych. Powodem, dla którego dane te są znaczące, jest
fakt, że chińskie wyniki potwierdziły takie odchylenie.

Chang Jin, lider zespołu z Obserwatorium Purpurowej
Góry Chińskiej Akademii Nauk w Nanjing, wypowiedział
się w niedawnym artykule na łamach Science Magazine:
„To może być dowód obecności ciemnej materii. Mamy
zadziwiającą anomalię w części wysokoenergetycznej
promieniowania, która rośnie, a następnie znowu maleje.
Naprawdę nie spodziewaliśmy się tego i nie można tego
wyjaśnić żadną z istniejących hipotez z zakresu fizyki”.
Chang Jin zwrócił również uwagę, że sonda DAMPE,
której misja została zaplanowana na trzyletni okres,
ma teraz zostać wydłużona do pięciu lat, ze względu na
sprawne funkcjonowanie instrumentów pokładowych,
jak i samego obserwatorium orbitalnego.
Jednak nie ma pełnej gwarancji, że DAMPE rozwiąże
na zawsze mroczną tajemnicę, dla rozwiązania której
powstał. Według raportu Science Magazine i Davida
Spergela, astrofizyka z Uniwersytetu Princeton, chińska
przygoda z wszechświatem ciemnej materii wzbogaci

Rys. 2. Artystyczna wizja promieniowania kosmicznego badanego przez DAMPE
(Credit: physics-astronomy.com)
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nasze obecne rozumienie przyspieszania promieniowania kosmicznego i ostatecznie ujawni tajemnicze, leżące
u jego podstaw procesy fizyczne zlokalizowane w otoczeniu pulsarów i wybuchających supernowych.

Źródło:
»» PHYSICS-astronomy.com —
http://www.physics-astronomy.com/2017/12/aspacecraft-just-detected-mysterious.html

Wyniki misji Kepler przebudowują równanie Drake'a –
"Ludzie nie są pierwszą cywilizacją technologiczną we
wszechświecie”
Marian Legutko (LMT)

K

westia, czy zaawansowane cywilizacje istnieją gdzie
indziej we Wszechświecie, zawsze była obciążona
trzema dużymi niewiadomymi w równaniu Drake’a —
powiedział Adam Frank, profesor fizyki i astronomii na
Uniwersytecie w Rochester. „Od dawna wiemy, ile gwiazd
istnieje, nie wiedzieliśmy, ile z tych gwiazd ma planety,
które potencjalnie mogłyby podtrzymać życie, jak często
życie może ewoluować i prowadzić do inteligentnych
istot, i jak długo mogą istnieć jakiekolwiek cywilizacje
zanim wyginą.”
Jak to ujął Frank „Nie wiemy nawet, czy możliwe jest
istnienie zaawansowanej cywilizacji, która trwa dłużej niż
kilka wieków”. Dzięki nowym wynikom Franka i Sullivana
naukowcy mogą zacząć wykorzystywać wszystko, co

wiedzą o planetach i klimacie, aby rozpocząć modelowanie interakcji energochłonnych gatunków ze swoim
środowiskiem, uznając, że duża próbka takich przypadków już istniała w kosmosie.
„Uzyskane przez nas wyniki sugerują, że nasza biologiczna i kulturowa ewolucja nie była wyjątkowa
i podobna prawdopodobnie miała miejsce wiele razy
wcześniej, a inne przypadki mogą obejmować wiele energochłonnych cywilizacji zajmujących się kryzysami na ich
planetach w miarę rozwoju ich cywilizacji. Za pomocą
symulacji badamy problem, usiłujemy uzyskać dane
odnoszące się do tego, co prowadzi do istnienia długowiecznych cywilizacji, a co nie.”

Rys. 3. Planety odkryte
przez Keplera, znajdujące
się w ekosferze swoich
gwiazd
(credit: NASA)

www.proxima.org.pl
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Wyniki misji Kepler przebudowują równanie Drake'a –
"Ludzie nie są pierwszą cywilizacją technologiczną we wszechświecie”

Najnowsze rozważania pokazują, że ostatnie odkrycia egzoplanet w połączeniu z szerszym podejściem do
zagadnienia pozwalają przypisać nowe empirycznie
poprawne prawdopodobieństwo, czy kiedykolwiek istniały inne zaawansowane cywilizacje technologiczne.
Wskazują one, że jeśli szanse na rozwój zaawansowanego życia na planecie nadającej się do zamieszkania są
znacząco niskie, to ludzki rodzaj nie jest pierwszą technologiczną, zaawansowaną cywilizacją Wszechświata.
Artykuł, opublikowany w „Astrobiology”, po raz pierwszy pokazuje również, co „pesymizm” lub „optymizm”
oznaczają, jeśli chodzi o oszacowanie prawdopodobieństwa zaawansowanego życia pozaziemskiego.
„Dzięki satelicie Kepler i innym badaniom NASA
wiemy, że około jedna piąta gwiazd ma planety w „strefach nadających się do zamieszkania”, gdzie temperatury
mogą podtrzymać życie, jakie znamy, więc jedna z trzech
dużych niepewności została teraz ograniczona.”
Frank stwierdził, że odpowiedź na trzecie ważne pytanie Drake’a – jak długo cywilizacje mogą przetrwać – jest
wciąż zupełnie nieznana. „Fakt, że ludzie dysponują podstawową technologią od około dziesięciu tysięcy lat, nie
mówi nam, czy inne społeczeństwa przetrwają tak długo,
a może znacznie dłużej” — wyjaśnił.
Ilustrację równania Drake’a i równania Franka pokazano poniżej. W 1961 roku astrofizyk Frank Drake

Rys. 4. Równanie Drake’a i równanie Franka – Sullivana
(credit: NASA / The Daily Galaxy)
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opracował równanie, aby oszacować liczbę zaawansowanych cywilizacji, które prawdopodobnie istnieją
w galaktyce Drogi Mlecznej.
Równanie Drake’a (górny rząd) okazało się trwałym szkieletem dla badań, a technologia kosmiczna
umożliwiła naukowcom poznanie wielu zmiennych. Ale
niemożliwe jest zrobienie czegoś więcej niż odgadnięcie
zmiennych, takich jak L, prawdopodobnej długowieczności innych zaawansowanych cywilizacji.
W swoich nowych badaniach Frank i Woodruff Sullivan
oferują nowe równanie (dolny rząd), aby odpowiedzieć
na nieco inne pytanie: jaka jest liczba zaawansowanych cywilizacji, które prawdopodobnie rozwinęły się
w historii obserwowalnego wszechświata? Równanie
Frank’a i Sullivana opiera się na równaniu Drake’a, ale
eliminuje potrzebę poznania wartości L.
„Zamiast pytać, ile cywilizacji może teraz istnieć,
pytamy: czy jesteśmy jedynymi technologicznymi
gatunkami, jakie kiedykolwiek powstały?”, powiedział
Sullivan. „Tak zmieniony punkt widzenia eliminuje
niepewność odpowiedzi na pytanie o długowieczność
cywilizacji i pozwala nam zająć się tym, co nazywamy
‘kosmicznym pytaniem archeologicznym’ – jak często
w historii Wszechświata ewoluowało życie do stanu
zaawansowanego?”.
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Wyniki misji Kepler przebudowują równanie Drake'a –
"Ludzie nie są pierwszą cywilizacją technologiczną we wszechświecie”

Wciąż istnieje ogromna niepewność w obliczaniu
prawdopodobieństwa ewolucji zaawansowanego życia
na nadających się do zamieszkania planetach. W tym
miejscu Frank i Sullivan odwracają pytanie. Zamiast
zgadywać, że istnieje szansa na rozwinięcie się zaawansowanego życia, obliczają szanse przeciwko temu zjawisku,
aby ludzkość była jedyną zaawansowaną cywilizacją
w całej historii obserwowalnego wszechświata.
Dzięki temu Frank i Sullivan obliczyli granicę między
Wszechświatem, w którym ludzkość była jedyną cywilizacją, a tym, w którym inni przyszli przed nami.
„Oczywiście, nie mamy pojęcia, jak prawdopodobne
jest, że inteligentny gatunek technologiczny będzie
ewoluował na danej nadającej się do zamieszkania
planecie” – mówi Frank. „Ale używając naszej metody
możemy dokładnie określić, jak niskie byłoby to prawdopodobieństwo, abyśmy byli jedyną cywilizacją, którą
wytworzył Wszechświat. Nazywamy to linią pesymizmu.
Jeśli rzeczywiste prawdopodobieństwo jest większe niż
linia pesymizmu, to prawdopodobnie wcześniej pojawiły
się gatunki technologiczne i cywilizacje.”
Stosując to podejście, Frank i Sullivan obliczyli, jak
mało prawdopodobne jest istnienie wysoko rozwiniętego życia, skoro nigdy nie poznaliśmy innego przykładu
wśród niezliczonych gwiazd Wszechświata, czy choćby
nawet dwu setek miliardów gwiazd naszej galaktyki.
Wynik? Poprzez zastosowanie nowych danych
o poznanych planetach pozasłonecznych, Frank i Sullivan
odkrywają, że ludzka cywilizacja jest prawdopodobnie
unikalna w kosmosie tylko wtedy, gdy szanse rozwoju
cywilizacji na zamieszkałej planecie są mniejsze niż jeden
na 10 miliardów bilionów bilionów, lub inaczej jedna na
10 do potęgi 22.
„Przypadek jeden na 10 miliardów bilionów bilionów jest niewiarygodnie mały”, mówi Frank. „Dla mnie
oznacza to, że inne inteligentne, stosujące technologię
gatunki najprawdopodobniej ewoluowały przed nami.”
Pomyśl o tym w ten sposób, zanim nasz wynik zostanie
uznany za pesymistyczny, jeśli wyobrażaliście sobie, że
prawdopodobieństwo wyewoluowania cywilizacji na
zamieszkałej planecie wynosi, powiedzmy, jeden do
biliona, albo nawet że jedna szansa w trylionie, oznacza,
że to, co wydarzyło się tutaj na Ziemi z ludzkością, faktycznie miało miejsce około 10 miliardów razy w historii
kosmosu!”
W przypadku mniejszych wielkości liczby są mniej
ekstremalne. Na przykład, inny gatunek technologiczny
prawdopodobnie wyewoluował na nadającej się do
zamieszkania planecie w naszej Galaktyce Drogi Mlecznej,
jeśli szanse na jej rozwój na którejkolwiek sprzyjającej
życiu planecie są większe niż jeden do 60 miliardów.

Ale jeśli te liczby wydają się dawać amunicję „optymistom” o istnieniu obcych cywilizacji, Sullivan zwraca
uwagę, że pełne równanie Drake’a – które oblicza szanse,
że inne cywilizacje są gdzieś w pobliżu – może dać „pocieszenie” pesymistom.
„Wszechświat ma ponad 13 miliardów lat”, powiedział
Sullivan. „Oznacza to, że nawet gdyby w naszej własnej
galaktyce istniało tysiąc cywilizacji, jeśli istnieją one tylko
tak długo jak my dotychczas – około dziesięciu tysięcy lat
– wtedy wszystkie z nich prawdopodobnie już wyginęły.
Inne nie wyewoluują, zanim my znikniemy, co nie daje
wystarczająco czasu abyśmy mieli dużo szans na sukces
w znalezieniu kolejnej „współczesnej” aktywnej cywilizacji technologicznej. Aby stało się to możliwe, rozwinięte
cywilizacje przeciętnie muszą trwać znacznie dłużej niż
dotychczas nasza.”
„Biorąc pod uwagę ogromne odległości między gwiazdami i stałą prędkością światła, tak naprawdę nigdy nie
będziemy w stanie prowadzić rozmowy z inną cywilizacją” — powiedział Frank. „Gdyby znajdowali się 50 000 lat
świetlnych od nas, to każda wymiana informacji zajęłaby
100 000 lat, pokonując drogę tam i z powrotem”.
Ale, jak wskazują Frank i Sullivan, nawet jeśli w naszej
galaktyce nie ma jeszcze innych cywilizacji, z którymi
można by się teraz porozumieć, nowy wynik nadal ma
głębokie naukowe i filozoficzne znaczenie. „Z fundamentalnego punktu widzenia pytanie brzmi: czy miało
to miejsce kiedykolwiek wcześniej?” — powiedział Frank.
„Jest zadziwiająco prawdopodobne, że nie jesteśmy
jedynym czasem i miejscem, w którym ewoluowała
zaawansowana cywilizacja”.
Według Franka i Sullivana ich wynik ma również praktyczne zastosowanie. Ponieważ ludzkość stoi w obliczu
kryzysu zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu,
możemy się zastanawiać, czy inne gatunki budujące cywilizację na innych planetach przebrnęły przez podobne
wąskie gardło.

Źródło:
»» The Daily Galaxy —
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2016/12/
nasas-kepler-mission-discoveries-transform-drakesequation-earth-is-not-the-first-technological-civi.html
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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 kwietnia do końca czerwca 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]), w styczniu
2018 - baza danych gwiazd zmiennych odkrytych przez ASAS-SN (patrz [6]).
Ryszard Biernikowicz

*

3 kwietnia 2018 r. T. W.-S. Holoien ze współpracownikami opublikował pracę o ASASSN-15oi (szczegóły arXiv
1804.00006), które to zjawisko interpretuje się jako TDE (ang. tidal disruption event), czyli zjawisko pływowego rozerwania gwiazdy przez bardzo masywną czarną dziurę w centrum niezbyt odległej galaktyki 2MASX
J20390918-3045201 (d=214Mpc, z=0,0479). W publikacji zostały omówione wyniki fotometrii optycznej i rentgenowskiej (=promieniowanie X, obserwacje za pomocą satelitów Swift i XMM-Newton) oraz spektroskopii aż
do ~600 dnia od odkrycia zjawiska w dn. 14 sierpnia 2015 r.
Rys.1 przedstawia zmiany w czasie jasności
ASASSN-15oi w zakresie UV/optycznym i rentgenowskim. W początkowym okresie wystąpiło plateau
trwające kilka tygodni, po którym nastąpił stały
spadek jasności. W tym okresie zmiany jasności
można opisać linią t-5/3 (czerwona przerywana linia).
W późniejszym okresie przez ~400 dni (~200 – 600
dni od wybuchu) jasność ASASSN–15oi utrzymywała
się na mniej więcej stałym poziomie w zakresie UV
i optycznym, do którego można dopasować linię
malejącą ekspotencjalnie w czasie t-5/12 (kropkowana
linia). Oczekuje się, że jasność materii spadającej
swobodnie na czarną dziurę maleje z czasem jak
t-5/3. Natomiast gdy jasność jest zdominowana przez
emisję promieniowania elektromagnetycznego
z dysku akrecyjnego to powinna ona maleć z czasem
jak t-5/12.
Na rys.1 pokazano również zmiany jasności
ASASSN-15oi w zakresie rentgenowskim. We wcześniejszym okresie jasność tego obiektu w zakresie
Rys. 1. Zmiany jasności ASASSN-15oi w zakresie
X jest ponad 2 wielkości gwiazdowe mniejsza niż
optycznym (czerwone kółka – z dopasowania
w zakresie UV/optycznym. Ale później rośnie ona
rozkładu energii ciała doskonale czarnego do
od ~200 dnia od wybuchu by ~400 dnia stać się
obserwowanego widma) i rentgenowskim (satelita
dominującym składnikiem promieniowania. Około
Swift – czarne kółka, satelita XMM-Newton – czarne
600 dnia od wybuchu jasności w zakresie prokwadraty).
mieniowania X i UV/optycznym zmalały i stały się
Materiał źródłowy: arXiv 1804.00006.
porównywalne.
Szacunkowy promień obszaru promieniowania w zakresie UV/optycznym jest znacznie większy niż dla promieniowania rentgenowskiego – co wskazuje na to, że najprawdopodobniej powstają one w różnych obszarach
wokół supermasywnej czarnej dziury, której masę w tym konkretnym przypadku szacuje się na ~106 – 107Mʘ.
Całkowitą ilość energii wypromieniowaną przez ASASSN-15oi w ciągu ~600 dni w zakresie UV/optycznym
i rentgenowskim oszacowano na (1,32±0,06)×1051 ergów.
Interesująco prezentuje się ewolucja czasowa widma ASASSN-15oi pokazana na rys.2 począwszy od 7 dnia
(różowa linia) aż do 460 dnia (czarna linia) od początku zjawiska. W górnym – lewym panelu widać widmo
w całym zakresie optycznym, natomiast w dolnych panelach – powiększony fragment obszaru w pobliżu He II
λ4686Å (po lewej) i Hα (po prawej). W widmach oznaczono powszechnie występujące struktury w zjawiskach
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Rys. 2. Ewolucja w czasie widma ASASSN-15oi w zakresie optycznym od 7 dnia po odkryciu (różowa linia) do
460 dnia (czarna linia). Górny/lewy panel przedstawia widmo w całym zakresie optycznym, natomiast w dolnych
panelach – powiększone fragmenty w pobliżu He II λ4686Å (po lewej) i Hα (po prawej). W panelu po prawej stronie
pokazano widma tego TDE bez galaktyki macierzystej. Materiał źródłowy: arXiv 1804.00006.

*
*

TDE oraz obszary (zakreskowane pasma) podatne na błędy wynikające z korekcji linii pochodzących z ziemskiej
atmosfery. Jest zaskakująco mało cech w widmie typowych dla TDE po początkowych dwóch miesiącach.
Okazuje się, że widma o wysokiej jakości wykonane w późniejszym okresie są zdominowane przez galaktykę
macierzystą 2MASX J20390918-3045201. Dlatego wykorzystano takie widmo galaktyki macierzystej o dobrej
jakości jako wzorzec (nie ma dobrych widm tej galaktyki sprzed wybuchu). Ten wzorzec odjęto od widm
ASASSN-15oi z wczesnych fazy zjawiska i pokazano na rys.2 w panelu po prawej stronie. Okazuje się, że wąskie
linie w widmie tego TDE są jeszcze węższe po tej operacji. W porównaniu do większości innych zjawisk TDE (np.
ASASSN-14ae, ASASSN-14li), zmiany w czasie widma ASASSN-15oi są znacznie szybsze. Z drugiej strony widmo
ASASSN-15oi wykazuje podobną ewolucję w czasie jak iPTF16fnl (jedno z bliższych TDE), ale linie emisyjne
ASASSN-15oi podczas tej ewolucji są bardziej przesunięte w stronę niebieską.
W widmach ASASSN-15oi pokazanych na rys.2 w panelu po prawej stronie (widma po odjęciu widma galaktyki
macierzystej) widać absorpcję w linii Hα na laboratoryjnej długości fali λ~6561Å, która pochodzi z ziemskiej
atmosfery (pasmo telluryczne B). Jednak wyraźnie widać również, że w początkowym okresie obserwuje się
składnik emisyjny w Hα od strony krótkofalowej („niebieskiej”). W porównaniu do innych zjawisk tego typu,
ASASSN-15oi jest przykładem TDE, gdzie obserwuje się dość dużo struktur widmowych helu – szczególnie
odnosząc to do ASASSN-14ae i ASASSN-14li.
Rozkład energii w widmie ciągłym w zakresie optycznym daje się aproksymować przybliżeniem ciała doskonale czarnego (tzn. widać „ogon raleigh-owski” ~ λ-4 z tego przybliżenia na rys.2 w panelu po prawej stronie) – co
jest zgodne z danymi fotometrycznymi.
6 kwietnia 2018 r. Administrator profilu ASAS-SN na Twitterze [8] zauważył, analizując listę odkrytych supernowych [3], że po uruchomieniu 20 teleskopów ASAS-SN odkrywają w ostatnim czasie średnio ~25 jasnych
supernowych na miesiąc – tym samym prawie dublując średnią z lat 2015 – 2017. Z ekstrapolacji tego wyniku
wynika, że w roku 2019 zabójcy supernowych powinni odkryć nawet tysięczną supernową (?).
9 kwietnia 2018 r. Administrator profilu ASAS-SN na Twitterze [8] poinformował o niezwykle wydajnym okresie
projektu ASAS-SN. W telegramie astronomicznym nr 11521 (patrz [9]: 11521) zgłoszono odkrycie aż 11 supernowych: ASASSN-18hh (AT 2018are), ASASSN-18hg (AT 2018ard), ASASSN-18hf (AT 2018aqn), ASASSN-18he
(AT 2018aqk), ASASSN-18hd (AT 2018aqj), ASASSN-18hb (AT 2018aqi), ASASSN-18gz (AT 2018aqe), ASASSN18gw (AT 2018aqd), ASASSN-18gu (AT 2018aqa), ASASSN-18gt (AT 2018apo), ASASSN-18gs (AT 2018apn).
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Potrzebne są dalsze obserwacje spektroskopowe potwierdzające te odkrycia. Podobna masówka miała miejsce
w czerwcu br, gdy zgłoszono odkrycie 8 supernowych (patrz [9]: 11764).
16 kwietnia 2018 r. Romy Rodríguez (absolwentka OSU / Ohio State University z 2017 r.) ze współpracownikami
opublikowała informację o ASASSN-18di (patrz arXiv: 1804.04673, [14] i rys.3), czyli o odkryciu rekordowego
rozbłysku „białego” (= widoczny prawie we wszystkich długościach fali) o amplitudzie aż ΔV~10 mag, który zaobserwowano u chłodnego karła typu widmowego M. Rozbłysk pojawił się w dn. 20 lutego 2018 r. i trwał około
5 minut. Jasność ASASSN-18di w barwie V osiągnęła 14,24 mag. Na pozycji ASASSN-18di w bazie DECaLS w odległości 3” znaleziono obiekt o jasności r = 23,2 mag i z = 21,1 mag (brak detekcji w filtrach sloanowskich u, g, i).
Wskaźnik barwy r−z jest zgodny z typem widmowym M4. Z oszacowanej jasności tego karła w fazie spokojnej
(V~24,0 mag) wynika rekordowa amplituda rozbłysku aż ∆V ~9,8 mag. Oszacowano również jasność absolutną
tej gwiazdy na Mr = 11,4 mag, co pozwala oszacować odległość ~2.2 kpc. Podczas rozbłysku mogła wydzielić
się energia nawet ~4,1×1036 ergów – co oznacza, że jest to jeden z najpotężniejszych zaobserwowanych do tej
pory rozbłysków pośród karłów typu widmowego M.
Rozbłyski wyjaśnia rekoneksja magnetyczna, czyli zjawisko gwałtownej zmiany układu linii pola magnetycznego „wmrożonego” w plazmę. W centrum rekoneksji dochodzi do zaniku pola magnetycznego
i wygenerowania strumienia naładowanych cząstek, które uderzają w gwiezdną fotosferę i bardzo szybko ją
nagrzewają, powodując emisję promieniowania elektromagnetycznego niemal we wszystkich długościach fali.
Rozbłyski obserwuje się prawie u wszystkich gwiazd ciągu głównego z zewnętrznymi otoczkami konwekcyjnymi (w szczególności na Słońcu), ale najczęściej wśród małomasywnych gwiazd z najgłębszymi strefami
konwekcyjnymi takich jak karły typu M.
Rozbłyski występują przypadkowo. Analiza zdjęć ASAS-SN od 2012 roku wykazała, że w tej pozycji nie
zaobserwowano żadnego pojaśnienia (próg detekcji ASAS-SN w barwie V~17,5 mag). Jest to potwierdzenie oszacowania, że dla karłów typu widmowego ~M4 rozbłyski o energii 1036 ergów zdarzają się rzadko (~1/10 na rok).
Natomiast nawet kilka takich rozbłysków o mniejszej amplitudzie ~2,5 mag (pojaśnienie ~10×) wykrywają każdej
nocy teleskopy ASAS-SN.

Rys. 3. Wizja artystyczna potężnego „białego” rozbłysku gwiazdy – karła późnego typu widmowego. Takie zjawisko
zaobserwowano w dn. 20 lutego 2018 r. i oznaczono ASASSN-18di.
Materiał źródłowy: NASA’s Goddard Space Flight Center/S. Wiessinger.
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2 maja 2018 r. Administrator profilu ASAS-SN na Twitterze [8] poinformował, że dzisiaj wyjątkowo we wszystkich
obserwatoriach ASAS-SN (Chile, Hawaje, Południowa Afryka, Teksas) niebo było zachmurzone i chociaż przez
chwilę żaden z 20 teleskopów ASAS-SN nie obserwował. Na dowód można zobaczyć pod datą 2 maja br. we
wpisie twitterowym zdjęcia z teleskopami ASAS-SN i zachmurzonym niebem w tle.
8 maja 2018 r. Wraz z opublikowaniem w dn. 25 kwietnia 2018 r. drugiego zestawu danych obserwacyjnych
DR2 z satelity Gaia (DR2 = Data Release 2) pojawił się pierwszy katalog kandydatek na gwiazdy zmienne długookresowe LPV autorstwa N.Mowlavi ze współpracownikami pt. „Gaia Data Release 2: The first Gaia catalog of
Long Period Variable candidates” (arXiv 1805.02035). LPV (skrót od ang. Long Period Variable) są zaawansowanymi ewolucyjnie gwiazdami o małych i średnich masach, u których obserwuje się zmiany promienia, jasności
i temperatury o dużych amplitudach i okresach.
Katalog gwiazd zmiennych Gaia DR2 zawiera 550 737 obiektów, z których 151 761 jest kandydatkami na
zmienne typu LPV o amplitudzie zmian blasku większej od 0,2 mag w filtrze Gaia-G. Z tej liczby 1/5 to są kandydatki na mirydy, a większość – na zmienne półregularne (SRV). Z całej próbki LPV okresowości powyżej 60 dni
wykazuje 89 617 gwiazd zmiennych.
W omawianej publikacji znajduje się porównanie statystyczne próbki gwiazd zmiennych LPV z obserwacji
ASAS-SN i Gaia DR2 (Więcej informacji na temat katalogu gwiazd zmiennych ASAS-SN można znaleźć w Proximie
nr 30 w niniejszym dziale pod datą styczeń 2018 r.). Katalog gwiazd zmiennych ASAS-SN (patrz: arXiv 1803.01001,
[6]) zawiera „jasnych” (V<17 mag) 1855 miryd i 14 047 zmiennych półregularnych SRV, z których 6915 (43%)
zostało wzięte do analizy porównawczej z danymi Gaia DR2 – w tym 5491 z wyznaczonymi okresami zmienności
w obu katalogach. Amplituda zmian jasności dla gwiazd zmiennych LPV jest większa w barwie V (ASAS-SN) niż
Gaia-G.
Porównanie okresów zmienności z katalogów ASAS-SN vs Gaia DR2 dla 5491 kandydatek na gwiazdy zmienne
długookresowe przedstawia rys.4 – wnioski:
 Występuje bardzo dobra zgodność okresów z obu katalogach, tzn. 77% zmiennych typu LPV z katalogu
Gaia posiada takie same okresy jak ASAS-SN w zakresie 15%.
 Kolejne 9% w zakresie 15% gwiazd zmiennych z katalogu Gaia posiada dwa razy większe okresy niż
ASAS-SN. Zbyt krótkie okresy ASAS-SN o czynnik 2 wynikają ze specyfiki działania automatycznych algorytmów wyszukujących okresy zmienności i przede wszystkim z tego, że jasność niektórych gwiazd
zmiennych obserwowanych przez ASAS-SN przez znaczną część okresu była poniżej limitu detekcji
~17 mag. Stąd się bierze „zagęszczenie” na rys.4 poniżej głównej relacji, które odpowiada stosunkowi
okresów 2/1 (ASAS-SN/Gaia).
 Nakładanie się obrazów gwiazd na zdjęciach ASAS-SN, gdzie jeden piksel zbiera światło z obszaru
na niebie aż ~8”×8”. W obszarach o dużym zagęszczeniu gwiazd N.Mowlavi ze współpracownikami
zidentyfikowali w katalogu ASAS-SN 1268 gwiazd zmiennych (w tym 8 miryd), których jasności najprawdopodobniej są „skażone” obecnością sąsiednich gwiazd.

Rys. 4. Porównanie okresów wspólnych
kandydatek na gwiazdy zmienne długookresowe
pomiędzy katalogami Gaia DR2 i ASAS-SN (ogółem
liczba 5491 wspólnych kandydatek na LPV). Kolor
każdego punktu jest związany z amplitudą zmian
jasności gwiazdy w magnitudo w filtrze Gaia-G
zgodnie ze skalą pokazaną przy prawej krawędzi
wykresu.
Materiał źródłowy: arXiv 1805.02035.
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24 maja 2018 r. Projekt ASAS-SN otrzymał wsparcie finansowe w wysokości około 40 tysięcy $ od OhioState
Women & Philanthropy [13] na wykupienie 150 godzin obserwacyjnych na zrobotyzowanych 1-metrowych
teleskopach LCOGT (Las Cumbres Observatory Global Telescope Network). Członkowie zespołu ASAS-SN
(C.S.Kochanek, K.Z.Stanek, T.A.Thompson) w uzasadnieniu [13] napisali, że muszą korzystać z większego sprzętu
by potwierdzać odkrycia supernowych dokonane przez małe teleskopy ASAS-SN o aperturach 14-cm i rozdzielczości ~8". Postulowna kwota na 150 godzin obserwacyjnych powinna wystarczy na jeden rok działalności.
4 czerwca 2018 r. Administrator profilu ASAS-SN na Twitterze [8] umieścił zdjęcie ze spotkania trzech australijskich miłośników astronomii współpracujących z ASAS-SN: Joe Brimacombe, Greg Bock, Peter Marples.
Miłośnicy astronomii współpracujący z ASAS-SN pełnią ważną rolę przy potwierdzaniu odkryć supernowych,
gdyż zdjęcia z kamer ASAS-SN posiadają słabą rozdzielczość (~8"). Wspomniane osoby są jednymi z najaktywniejszych. W szczególności Joseph Brimacombe (Coral Towers Observatory) jest z zawodu lekarzem, który od
roku 2013 współpracuje z ASAS-SN (patrz [11]). Pozostali dwaj są częścią 6-osobowej grupy przyjaciół z Australii
i Nowej Zelandii (Pat Pearl, Stu Parker, Greg Bock, Peter Marples, Colin Drescher, Brendan Downs), którzy od
2008 roku poszukują supernowych na południowym niebie w ramach projektu BOSS-Backyard Observatory
Supernova Search (patrz [12]). Aktualna lista współpracowników ASAS-SN jest na stronie domowej [1].

Rys. 5. Spotkanie australijskich
miłośników astronomii
współpracujących z ASAS-SN przy
potwierdzaniu odkryć supernowych
(od lewej: Joe Brimacombe, Greg
Bock, Peter Marples).
Materiał źródłowy: [8].

*

8 czerwca 2018 r. Obserwacje fotometryczne ASAS-SN wykorzystano do odkrycia niezwykłego układu
podwójnego 2M05215658+4359220, który składa się z małomasywnej czarnej dziury lub gwiazdy neutronowej i czerwonego olbrzyma zsynchronizowanego pływowo z okresem orbitalnym tego układu – patrz:
T. A.Thompson ze współpracownikami arXiv:1806.02751. W układzie nie zaobserwowano wymiany masy
pomiędzy składnikami.
Odkrycie tego ciekawego układu podwójnego jest wynikiem współpracy APOGEE (Apache Point Observatory
Galactic Evolution Experiment – pomiary prędkości radialnych) i ASAS-SN (krzywe blasku). Astronomowie
odkryli, że jasny (V~12,9 mag) szybko rotujący olbrzym 2M05215658+4359220 (Teff~4500K, odległość ~3,68 kpc)
jest częścią układu podwójnego z niewidocznym towarzyszem.
Z pomiarów prędkości radialnych linii widmowych olbrzyma wyznaczono okres orbitalny 83,205±0,064 dni
i prawie kołowy kształt orbity (mimośród orbit e =0,00476±0,00255), połowę amplitudy zmian prędkości radialnych 44,615±0,123 km/s i funkcję masy 0,766±0,00637Mʘ.
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Okres zmienności wyznaczony z obserwacji fotometrycznych jest zgodny z okresem spektroskopowym –
co wskazuje na synchronizację pływową olbrzyma (okres orbitalny = okres rotacji). Również zmiany kształtu
krzywej blasku pomiędzy kolejnymi okresami można wyjaśnić plamami na powierzchni olbrzyma - podobnie
jak u olbrzymów typu widmowego K jakich jak HD 1833, V1192 Orionis i KU Pegasi. Takie układy podwójne
o okresach mniejszych od 150 dni często mają małe spłaszczenia orbit będące wynikiem działania mechanizmu
cyrkulacji orbit poprzez oddziaływania pływowe.
Z ograniczeń na masę i promień olbrzyma wynikających z jego jasności, przyspieszenia grawitacyjnego
i temperatury oszacowano (patrz rys.6) masę niewidocznego towarzysza na ~2,5-5,8Mʘ co może wskazywać
na małomasywną czarną dziurę lub bardzo masywną gwiazdę neutronową o teoretycznie dozwolonej masie

Rys. 6. Oszacowanie masy MCO
niewidocznego towarzysza jako funkcji
masy Mgiant czerwonego olbrzyma w układzie
podwójnym 2M05215658+4359220. Z tego
oszacowania wynika masa olbrzyma ~24Mʘ, a czarnej dziury ~2,5-5,8Mʘ.
Materiał źródłowy: arXiv 1805.02035.

*
*

18 czerwca 2018 r. Administrator profilu ASAS-SN na Twitterze [8] poinformował o odkryciu 150 supernowej
w bieżącym roku. Jest nią supernowa II typu ASASSN-18mz (AT 2018cqi) - na liście [3] nr 746.
30 czerwca 2018 r. Lista supernowych [3] odkrytych przez ASAS-SN na koniec pierwszego półrocza 2018 r.
zawiera 753 pozycje i kończy się na ASASSN-18oa (AT 2018cvn). W drugim kwartale 2018 r. odkryto 80 supernowych (lp.→753-673), a od początku roku - 157 (lp.→753-596). Prawie wszystkie supernowe odkryte przez
ASAS-SN posiadają też potwierdzenie spektroskopowe.
Przy obecnych tempie jubileuszowa tysięczna supernowa może zostać odkryta przez ASAS-SN w roku 2019..

www.proxima.org.pl
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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] Odnośnik do telegramów astronomicznych. Aby znaleźć konkretny numer telegramu należy w polu XXXX wpisać
jego numer (np. 8042) – http://www.astronomerstelegram.org/?read=XXXX
[10] 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
[11] Informacja o współpracowniku ASAS-SN Joseph Brimacombe –
http://www.astronomy.ohio-state.edu/asassn/APOW/apow20150511.html
[12] BOSS-Backyard Observatory Supernova Search – http://www.bosssupernova.com/
[13] C.S.Kochanek, K.Z.Stanek, T.A.Thompson – uzasadnienie grantu na 150 godzin obserwacyjnych na 1-m teleskop
LCOGT – https://www.osu.edu/giving/PDFs/2017/2018%20Grant%20Proposal_Supernova.pdf
[14] Tomasz Nowakowski „Powerful flare detected on an M-dwarf star” –
https://phys.org/news/2018-04-powerful-flare-m-dwarf-star.html
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MIRYDY
W cyklu kalendarium maksimów jasnych miryd przedstawiamy kolejną dawkę efemeryd dla gwiazd, których
maksima jasności przewidywane są w najbliższych trzech miesiącach. W 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

SIERPIEŃ
W sierpniu 6 miryd znajdzie się w maksimum jasności. Niestety żadna z nich w średnim maksimum nie osiąga zwykle
więcej niż 7,5 mag. Na pocieszenie można jednak jeszcze obserwować słabnące po maksimach R And, R Cas i T Cep.
Na wieczornym niebie najpierw w maksimum znajdzie się łatwa w lokalizacji U Her. Odnajdziemy ją blisko jasnej
gwiazdy β Her. W kilku ostatnich cyklach (poza zeszłorocznym) jej jasność w maksimum dochodziła do 7 mag, a więc
była niemalże o 0,5 mag jaśniejsza od średnich wartości. W momencie pisania tego tekstu (początek lipca) świeciła
z jasnością nieco poniżej 10 mag.
Wędrując w kierunku zachodnim, na skraju Drogi Mlecznej, pomiędzy gwiazdozbiorami Delfina i Orła odnajdziemy niezbyt jasną i niezbyt często obserwowaną R Del. W trakcie poprzedniego maksimum blasku jej jasność
doszła niemalże do 7,5 mag (średnia wartość dla tej gwiazdy to 8,3 mag). W niedalekim sąsiedztwie w maksimum
znajdzie się rzadko obserwowana R Psc, dla której w ubiegłym sezonie obserwacyjnym wykonano zaledwie 70
pomiarów jasności. W trakcie przedostatniego cyklu zmian jasności pojaśniała niemalże do 7 mag, osiągając tym
samym maksymalne wartości maksimum blasku podawane dla niej przez GCVS. Wędrując na północ natkniemy
się na R Dra w gwiazdozbiorze Smoka, której maksimum spodziewane jest na koniec miesiąca.

Niebo wieczorne 15 VIII, godz. 22:00. Mapa wygenerowana za pomocą programu CdC
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Na początku sierpnia w maksimum znajdzie się także U Cet, położona we wschodniej części gwiazdozbioru
Wieloryba. Jednak dopiero pod koniec miesiąca poprawią się warunki jej widoczności, umożliwiając jej komfortową
obserwację. Znacznie wyżej i przez cały miesiąc będzie można obserwować królową wszystkich mir, Mirę Ceti, która
w trzeciej dekadzie sierpnia znajdzie się w minimum jasności. Z kolei z minimum blasku wychodzić będzie χ Cyg, którą
obecnie nie jest łatwo odnaleźć w roju gwiazd Drogi Mlecznej. Aktualnie gwiazda jest w dość głębokim minimum
blasku (poniżej 13 mag). Czyżby to zwiastowało wysokie maksimum blasku? Okaże się w następnych miesiącach.
Nazwa

R.A.

Decl.

Data
max

Okres

Amplituda

V>11 MAG

U Cet

02h33m43,66s

-13°08’54,3”

2

234,76

7,5-12,6

VI-X

U Her

16h25m47,47s

18°53’32,8”

9

406,10

7,5-12,5

V-XII

R Del

s

20 14 55,14

09°05’21,0”

12

285,07

8,3-13,3

VII-X

S Ori

05h29m00,89s

-04°41’32,7”

12

414,30

8,4-12,9

III-XI

R Psc

01h30m38,32s

02°52’53,7”

13

344,50

8,2-14,3

VII-X

R Dra

16h32m40,22s

66°45’17,8”

24

245,60

7,6-12,4

VII-XI

h

m

Niebo 15 VIII, godz. 3:00. Mapa wygenerowana za pomocą programu CdC

WRZESIEŃ
We wrześniu 5 mir znajdzie się w maksimum blasku. Również ten miesiąc będzie należał do słabych miryd. Co
prawda w maksimum znajdzie się jasna R Hya, jednak jej obserwacje w naszych szerokościach geograficznych nie
będą możliwe. Z kolei w minimum znajdą się dwie inne jasne i popularne w obserwacjach irydy: R Leo, której sezon
obserwacyjny zacznie się pod koniec miesiąca oraz R Tri, bardzo dobrze widoczna praktycznie całą noc.
Na początku września na wieczornym niebie w maksimum znajdzie się Z Oph, którą odnajdziemy w centralnej
części gwiazdozbioru Wężownika. Gwiazda ta nie ma zbyt wielu obserwacji, dlatego też warto zwrócić na nią uwagę.
Aktualnie (początek lipca) jej jasność jest już na poziomie 10 mag.
Również na wieczornym niebie warto odszukać nad północno zachodnim horyzontem R CVn, której maksimum
wypadnie w III dekadzie miesiąca. Jej warunki widoczności dość szybko będą się pogarszać, ale już w następnym
miesiącu będzie widoczna na porannym niebie. W poprzednim maksimum jej jasność doszła niemalże do 7 mag,
a aktualnie zbliża się do 10 mag.
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Niebo wieczorne 15 IX, godz. 21:00. Mapa wygenerowana za pomocą programu CdC

Znacznie wyżej, odwiedzając przy okazji słabnącą T Cep, odnajdziemy w pobliżu gwiazdy α Dra, mirydę U UMi,
bez problemu widoczną całą noc. Jej dwa poprzednie maksima kształtowały się zdecydowanie powyżej średnich
wartości.
W Andromedzie w dalszym ciągu w zasięgu niewielkich lornetek powinna być R And, słabnąca powoli po lipcowym
maksimum. Także w tym gwiazdozbiorze, dość blisko gwiazdy α And odnajdziemy zdecydowanie słabszą mirydę –
T And. Nie jest ona zbyt często obserwowana, w ubiegłym sezonie wykonano dla niej 86 obserwacji.
Na porannym niebie, czekając na powrót R Leo, będzie można ocenić W Cnc, bardzo zaniedbaną obserwacyjnie
mirydę, dla której w ubiegłym sezonie wykonano zaledwie 51 ocen. Nieco lepiej sytuacja wygląda z obserwacjami
znajdującej się znacznie wyżej R Lyn, wykonano dla niej około 100 obserwacji w ubiegłym roku. Ostatnimi czasy
zmienna ta jednak w trakcie maksimum nie przekracza 8 mag, a aktualnie jej jasność jest na poziomie około 12 mag.

Niebo 15 IX, godz. 4:00. Mapa wygenerowana za pomocą programu CdC

www.proxima.org.pl
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Decl.

Data
m
ax

Okres

Amplituda

V>11 MAG

17h19m32,11s

01°30’54,2”

2

348,70

8,1-12,7

VI-XII

R Lyn

s

07 01 18,00

55°19’49,8”

9

378,75

7,9-13,8

VI-XII

U UMi

14h17m19,90s

66°47’39,1”

14

330,92

8,2-12,0

VI-XII

W Cnc

09h09m52,61s

25°14’53,8”

20

393,22

8,2-14,1

VIII-XII

T And

00h22m23,15s

26°59’45,8”

21

280,76

8,5-13,8

VIII-XI

R CVn

13h48m57,05s

39°32’33,2”

22

328.53

7.7-11.9

VI-I

Nazwa

R.A.

Z Oph

h

m

PAŹDZIERNIK
W październiku 6 mir znajdzie się w maksimum jasności. Na samym początku miesiąca w maksimum znajdzie się
R Sgr, którą odnajdziemy nad południowo-zachodnim horyzontem. W ubiegłym roku wykonano dla niej zaledwie
62 oceny, tak że tym bardziej jest warta uwagi obserwatorów. Z jej obserwacjami trzeba się jednak spieszyć, bo
z dnia na dzień będą się pogarszały jej warunki widoczności. Podobnie będzie miała sytuacje R Boo, która z kolei
odnajdziemy wieczorem nad północno zachodnim horyzontem. W przyszłym miesiącu będziemy mogli ją dalej
obserwować, ale już na porannym niebie.
Nieco wyżej, na pograniczu gwiazdozbiorów Korony Północy i Herkulesa w maksimum znajdzie się V CrB. Dość
często w ostatnich latach w maksimach zbliża się do 7 mag.
A 8° na wschód od gwiazdy β Oph w maksimum znajdzie się RY Oph. Zmienna ta nie jest zbyt często obserwowana. W 2017 r. wykonano dla niej 81 obserwacji. Miryda ta jest dosyć kapryśna z wysokościami swoich maksimów
blasku. Zdarzało się już, że osiągała 7 mag, w ostatnich latach z kolei 2 razy była słabsza od 9 mag.
W pobliżu wychodzącej z minimum blasku Miry Ceti odnajdziemy niepozorną i znacznie słabszą R Cet. Podobnie
jak poprzedniczka nie jest zbyt częstym celem dla obserwatorów, w ubiegłym sezonie zaobserwowano ją 92 razy.
W ostatnich latach dwa razy zaskoczyła obserwatorów osiągając 7 mag.
Na porannym niebie, pod koniec miesiąca zajaśnieje najjaśniejsza miryda października – R Vir. Jasna i przyjemna
w obserwacji gwiazda, często w maksimum jest jaśniejsza od 7 mag. Dodatkowe atrakcyjne położenie na niebie
w pobliżu jasnej galaktyk M 49 sprawiają, że jest ona łatwym i częstym celem obserwatorów.

Niebo wieczorne 15 X, godz. 20:00. Mapa wygenerowana za pomocą programu CdC
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Na porannym niebie będzie można także zaobserwować wychodzącą z minimum blasku R Leo, jej warunki widoczności z dnia na dzień będą się poprawiać, a jej maksimum blasku jest spodziewane pod koniec stycznia 2019 r.
Wieczorne niebo ozdobi jeszcze jaśniejąca co raz bardziej χ Cyg, której maksimum wystąpi na początku grudnia.

Nazwa

R.A.

Decl.

Data
m
ax

Okres

Amplituda

V>11 MAG

R Sgr

19h16m41,80s

-19°18’27,6”

1

269,84

7,3-12,5

VII-XII

R Boo

14h37m11,57s

26°44’11,6”

5

223,40

7,2-12,3

VIII-XII

R Vir

s

12 38 29,94

06°59’18,9”

8

145,63

6,9-11,5

cały rok

V CrB

15h49m31,31s

39°34’17,9”

9

357,63

7,5-11,0

cały rok

R Cet

02h26m02,31s

00°10’41,8”

18

166,24

8,1-13,0

IX-XI

RY Oph

18h16m36,94s

03°41’35,3”

28

150,41

8,2-13,2

VIII-XI

h

m

Niebo 15 X, godz. 4:00. Mapa wygenerowana za pomocą 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

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 BOO

R VIR

22
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MIRA CETI

R LEO

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

www.proxima.org.pl
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Gwiazdy nowe w drugim kwartale 2018 roku
Oprócz odkrytej 8 kwietnia Nowej Strzelca 2018 (PNV J18040967-1803581), o której pisaliśmy już w numerze
2/2018, drugi kwartał bieżącego roku przyniósł nam informacje o trzech innych jasnych galaktycznych nowych.
Wśród nich najjaśniejszym i chyba najciekawszym obiektem jest TCP J04432130+4721280, gwiazda znana
dotychczas jako V392 Persei – zmienna typu U Geminorum. Niewątpliwą zaletą nowej Perseusza jest fakt, że jest
ona przez cały rok dostępna obserwacjom z terenu naszego kraju.
Dwie pozostałe nowe, w Wilku i w Tarczy, to obiekty nieba na południe od równika niebieskiego. Nowa Tarczy jest
dostępna obserwacjom z terytorium Polski, ale już nieco trudniejsza niż Nowa Perseusza, przynajmniej ze względu
na swój blask.
Marian Legutko (LMT)

TCP J04432130+4721280 = V392 Per – Nowa Perseusza 2018
Japoński obserwator, Yuji Nakamura, zarejestrował
obraz wybuchającej gwiazdy 29 kwietnia, około godz.
11.22 UT. Współrzędne nowej: RA=4h43m21,37s;
Dekl.=47°21'25,9" (dane AAVSO). Nakamura wykonał
swoje obserwacje zestawem: CCD + obiektyw 135 mm
f/4,0. W chwili odkrycia jasność nowej wynosiła 6,2 mag.
Wcześniej gwiazda ta, nawet podczas aktywności,
nie bywała jaśniejsza niż 14 mag. Natomiast jej blask
w minimum oscyluje wokół 16,5 mag. Klasyfikowana była
dotychczas jako obiekt typu UGSU. Ciekawy jest fakt, że
dwa lata wcześniej, w przedziale luty – kwiecień 2016
roku, w ramach programu ASAS–SN zebrano dane wskazujące na nietypowo długi okres aktywności zmiennej,
przy czym czas wzrostu jasności do maksimum wynosił
dwa miesiące (luty – marzec 2016), charakterystyczny
raczej dla zmiennych typu GK Persei.

Dane zebrane w bazie AAVSO wskazują, że blisko
dobę wcześniej inny obserwator, A. Urin z Norwegii,
zarejestrował swoją lustrzanką aktywność V392 Per,
Według jego obserwacji 28 kwietnia zmienna miała
już około 7 mag.
29 kwietnia Hiroyuki Naito i Tatsuharu Ono,
za pomocą 1,6–metrowego teleskopu Pirka
w Obserwatorium Nayoro, uzyskali pierwsze widmo
nowej. Jak opisywali, widmo wykazuje kilka niezidentyfikowanych linii absorpcyjnych w kontinuum,
wskazujących na bardzo silne poczerwienienie.
Z kolei zespół obserwatorów z Kitt Peak, rejestrujący
widmo obiektu 30 kwietnia za pomocą 2,4–metrowego teleskopu Hiltnera, wykazał, że jest to spektrum
klasycznej nowej.

Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Perseusza 2018 w okresie 28 kwietnia – 8 lipca, według obserwacji (CCD-V, DSLR – TG
i wizualnych) zgromadzonych przez AAVSO.
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Obecnie jasność nowej wynosi poniżej 13 mag.
Obiekt ten warto nadal monitorować. Latem na wieczornym niebie odnajdziemy go nisko nad północnym
horyzontem.

Rys. 2. Widmo niskiej dyspersji Nowej Perseusza
uzyskane przez H. Naito i T. Ono.

Gwiazdy nowe w drugim kwartale 2018 roku

Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #633 –
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-633
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J04432130+4721280.html
»» AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=25916
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11588 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11588

PNV J15384000–4744500 – Nowa Wilka 2018
Znany australijski obserwator, Rob Kaufman, zarejestrował ten obiekt 3 czerwca około 10.20 UT za pomocą
lustrzanki cyfrowej z obiektywem 55 mm. W momencie
odkrycia jasność obiektu wynosiła 9,1 mag. Współrzędne
nowej: RA=15h38m43,86s; Dekl.=–47°44'42,1" (dane
AAVSO).
PNV J15384000-4744500 została odkryta w pobliżu
maksimum blasku. W ciągu kolejnych dni jej jasność
opadła, aby szybko powrócić do wartości niemal z chwili
odkrycia. Przez następne doby blask nowej oscylował

około 10,2 mag, aby po 27 czerwca opaść do około 11,5
mag – 11,8 mag. Obecnie jasność zmiennej utrzymuje
się na tym właśnie poziomie.
Pierwsze widma Nowej Wilka 2018 uzyskali Frederick
M. Walter za pomocą 1,5–metrowego teleskopu w CTIO
oraz E. Aydi z użyciem teleskopu SALT. Ich obserwacje
wskazują, że PNV J15384000–4744500 jest klasyczną
nową skrytą za grubym optycznie obłokiem gazowo –
pyłowym, który sama wytworzyła.
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Rys. 3. Krzywa blasku PNV J15384000–4744500 w okresie od 3 czerwca do 8 lipca 2018 według danych (CCD-V,
DSLR – TG i wizualnych) zebranych przez AAVSO.
Prawdopodobnym progenitorem nowej jest gwiazda
GSC2.3 S8TZ090424. W minimum blasku jest to obiekt
słabszy niż 16,5 mag. Niemniej, według danych ASAS–SN,
gwiazda ta wykazywała wcześniej zmienność, osiągając
(po raz ostatni wiosną 2016 roku) blask ok. 13,5 mag.

»»
»»

»»
Źródła:
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11684 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11684

»»

AAVSO Alert Notice #637 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-637
CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J15384000-4744500.html
ASAS–SN Sky Patrol:
https://asas-sn.osu.edu/light_curves/599236bc-d4534a7e-a72b-7d7e591ed126
AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=621352

Rys. 4. Odkrywczy obraz Nowej
Wilka 2018 uzyskany 3 czerwca
przez Roberta Kaufmana
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TCP J18292290-1430460 – Nowa Tarczy 2018
29 czerwca, ok. godz. 13.50 UT japoński obserwator
Yukio Sakurai, na obrazie wykonanym za pomocą Nikona
D7100 z obiektywem 180 mm f/2,8, utrwalił nowy obiekt
na tle gwiazdozbioru Tarczy. Nova Scuti 2018 znajduje
się w miejscu o współrzędnych RA=18h29m22,93s;
Dekl.=–14°30'44,2" (dane AAVSO). W chwili odkrycia
miała ona jasność 10,3 mag. Prawdopodobnym progenitorem nowej jest obiekt skatalogowany jako PSO
J182922.940-143044.155, o jasności poniżej 21 mag.

Uzyskane dotąd przez grupę ARAS (Astronomical Ring
for Access to Spectroscopy) widma obiektu wskazują, że
TCP J18292290-1430460 jest klasyczną nową skrytą za
optycznie grubym obłokiem wyrzuconej przez nią podczas wybuchu materii.
Od chwili odkrycia N Sct 2018 blask nowej opadł już
do ok. 11,4 mag.

Rys. 5. Krzywa blasku Nowej Tarczy 2018 w okresie 29 czerwca – 8 lipca na podstawie danych (CCD-V, DSLR – TG
i wizualnych) zebranych w bazie AAVSO.

Rys. 6. Obraz Nowej Tarczy 2018 uzyskany 30 czerwca
przez K. Yoshimoto za pomocą półmetrowego (f/6,8)
teleskopu robotycznego obserwatorium Siding Spring.
Źródła:
»» AAVSO Alert Notice #638 – https://www.aavso.org/
aavso-alert-notice-638
»» AAVSO VSX – https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=621695
»» CBAT Transient Object Followup Reports –
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/
J18292290-1430460.html
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11802 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11802
»» The Astronomer’s Telegram ATel#11817 –
http://www.astronomerstelegram.org/?read=11817
»» ARAS Group –
http://www.astrosurf.com/aras/index1.htm
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Jak zrobić fotometrię lustrzankową niezwykłego
potrójnego układu zaćmieniowego b Persei?
Ryszard Biernikowicz

B Persei (HR 1324 HIP 20070, SAO 24531, HD 26961) jest potrójnym układem gwiazdowym, w którym
dopiero parę lat temu odkryto unikalne zaćmienia. Znakomicie nadaje się do obserwacji nawet przez
początkujących miłośników astronomii, ponieważ jest jasna (V~4,6 mag) i możliwa do obserwacji
nawet za pomocą zwykłych aparatów cyfrowych umocowanych na statywie fotograficznym.
Nie wymaga dodatkowych transformacji do standardowej jasności astronomicznej V (= „Johnson-V”).
Wystarczy podczas zaćmienia wykonać fotometrię różnicową tej gwiazdy zmiennej względem gwiazdy
porównania ze zdjęć wyseparowanych z pikseli w kolorze zielonym. Dalszą analizą obserwacji zajmą
się zawodowi astronomowie D.Collins, J.T.Zavala i J.Sanborn.
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że nadal mało wiemy o b Persei. Jej zmienność jest
okazjonalnie analizowana już od prawie stu lat. W 1923 r. J.Stebbins opublikował pierwszą krzywą
blasku ze zmiennością elipsoidalną b Persei, wykonaną za pomocą fotometru fotoelektrycznego.
Od lat 70-tych ubiegłego wieku wiemy z obserwacji spektroskopowych, że jest to układ potrójny.
Ale dopiero dzięki obserwacjom interferometrem optycznym NPOI w latach 2010–2012 odkryto,
że w układzie występują zaćmienia. Pierwsze zaćmienie zaobserwowano w 2013 roku. Od tego
momentu zaćmienia b Persei są systematycznie obserwowane przez miłośników astronomii
komunikujących się poprzez portal AAVSO. Zaćmienia b Persei były również omawiane w Proximie
nr 11 i 21 (patrz [1] i [2]).
W dalszej części artykułu zapoznamy się z aktualnym stanem wiedzy o b Persei i sposobem
wykonania wartościowej fotometrii b Persei nawet przez początkujących miłośników astronomii.

Lokacja układu b Persei [32].

Animacja modelu elipsoidalnego b Per AB [4].

28

Proxima • lipiec 2018

PORADNIK OBSERWATORA

Jak zrobić fotometrię lustrzankową niezwykłego
potrójnego układu zaćmieniowego b Persei?

1. Co wiemy o b Persei?
Nie należy mylić b Persei z bardziej znaną β Persei (Algol, HR 936). Ten ostatni obiekt jest wzorcowym przykładem
klasy gwiazdowych układów zaćmieniowych tzw. algoli i znajduje się na niebie w odległości ~15,3° na południowy-zachód od b Persei.
System b Persei składa się z trzech gwiazd, z których składniki A i B rozciągnięte przez wzajemną grawitację krążą
wokół wspólnego środka masy z okresem 1,5273 dnia. Wykazują zmiany jasności zbliżone do sinusoidy o amplitudzie ~0,06 mag wynikające z ich elipsoidalnego kształtu. W danej chwili jasność b Per AB zależy od całkowitego pola
powierzchni obu gwiazd obserwowanego z Ziemi. Na rys.1 pokazano krzywą blasku układu b Per AB przygotowaną
przez D.Collins'a ze współpracownikami [3] zawierającą 545 obserwacji z 16 sesji obserwacyjnych w okresie od
3 listopada 2013 r. do 22 lutego 2014 r. Autorzy dopasowali metodą najmniejszych kwadratów do danych obserwacyjnych poniższą funkcję zawierającą dwie harmoniczne:
wzór 1
gdzie: okres „P” = 1,5273 ± 0.0015 dnia;
JDMin = 2456605,3890;
C1 = 0,0084 V;
C2 = 0,02737 V;
φ1 = 0,24 radian;
φ1 = -0,013 radian;
θ = (JD – JDMin)/P;
JD – moment obserwacji w ciągłej rachubie dni juliańskich;
JDMin – moment minimum jasności b Per AB w ciągłej rachubie dni juliańskich.
Zgodnie z dopasowaniem pokazanym na rys.1 jasność układu b Per AB w fazie ~0,25 jest największa,
a w fazie ~0,0 najmniejsza.

Rys. 1. Krzywa blasku w niezaćmieniowym układzie podwójnym b Persei AB widzianym z Ziemi pod kątem ~40°.
Zmiany jasności są spowodowane ruchem wokół wspólnego środka masy gwiazd o niesferycznym kształcie (patrz
panel w górnej części krzywej blasku). Materiał źródłowy: krzywa blasku [3] + animacja modelu elipsoidalnego
b Per AB [4].
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Spektroskopowo obserwuje się tylko linie absorpcyjne charakterystyczne dla typu widmowego A2V, które pochodzą od najjaśniejszej gwiazdy tego układu, czyli b Per A. Przypuszcza się, że pozostałe gwiazdy b Per B oraz b Per C są
typu widmowego F (patrz [11]). Trzeci składnik został odkryty spektroskopowo. W 1976 Hill ze współpracownikami
[11] zmierzyli prędkości radialne z 221 widm b Per wykonanych w latach 1910 – 1975 w różnych obserwatoriach i znaleźli oprócz okresowości P~1,5273 dnia również P~701 dni. W roku 2012 wyznaczono parametry orbity
b Per C również metodą interferometrii optycznej uzyskując okres P=703,06±0,07 (patrz [3]). Natomiast do oszacowania przybliżonego momentu kolejnego zaćmienia można wykorzystać okres wyznaczony fotometrycznie
P~704±1 dzień (patrz np. [21]).

Rys. 2. Rozdzielenie składnika C od AB w układzie potrójnym b Per za pomocą interferometru optycznego NPOI
(składniki AB są nierozdzielone) i wstępne wyznaczenie orbity składnika C wskazujące na możliwość istnienia
zaćmień. Materiał źródłowy [6].

Rys. 3. Dokładniejszy
widok orbity
składnika b Persei C
na sferze niebieskiej
z obserwacji
zebranych do roku
2015 za pomocą
interferometru
optycznego NPOI.
Materiał źródłowy [7].
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Nową jakość w dziedzinie badań nad b Persei wprowadziły obserwacje interferometrem optycznym NPOI (skrót
od Navy Precision Optical Interferometer – patrz [6], [7]) znajdującym się w Naval Observatory (Flagstaff, USA),
który pozwala mierzyć pozycje gwiazd z dokładnością do „mas” (mili-arc second / mili sekunda łuku = 0,001").
W NPOI składnik b Per C został rozdzielony od ciaśniejszego układu AB (patrz rys.2 po lewej stronie). Obserwacje
astrometryczne z lat 2010–2012 pozwoliły na dokładniejsze wyznaczenie parametrów orbitalnych składnika C.
Efemeryda wskazywała na możliwość wystąpienia zaćmienia w układzie b Per AB-C przy końcu stycznia 2013 r. Dlatego
astronomowie R.T.Zavala i J.J.Sanborn zgłosili do AAVSO potrzebę obserwacji b Persei (patrz [8], [14]). Zaćmienie
rzeczywiście wystąpiło, ale tydzień później (5–6 lutego 2013 r.). Od obserwacji tego historycznego zaćmienia datują
się systematyczne i coraz lepsze jakościowo obserwacje fotometryczne zaćmień b Persei przez społeczność AAVSO
(w rozdziale 2 pokazano krzywe blasku ze wszystkich dotąd zaobserwowanych zaćmień). Równolegle są kontynuowane obserwacje interferometrem NPOI oraz ostatnio spektroskopowe (patrz [12] [19] – A.Miroshnichenko i [12],
[13] – widma b Per AAVSO / ARAS).

2. Krzywe blasku zaćmień b Persei
Obserwacje zaćmień b Persei odbywają się w ramach akcji obserwacyjnych AAVSO, która to organizacja zachęca
miłośników astronomii do obserwacji, publikując na swoim portalu alerty obserwacyjne np. dla b Persei nr 476,
507, 537, 563 i 610 (patrz [14], [16], [17], [18], [19]). Do tej pory zaobserwowano pięć zaćmień począwszy od lutego
2013 r. Z czterech z nich uzyskano dobrej jakości krzywe blasku o wysokiej rozdzielczości czasowej. Wszystkie
krzywe blasku zostały pokazane na rys. 4 – 9.

Rys. 4. Krzywa blasku w barwie V / TG z pierwszego zaobserwowanego zaćmienia b Persei w lutym 2013 r. na
podstawie danych z bazy AAVSO. Materiał źródłowy [4].
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Na rys. 4 pokazano krzywą blasku z pierwszego historycznego zaćmienia b Persei w lutym 2013 r. W informacji
opublikowanej w styczniu 2013 r. W Proximie nr 11 (patrz [1]) zachęcałem do obserwacji tego zaćmienia, które
rozpoczęło się tydzień później niż wynikało z efemerydy. Obserwatorzy wykonali tylko pojedyncze obserwacje.
Przy tak małej liczbie danych nie zostały przeprowadzone bardziej szczegółowe analizy.
Podczas zaćmienia w styczniu 2015 roku i następnych nie było problemu z wysoką rozdzielczością czasową.
Obserwatorzy wykonywali wielogodzinne sesje obserwacyjne na ile pozwalała pogoda oraz położenie gwiazdy na
niebie.
Wyniki obserwacji zaćmień z lutego 2013 i stycznia 2015 r. przedstawiłem w Proximie nr 21 [2], gdzie jest zamieszczona również symulacja przebiegu zaćmienia z 2015r. Każda z krzywych blasku pokazanych na rys. 5, 6, 7 i 9 zawiera
składnik zmienności obliczony z wzoru 1 (czerwona ciągła linia z podpisem „Ellipsoidal Fit”).

Rys. 5. Pierwsza krzywa blasku w barwie V o wysokiej rozdzielczości czasowej z zaćmienia b Persei w styczniu
2015 r. na podstawie danych z bazy AAVSO. Materiał źródłowy [19].

Rys. 6. Krzywa blasku w barwie V o wysokiej rozdzielczości czasowej z pierwszego zaćmienia głównego b Persei C
około 10 marca 2016 r. (JDmin~2457458) na podstawie danych z bazy AAVSO. Materiał źródłowy [19].
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Od jesieni 2016 r. ruszyły systematyczne obserwacje spektroskopowe b Persei prowadzone przez A.Miroshnichenko
(University of North Carolina), które były kontynuowane w latach 2017 – 2018. Na rysunku krzywej blasku z zaćmienia w grudniu 2016 r. (patrz rys.7) pokazano również krzywą zmian prędkości radialnych najjaśniejszego składnika
o typie widmowym A2V (zielona przerywana linia).

Rys. 7. Krzywa blasku w barwie V o wysokiej rozdzielczości czasowej z drugiego zaobserwowanego zaćmienia
wtórnego b Persei ok. 16 grudnia 2016 r. (JDmin~2457739) na podstawie danych z bazy AAVSO. Zielona przerywana
linia „RV” – zmiany prędkości radialnej b Per A. Materiał źródłowy [19].

Podczas zaćmienia w lutym 2013 r. wykonałem kilka obserwacji, ale to była walka z pogodą – poszukiwanie
5-minutowych dziur w chmurach (pisałem o tym na polskich forach astronomicznych w wątku poświęconym
b Persei – szczegóły [22] i [23]). Podczas kolejnych zaćmień również miałem problemy z polską pogodą (styczeń
2015: całkowite zachmurzenie; marzec 2016: mam niezaraportowane do AAVSO obserwacje z 7 i 8 marca, ale żadnej
obserwacji z samego zaćmienia) i dopiero 16 grudnia 2016 roku udało się przez całą jedną noc zarejestrować fragment zaćmienia b Per (około 10 godzin obserwacji – taki „czerwony najk” na krzywej blasku przedstawionej rys.7),
Natomiast pogoda dopisała w lutym 2018 roku, gdy od początku miesiąca każdej nocy obserwowałem b Persei – aż
do przedostatniego dnia zaćmienia w dn. 13 lutego 2018 r.

Rys. 8. Krzywa blasku w różnych
barwach z zaćmienia głównego
b Persei około 13 lutego 2018 r.
(JDmin~2458163) wygenerowana
przez AAVSO LCG. Nie pokazano
obserwacji TSCB ze względu na
małą dokładność.
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Rys. 9. Krzywa blasku w barwie V o wysokiej rozdzielczości czasowej z drugiego zaobserwowanego zaćmienia
głównego b Persei około 13 lutego 2018 r. (JDmin~2458163) w oparciu o dane AAVSO. Amplituda zaledwie ~0,15 mag
w barwie V jest nietypowa jak na zaćmienie główne (porównaj z rys.6). Rysunek udostępniony dzięki uprzejmości
prof. D.Collinsa.

Podczas zaćmień b Persei, które były to tej pory obserwowane brakuje punktów w godzinach ~6-18 UT (ilustracja
problemu na rys.10). Wtedy właśnie widać b Persei na nocnym niebie w zachodniej części Ameryki Pn, na wyspach
pacyficznych i w Azji. Astropasjonaci z Europy obserwują tą gwiazdę przed północą (godz. ~18-24 UT), astropasjonaci
ze wschodnich wybrzeży Ameryki Pn. – po północy (godz. ~24-6 UT). Czas na rys.10 jest wyrażony w ciągłej rachubie
dni juliańskich (JD), gdzie „doba juliańska” rozpoczyna się w południe (godz.12 UT).

Rys. 10. Ilustracja braku ciągłości obserwacji podczas zaćmień b Per AB-C w godzinach ~6-18 UT na przykładzie
zaćmienia w styczniu 2015 r. (JDmin ~2457035). Zielona pionowa linia oznacza początek nowej doby kalendarzowej.
Opracowane na podstawie materiału źródłowego [5].
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3. Zaćmienia główne vs wtórne
Podczas obserwacji zaćmień b Persei w lutym 2013 i styczniu 2015 r. zakładano, że są to zaćmienia główne (składnik
C zasłania układ AB z jaśniejszym składnikiem A). Jednak od czasu obserwacji zaćmienia w marcu 2016 r. astronomowie uważają (patrz [19]), że właśnie to jest zaćmienie główne (97% pewności! Jak nieco humorystycznie stwierdził
D.Collins), gdyż:
 zaćmienie w marcu 2016 r. jest znacznie głębsze niż zaćmienie zaobserwowane w lutym 2013 i styczniu
2015 r. (~0,35 vs ~0,15 mag); w zaćmieniu głównym jest spodziewany tranzyt ciemnego składnika C
(typ widmowy ~F) na tle jasnego A (typ widmowy ~A2V);
 potwierdza to zachowanie jedynych obserwowalnych absorpcyjnych linii widmowych jasnego składnika
~A2V, tzn. po zaćmieniu w grudniu 2016 r. składnik A zaczął oddalać się od nas po praktycznie niezmiennej
prędkości radialnej podczas tranzytu w grudniu 2016 r. (obserwacje A.Miroshnichenko z jesieni 2016 i zimy
2017 r. – patrz [19]);
 potwierdza to ideę, że składnik C został częściowo przysłonięty przez AB (=zaćmienie wtórne) podczas
zaćmienia w grudniu 2016 r.
Ostatnie zaćmienie główne w lutym 2018 r. miało amplitudę zaledwie ~0,15 mag zamiast spodziewanych
~0,35 mag. Można to wyjaśnić tym, że faza głębszego spadku jasności nie została zaobserwowana. Dla b Per nie
ma danych podczas zaćmień w godz. ~ 6-18 UT (problem braku obserwatorów na półkuli północnej poza Europą
i wschodnim wybrzeżem Ameryki Pn. – patrz rys.10).

Rys. 11. Zaćmienie w potrójnym układzie b Per AB-C w styczniu 2015 r. (JDmin ~2457035). Czarna ciągła linia
odpowiada symulowanej krzywej blasku w barwie V. Pionowa zielona linia na krzywej blasku odpowiada położeniu
gwiazd na niebie w „okienku” o boku 2 mas. Opracowane na podstawie materiału źródłowego [5].
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Dobre pokrycie danymi obserwacyjnymi krzywej blasku zaćmienia ze stycznia 2015 r. umożliwiło wykonanie
symulacji tego zjawiska przez D.Collinsa, w której składnik C przechodzi na tle składników AB (=zaćmienie główne).
W symulacji dostępnej pod odnośnikiem [5] (patrz animowany gif) przyjęto upraszczające założenia, że gwiazdy AB
są sferyczne i krążą po orbitach kołowych w płaszczyźnie nachylonej pod kątem 22° w kierunku Ziemi. Symulacja
jest uzależniona również od wielu innych dodatkowych parametrów (m. in. od jasności gwiazd AB-C, „parametru
zderzeniowego”, obserwowanej wielkiej półosi orbity AB).
Na rys.11 po prawej stronie pokazano krzywą blasku w barwie V tego zaćmienia wraz z symulacją jasności
(ciągła czarna linia). Po lewej stronie widać na niebie trzy składniki gwiazdowe b Persei w „okienku” o boku 2×2 mas
(+0,001” × -0,001”) dla 3 momentów zaćmienia określonych pionową zieloną linią na krzywej blasku. W „okienku”
południe jest u góry, a wschód po prawej stronie. Czerwona przerywana linia zakończona strzałką wskazuje na
kierunek ruchu składnika C.
Ta symulacja została również opisana w Proximie nr 21 [2]. Należy jednak pamiętać, że nie jest poprawna,
gdyż wedle aktualnego stanu wiedzy zaćmienie w styczniu 2015 r. jest zaćmieniem wtórnym, tzn. składniki AB
przesłaniają C (w symulacji jest odwrotnie – patrz pozycja „F” symulacji). Warto obejrzeć symulację, ponieważ
poglądowo przedstawia możliwy przebieg zjawiska dla zaćmienia głównego, uwzględniając przybliżoną geometrię
i względną wielkość składników gwiazdowych b Per AB-C. Tutaj niekompletna krzywa blasku nie jest jedynym kryterium pozwalającym rozstrzygnąć, które zaćmienie jest główne.
W tabeli 1 podano listę dotychczas zaobserwowanych (czcionka czarna) i prognozowanych (czcionka zielona)
momentów środków zaćmień w układzie b Persei według daty kalendarzowej i ciągłej rachuby dni juliańskich (JD).
Wyjątkiem jest zaćmienie ~4 kwietnia 2014 r., gdy nie obserwowano zjawiska (stąd znak zapytania przy dacie
i czerwony kolor czcionki).
W tym specyficznym układzie gwiezdnym nie da się policzyć parametrów jak dla klasycznego układu zaćmieniowego. Ewentualnie można oszacować moment pierwszego/ostatniego kontaktu. Podczas zaćmień krzywe blasku
b Persei (patrz rys. 5, 6, 7, 9) nie mają określonego/stałego minimum jasności – raczej prezentują niepowtarzalne
„esy-floresy”. Dlatego bazując na wyznaczonym empirycznie okresie orbitalnym 704±1 dzień, w tabeli 1 wypisano
czcionką koloru zielonego przybliżone momenty „środka” zjawiska dla kilku najbliższych zaćmień.
Zaćmienia główne i wtórne w układzie b Persei nie są symetryczne ze względu na eliptyczność orbity b Per C.
Dlatego na przykład zaćmienie wtórne w listopadzie 2018 r. (zamiast na przełomie stycznia i lutego 2019 r.) nastąpi
zaledwie 9 miesięcy po zaćmieniu głównym, które miało miejsce w lutym 2018 r.
Zaćmienie wtórne (tranzyt A+B na tle C)
Data

JD

~5-6 lutego 2013 r.

~2 456 329

~12 stycznia 2015 r.

~16 grudnia 2016 r.

~20 listopada 2018 r.

~24 paźdz. 2020 r.

~28 września 2022 r.

Zaćmienie główne (tranzyt C na tle A+B)
Data

JD

~4 kwietnia 2014 r. ?

~2 456 752 ?

~10 marca 2016 r.

~2 457 458

~13 lutego 2018 r.

~2 458 163

~18 stycznia 2020 r.

~2 458 867

~22 grudnia 2021 r.

~2 459 571

~2 457 035

~2 457 739

~2 458 443

~2 459 147

~2 459 851

Tabela 1. Przybliżone momenty środków zaćmień w układzie potrójnym b Persei AB-C.
(pole niebieskie / zielone – obserwowane zaćmienie / efemeryda).
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Kolejne zaćmienia b Persei opóźniają się o ~1 miesiąc (dokładniej ~26 dni → 2 lata – 704 dni pomiędzy zaćmieniami
= 2×365 – 704 dni). Z tego powodu począwszy od sierpnia 2026 r. nastąpią niedogodne warunki do obserwacji
fotometrycznych zaćmień wtórnych, czyli ten układ potrójny będzie widoczny na wysokości mniejszej niż 30°
nad horyzontem (masa powietrzna X>2; patrz np. [25] str. 9 – wyjaśnienie pojęcia masy powietrznej). W sierpniu
2026 r. w Polsce będzie można obserwować zaćmienie wtórne b Per w optymalnych warunkach przez zaledwie
3 godziny (patrz rys.12b: godz. 23–2 UT). Potem nastąpi 10 lat przerwy i zaćmienie w marcu 2036 r. będzie optymalnie
widoczne przez około 3 godziny (patrz rys.12c: godz. 19–22 UT). Natomiast najbliższe prognozowane zaćmienie
wtórne około 20 listopada 2018 r. będzie można obserwować przez całą noc w optymalnych warunkach (→ masa
powietrzna X<2), bo przez ponad 13 godzin (patrz rys.12a: godz. 16–5 UT). Dla głównych zaćmień b Per wystąpi
podobny problem z optymalnymi warunkami obserwacji z 6–letnim opóźnieniem. Dlatego spieszmy się z obserwacjami zaćmień dopóki b Persei dobrze widać na nieboskłonie (pomijam pogodę, na którą nie mamy wpływu).

Rys. 12. Wysokość nad horyzontem / masa
powietrzna (ang. airmass) b Persei w Polsce (Szczecin)
w czasie UT podczas przewidywanych zaćmień
wtórnych w listopadzie 2018 r. (rys.12a), sierpniu
2026 r. (rys.12b) i marcu 2036 r. (rys.12c). Wykresy
sporządzono korzystając z kalkulatora E. Jensena
[31].

4. Zbieranie materiału obserwacyjnego do fotometrii lustrzankowej b Persei.
Specyfiką obserwacji systemu b Persei jest to, że należy go obserwować w ciągu tygodnia przed lub / i po zaćmieniu.
Wtedy widać tylko zmiany jasności pokazane na rys.1, które są spowodowane ruchem orbitalnym elipsoidalnych
składników AB. Te obserwacje są konieczne, ponieważ astronomowie D.Collins, J.T.Zavala, J.Sanborn kalibrują dane
fotometryczne CCD / DSLR różnych obserwatorów wykorzystując obserwacje poza zaćmieniem. Natomiast podczas
samego zaćmienia trwającego ~2-3 dni wymagane są ciągłe obserwacje trwające jak najdłużej.
Potrzebna jest możliwie jak najdokładniejsza fotometria lustrzankowa tej gwiazdy zmiennej
(błąd około ±0,02-0,03 mag w barwie zielonej TG lub mniej). Wystarczającą dokładność może zapewnić nawet
budżetowy zestaw do fotometrii z montażem EQ3-2 i napędem opisany w dalszej części tego rozdziału, który można
skompletować od zera za kwotę niewiele większą od tysiąca złotych. Taką dokładność fotometrii lustrzankowej
uzyskiwałem również za pomocą jeszcze skromniejszego zestawu pokazanego w [25] na rys.4 (obiektyw Jupiter 9
o ogniskowej 85mm + Canon 400D + statyw z głowicą fotograficzną i wężykiem spustowym) lub [25] na rys.5 (w tym
obiektyw Tair TS o ogniskowej 300 mm).
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Podczas obserwacji zaćmienia b Per w lutym 2018 r. wykorzystałem podobnie jak przy poprzednich zaćmieniach
„przedpotopową” lustrzankę cyfrową Canon 400D z budżetowym stało-ogniskowym obiektywem Soligor 200 mm
przy lekko przymkniętej przysłonie do F/4. Zestaw powiesiłem na montażu paralaktycznym EQ3-2 z napędem, by
podążał za ruchem sfery niebieskiej. Również bardzo pomocny okazał się stary laptop z Win XP i oprogramowanie
do obsługi sesji obserwacyjnej (APT – Astro Photography Tool) oraz wstępnej analizy na bieżąco magazynowanych
zdjęć na dysku laptopa (Iris – patrz [30]).
Wygląd nieba wokół b Persei pokazano na rys.13 po lewej stronie. Jest to kolorowe zdjęcie wykonane podczas
obserwacji ostatniego zaćmienia w dn. 12 lutego 2018 r. i składa się z 196 klatek, z których każda naświetlała się
przez 30 sekund. Na zdjęciu obraz b Persei jest rozogniskowany do koła o średnicy ponad 30 pikseli.
Przy braku funkcjonalności GoTo w montażu musiałem swój zestaw fotometryczny ustawiać ręcznie na pozycję
b Persei. Przydatna okazała się orientacja kadru zgodnie ze współrzędnymi RA-DEC (FOV odpowiednio
RA~4º×DEC~6º ← obiektyw 200 mm, matryca APS-C). W środku wizjera lustrzanki cyfrowej znalazłem jasną gwiazdę
α Per i następnie z wyczuciem przesunąłem pole widzenia w kącie godzinnym na wschód w stronę Kapelli. W połowie łuku łączącego α Per z Kapellą (~15°) wyraźnie pojawiła się w polu widzenia o średnicy ~1° szukana gwiazda
zmienna (jasność ~4,6mag) w towarzystwie dwóch innych porównywalnie jasnych (HIP 20156 → 5,5V, HIP 20234
→ 5,5V, patrz również rys.13 po lewej stronie). Pomocniczo używałem również lornetkę 8×30, aby zorientować się
w wyglądzie nieba w okolicy gwiazdy zmiennej.

Rys. 13. Zdjęcie (po lewej) okolicy b Persei (V~4,60 mag) ze wskazaną gwiazdą porównania (HIP 20156, V=5,5mag)
i gwiazdą testową (HIP 20370, V=7,1 mag). To kolorowe zdjęcie (pole widzenia ~6,3×4,2º) zostało wykonane
zestawem do fotometrii lustrzankowej widocznym po prawej, który używałem podczas obserwacji zaćmienia
w lutym 2018 r.
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Podstawą wykonania dobrej fotometrii dla jasnych gwiazd jest takie rozogniskowanie obrazu gwiazdy
(… porównania, zmiennej, testowej), aby nawet jeden piksel nie został prześwietlony. Do tego przydaje się funkcja
„podgląd na żywo” (ang. „live-view) w aparatach cyfrowych (np. modele Canon > 400D), pozwalająca dokładnie ustawić rozmiar rozmytego obrazu gwiazd. Moja lustrzanka cyfrowa (Canon 400D) nie ma tej funkcji. Dlatego aby ocenić
stopień rozoogniskowania obrazu gwiazd używam laptop i program Iris (patrz również rys.13 po prawej stronie).
Dodatkowo mogę sprawdzić w Irisie w sposób pokazany na rys.14. czy w obrazie gwiazdy nie ma prześwietlonych
pikseli („live-view” nie ma takiej możliwości).
Kilka zdjęć na początku sesji obserwacyjnej poświęcam na ustawienie stopnia rozogniskowania tylko obrazu
b Persei tak, aby nawet jeden piksel nie został prześwietlony. Wybrałem b Persei (~4,6V), ponieważ jest ona jaśniejsza od gwiazdy porównania (5,5V) i testowej (7,1V). Podczas sesji obserwacyjnej, zwłaszcza przy zastosowaniu
budżetowych obiektywów (duża aberacja chromatyczna, nierównomierna powierzchnia rozogniskowanego obrazu
gwiazdy), jasność najjaśniejszego piksela w obrazie gwiazdy zmienia się nawet o kilkaset ADU.
Za pomocą Irisa można na bieżąco sprawdzać, czy nie jest prześwietlony jakiś piksel najjaśniejszej z gwiazd
używanych do fotometrii (patrz rys.13 po lewej). W tym celu ustawia się w oknie „Threshold” zakres dynamiczny
prezentowanego zdjęcia tak, aby wyraźnie były widoczne interesujące nas gwiazdy (patrz rys.14). Następnie zaznaczamy prostokąt wokół b Persei i wybieramy z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszki funkcjonalność
„Statistic”. Wartość pola „Max” oznacza najwyższą wartość w ADU wewnątrz prostokąta. Na zdjęciu pokazanym
na rys.14 b Persei nie jest prześwietlona, ponieważ maksymalna wartość ADU = 2896 w zaznaczonym prostokącie
zawierającym obraz gwiazdy. W 12-bitowej lustrzance Canon 400D wartość maksymalna wynosi 3726 ADU dla
czułości 100 ISO (specyfika modelu!), a dla pozostałych ISO – 4095 ADU. W 14-bitowych matrycach CMOS piksele
ulegają nasyceniu przy wartości ~14000 ADU (dla 100 ISO) lub nieco więcej dla większych ISO.
W trakcie sesji obserwacyjnej należy również wykonać zdjęcia kalibracyjne płaskiego pola / prądu ciemnego /
szumu (ang. flat / dark / bias calibration frames), dzięki którym na zdjęciach nieba z gwiazdą zmienną b Persei będzie
można uwzględnić efekty instrumentalne takie jak niedoskonałości optyki obiektywu / teleskopu (np. winietowanie)
i matrycy (np. gorące piksele, przesunięcie poziomu czerni, itp.). Więcej informacji na temat zdjęć kalibracyjnych
można znaleźć np. w [24] i [25] paragraf 3.2.
Na zakończenie tej części warto wspomnieć, że prowadzenie obserwacji fotometrycznych DSLR należy to traktować jako dobrą zabawę, która sprawia przyjemność. Lepiej odpuścić niż robić to na siłę. W szczególności zbieranie
danych fotometrycznych podczas zaćmień b Persei wciąga jak najlepszy serial. Nie da się przewidzieć kiedy dokładnie
rozpocznie się zaćmienie i jak będzie zmieniała się jasność układu podczas trwania tego zjawiska. Największą dozę
dramatyzmu wprowadza pogoda. Można prześledzić historię obserwacji tych zaćmień i emocjonujące momenty
na wątkach dyskusyjnych AAVSO (np. [20] – zaćmienie b Per w lutym 2018 r.) lub krajowych [22], [23].

Rys. 14. Weryfikacja czy są prześwietlone
piksele w obrazie najjaśniejszej gwiazdy
(V~4,6mag) użytej do fotometrii
standaryzowanej, czyli b Persei.
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Na przykład najbliższe zaćmienie b Persei około 20 listopada 2018 r. będzie widoczne w Polsce aż przez ~13 godzin
w optymalnych warunkach do fotometrii (patrz rys.12a). Podczas sesji obserwacyjnej b Per pod polskim niebem
zwykle problemem nie jest pytanie czy obserwować przez 13 godzin, ale kiedy przyjdą chmury – i obserwuje się tak
długo jak to tylko możliwe. W historii moich dotychczasowych obserwacji zaćmień b Per cała pogodna noc zdarzyła
się raz na kilka zaćmień (np. 16 grudnia 2016 r., dwie noce 12 – 13 lutego 2018 r.).

5. Opracowanie zdjęć do fotometrii b Persei za pomocą programu Iris
Iris jest oprogramowaniem pozwalającym wykonać całość procesu przetwarzania zdjęć i fotometrię aperturową.
Można go pobrać za darmo ze strony internetowej autora Christiana Buila [30]. Przed dalszą lekturą sugeruję
zapoznać się z [25] rozdział 4.1, gdzie ogólnie jest opisana obróbka zdjęć za pomocą tego programu. W dalszej
części tego rozdziału opiszę tylko specyficzne elementy przetwarzania zdjęć b Persei do celów fotometrycznych za
pomocą Irisa.
Po uruchomieniu Irisa jedną z najważniejszych opcji, poza ustawieniem katalogu roboczego, jest wybranie
właściwego modelu aparatu cyfrowego (okno „Camera settings” → pole „Model:”). Od tego zależy poprawność
dekodowania kolorów z negatywów cyfrowych do CFA (Color Filter Array). Na przykład większość lustrzanek cyfrowych firmy Canon ma kolejność kolorów RGGB (Nikon – BGGR). Na liście aparatów cyfrowych w polu „Model” nie
ma nowszych modeli niż z 2014 r. Ale nie przeszkadza to, aby wybrać odpowiednie ustawienie choćby metodą prób
i błędów wykonując zdjęcie z czerwoną i niebieską gwiazda w polu widzenia i następnie je dekodując wybierając
różne dostępne modele aparatów cyfrowych.
Dla nowszych modeli lustrzanek cyfrowych firmy Canon (w tym modele >=350D) odpowiada ustawienie pola
„Model” = „CANON(5D/20D/40D/350D/500D)”.
Kolejną istotną dla fotometrii b Persei czynnością jest przejrzenie zdjęć z sesji obserwacyjnej i sprawdzenie, czy
interesujące nas gwiazdy nie są prześwietlone. W tym celu należy wczytać każde zdjęcie (=negatyw cyfrowy/RAW) do
pamięci Irisa za pomocą funkcjonalności „Load a RAW file” i sprawdzić maksymalną wartość ADU pikseli zaświetlonych
przez b Persei w sposób pokazany na rys.14. Zdjęcia z prześwietloną b Persei należy wykluczyć z dalszej obróbki.
Następnie w menu Irisa wybieramy „Decode RAW files” (Digital photo → Decode RAW files) i wykonujemy dekodowanie negatywów cyfrowych do formatu CFA. Dotyczy to zarówno zdjęć nieba jak i klatek kalibracyjnych z prądem
ciemnym i płaskim polem. W okno „Decode RAW files” wklejamy po kolei listę plików-zdjęć do konwersji techniką
„drag&drop” po wcześniejszym ich zaznaczeniu w oknie Eksploratora Windows. W polu „Name” kolejno podajemy
rdzeń nazwy plików docelowych, np. IMG, DARK, FLAT. W rezultacie po dekodowaniu w katalogu roboczym powinny
się znaleźć pliki o następujących nazwach:
 zdjęcia nieba z b Persei, np. IMG1, IMG2, …
 klatki kalibracyjne z prądem ciemnym, np. DARK1, DARK2, …
 klatki kalibracyjne z płaskim polem, np. FLAT1, FLAT2, … .
W kolejnym kroku należy przygotować wzorce kalibracyjne i mapy gorących pikseli. Mam na myśli klatki kalibracyjne z wzorcem szumu (ang. master-bias), wzorcem prądu ciemnego (ang. master-dark) i wzorcem płaskiego pola
(ang. master-flat). Iris potrzebuje ww. pliki „master-...” do wykonania kalibracji zdjęć nieba z b Persei. Pliki „master-dark” i „master-flat” oraz mapę gorących pikseli przygotowuje się w sposób opisany w [25] – rozdział 4.1 krok 4.
Natomiast wyjątkowo klatkę kalibracyjną wzorcowego szumu „master-bias” przygotowałem na stałe dla mojego
egzemplarza lustrzanki cyfrowej. Uwzględnia ona wartość stałego przesunięcia odpowiadającego barwie czarnej
(256 ADU w moim modelu lustrzanki 400D), ale pomija drobne systematyczne przesunięcia poziomu czerni o wartości kilku ADU (tzw. bias).
Aby uzyskać klatkę kalibracyjną wzorcowego szumu „master-bias” należy wczytać do pamięci Irisa (File → Load
a RAW file) pojedynczy negatyw cyfrowy / RAW z prądem ciemnym (np. rys.15. → plik „image_1001.cr2”) i znaleźć
wartość offsetu (=poziom czerni) komendą STAT (np. rys.15. → Median = 256; w nowszych modelach aparatów
cyfrowych ta wartość może być równa 1024 lub 2048 ADU). Następnie należy wypełnić każdy piksel edytowanego
obrazu wartością tego offsetu (np. rys.15.→komenda „FILL 256”) i zapisać obraz (np. rys.15.→komenda „SAVE
master-bias”).
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Korzystając z wzorców kalibracyjnych (pliki: „master-bias”, „master-dark”, „master-flat”) i mapy gorących pikseli
wykonujemy wstępną obróbkę (Digital Photo → Preprocessing) zdjęć b Persei IMG1,, IMG2, …, która uwzględnia
efekty instrumentalne. W wyniku otrzymujemy np. pliki IMG-CAL1, IMG-CAL2, … .
W kolejnym kroku (Digital photo → Sequence CFA conversion) wykonujemy konwersję zdjęć b Persei z formatu
CFA do RGB (pliki IMG-CAL1, IMG-CAL2, … → konwersja → np. IMG-CAL-CONV1, IMG-CAL-CONV2, …) i wyrównanie
położenia gwiazd na zdjęciach (Processing → Stellar registration). Podczas procedury wyrównania położenia gwiazd
(ang. alignment) są przesuwane i obracane kolejne zdjęcia tak, aby te same gwiazdy trafiły dokładnie na te same
piksele. Parametry startowe tej funkcjonalności podano w [25] na rys.18. Funkcjonalność wczytuje do pamięci Irisa
kolejno pliki IMG-CAL-CONV1, IMG-CAL-CONV2, … , wyrównuje położenie gwiazd względem pierwszego zdjęcia,
a wynik zapisuje kolejno do plików IMG-REG1, IMG-REG2, … .

Rys. 15. Jak w programie Iris przygotować na stałe „master-bias” na przykładzie lustrzanki cyfrowej Canon 400D.
Ostatnim krokiem opracowania zdjęć b Persei jest ich rozdzielenie z jednego pliku w formacie RGB na trzy osobne
pliki za pomocą funkcjonalności Digital Photo → Sequence RGB separation. Na przykładzie pokazanym na rys.16
zdjęcia b Persei o nazwach IMG-REG1, …, IMG-REG366 (liczba zdjęć 366) zostały przetworzone na 3 x 366 zdjęć
z rozdzielonymi kolorami R, G, B i zapisana na dysku w plikach o nazwach FINAL-R1, …, FINAL-R366, FINAL-G1, …,
FINAL-G366, FINAL-B1, …, FINAL-B366.
Dodatkowo można również wykonać stertowanie 366 plików „IMG-REG” z obserwacjami b Persei
(Processing → Add a sequence), by uzyskać jeden obraz z całej sesji obserwacyjnej o bardzo dobrej jakości. Taki
kilkugodzinny obraz okolicy b Persei nie ma specjalnej wartości naukowej (fotometrię wykonujemy na pojedynczych
klatkach). Ale można go wykorzystać do celów prezentacyjnych (np. fotka po lewej stronie na rys.13). Można taki
pojedynczy plik-zdjęcie rozdzielić na trzy pliki z osobnymi kolorami RGB (Digital Photo → RGB Separation) i nazwać
np. „final-r”, „final-g”, „final-b”. Taki stertowany plik w barwie zielonej „final-g” został wykorzystany do ustawienia
parametrów startowych fotometrii automatycznej w Irisie (patrz rys.17).
Osoby zainteresowane mogą przećwiczyć procedurę przetwarzania zdjęć b Persei korzystając z zestawu udostępnionego na portalu Proxima pod odnośnikiem [27]. Zestaw zawiera 5 zdjęć nieba okolicy b Persei (przykład
fotki na rys.13 po lewej) oraz 5 klatek kalibracyjnych z prądem ciemnym i 5 – z płaskim polem. Zdjęcia zostały wykonane sprzętem pokazanym na rys.13 po prawej. Zwracam uwagę, że liczba po pięć klatek kalibracyjnych z prądem
ciemnymi i płaskim polem jest zbyt mała podczas rzeczywistego opracowania obserwacji fotometrycznych, gdyż
wprowadza znaczne szumy. Zgodnie z zaleceniem z podręcznika do fotometrii lustrzankowej (patrz [24], rozdziały
4.3 i 4.4) powinniśmy wykonać co najmniej po 16 klatek kalibracyjnych.
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Rys. 16. Rozdzielenie kolorów RGB w Irisie w 366 plikach
(img-reg1, …, img-reg366) z sesji obserwacyjnej z 13
lutego 2018 r. Wynikiem jest 3×366 plików z oddzielnymi
kolorami RGB (final-r1, …, final-r366, final-g1, …,
final-g366, final-b1, …, final-b366).

6. Pomiary jasności instrumentalnych b Persei
W tym celu została wykorzystana w programie Iris funkcjonalność automatycznej fotometrii aperturowej (szczegóły
to procesu zostały również opisane w [25] w rozdziale 4.3). Proces realizuje się w następujących krokach:
a) ustawić katalog roboczy, w którym znajdują się zdjęcia (final-g1, …, final-b1, …, final-r1, …) do wyznaczania
jasności instrumentalnych (menu Irisa → File → Settings → pole „Working path:”);
b) wczytać do pamięci Irisa jedno ze zdjęć w kolorze zielonym (menu Irisa → File → Load), np. na rys.17 wczytano
bardzo dobrej jakości zdjęcie "final-g.fit", które składa się z 366 stertowanych zdjęć final-g1, …, final-g366;
c) wskazać środki apertur fotometrycznych kolejno dla gwiazdy porównania (1. comp), b Per (2. var) i testowej
(3. check) po włączeniu funkcjonalności wyboru/zaznaczania obiektów (menu Irisa → File → Analysis →
Select Objects); w wyniku pojawią się plusiki tak jak na rys.17 w pozycji trzech wybranych gwiazd;
d) wykonać automatyczną fotometrię aperturową (menu Irisa → File → Analysis → Automatic photometry).
W oknie startowym tej procedury współrzędne trzech gwiazd #1, #2 i #3 (wyrażone w pikselach) zostały
automatycznie wpisane w pkt.(c) – patrz rys.17. Należy również podać rdzeń nazwy plików wejściowych
(np. „final-g”) i ich liczbę (np. 366), nazwę pliku tekstowego do zapisu wyników fotometrii aperturowej
(np. plik „final-g”, z domyślnym rozszerzeniem „lst”) oraz apertury fotometryczne (Radius 1 / Radius 2 /
Radius 3). Można też ustawić dowolną wartość stałej magnitudowej („Magnitude constant”). Na przykład
na rys.17 została ona tak dobrana, aby gwiazda porównania w barwie zielonej miała jasność ~5,5 mag.
Punkty (b), (c), (d) należy wykonać również dla wyseparowanych zdjęć w kolorze niebieskim i czerwonym.

Rys. 17. Program Iris – wybór
po kolei gwiazdy porównania (1.
comp), b Per (2. var) i testowej
(3. check) oraz automatyczna
fotometria aperturowa.
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7. Arkusz kalkulacyjny do opracowania wyników fotometrii b Persei
Jest to prosty arkusz kalkulacyjny dedykowany do transformacji instrumentalnych jasności b Persei na standaryzowaną fotometrię lustrzankową, który można pobrać pod odnośnikiem [28]. Jasności instrumentalne zostały
uzyskane za pomocą automatycznej fotometrii w Irisie. Arkusz kalkulacyjny został utworzony w formacie MS Excel,
ale był używany tylko w aplikacji Libre Office Calc. Przygotowuje on dane do raportowania do AAVSO i polskiej bazy
obserwacji gwiazd zmiennych przy Sekcji Obserwatorów Gwiazd Zmiennych PTMA.
Arkusz kalkulacyjny automatycznie oblicza standaryzowaną jasność b Persei (więcej informacji o jasności standaryzowanej można znaleźć w [24] i [25] rozdział 4.4). Standaryzowaną jasność gwiazdy zmiennej (lub testowej)
oblicza się jako sumę Δmag (różnica jasności instrumentalnych gwiazdy zmiennej i porównania) i Ckatalogowe
(jasność katalogowa gwiazdy porównania) według wzoru:
Jasność standaryzowana mag ≈ Δmag + Ckatalogowe

wzór 2

Można raportować do bazy AAVSO trzy jasności standaryzowane TG, TB lub TR na podstawie obserwacji wykonanych lustrzanką cyfrową. W szczególności jasność standaryzowana TG oznacza, że jest to wynik standardowej
fotometrii uzyskanej z zielonych pikseli w trójkolorowej matrycy cyfrowej, gdzie jasność katalogowa gwiazdy porównania jest jasnością w filtrze Johnson-V. Natomiast dla jasności standaryzowanych TB i TR należy wziąć jasność
katalogowa gwiazdy porównania w filtrach astronomicznych Johnson-B i Cousins-R. Symbol przybliżonej równości
(≈) we wzorze 2 został użyty celowo, gdyż filtry RGB w aparatach cyfrowych mają inną czułość spektralną niż standardowe filtry astronomiczne systemu Johnsona B,V – Cousinsa R (porównaj [25] – rys.31).
Do obliczeń są potrzebne jasności instrumentalne gwiazdy porównania, zmiennej (b Per) i testowej oraz jasności
katalogowe gwiazdy porównania oraz testowej. Podczas obserwacji ostatnich zaćmień b Per do fotometrii wykorzystywano następujące gwiazdy:
 gwiazda porównania HIP 20156 = SAO 39457 = HR 1330 = HD 27084 = ‘55’ (na mapkach AAVSO) o jasnościach katalogowych :V = 5,456 mag,
B-V = 0,219 mag,
V-R = 0,212 mag (wskaźnik z katalogu GCPG);
 gwiazda testowa HIP 20370 = SAO 39484 o jasnościach katalogowych:
V = 7,110 mag,
B-V = 1,320 mag.
Dla porównania wskaźnik barwy (B-V) gwiazdy zmiennej b Persei jest niewielki (~0,04 mag). Ww. gwiazda porównania, testowa oraz zmienna znajdują się w polu widzenia około jednego stopnia. Gwiazda porównania HIP 20156
sprawdziła się podczas obserwacji dotychczasowych zaćmień b Per. Jest optymalną gwiazdą porównania, gdyż jest
porównywalnej jasności, znajduje się blisko gwiazdy zmiennej i różnica w kolorze pomiędzy nimi jest niewielka
(różnica wskaźników barwy B-V~0,2 mag). Natomiast gwiazdę testową można ewentualnie zmienić np. gdy nie
mieści się w polu widzenia używanego zestawu fotometrycznego. Jako gwiazda testowa może być wykorzystana
każda inna gwiazda w polu widzenia z listy zalecanej przez AAVSO.
Arkusz kalkulacyjny wspiera mój sposób obserwacji b Persei polegający na wykonaniu serii kilkuset zdjęć (każde
naświetlane przez 30 sekund) podczas jednej sesji obserwacyjnej za pomocą zestawu sprzętowego pokazanego na
rys.13 po prawej stronie. Natomiast pojedyncza raportowana obserwacja jest średnią z pięciu standaryzowanych
jasności, a błąd – odchylenie standardowe średniej. Ale może być dostosowany przez obserwatorów b Persei do
własnych potrzeb (np. obliczanie średniej z 50 zdjęć zamiast 5 – np. gdy pojedyncza klatka jest naświetlana przez 5 s.
Arkusz kalkulacyjny składa się z następujących zakładek:
 Fotometria_TG_lub_V – zakładka, na którą kopiuje się jasności instrumentalne w barwie zielonej w obszarze
B36:E590 (obszar oznaczony czcionką koloru zielonego); po wpisaniu w komórkę C30 (patrz rys.18) wartości
współczynnika transformacji dla zielonych pikseli TG→V, arkusz przelicza na tej zakładce jasność b Persei
z „lustrzankowego” TG na standardową jasność astronomiczną Johnson-V; w rezultacie otrzymujemy jasności
TG lub V do raportowania do AAVSO i polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych przy Sekcji Obserwatorów
Gwiazd Zmiennych PTMA.
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 Fotometria_TB – zakładka, na którą kopiuje się jasności instrumentalne w barwie niebieskiej w obszarze
B34:E588 (obszar oznaczony czcionką koloru niebieskiego); w wyniku otrzymujemy jasności TB do raportowania do bazy AAVSO.
 Fotometria_TR – zakładka, na którą kopiuje się jasności instrumentalne w barwie czerwonej w obszarze
B34:E588 (obszar oznaczony czcionką koloru czerwonego); w wyniku otrzymujemy jasności TR do raportowania do bazy AAVSO.
 Masa_powietrzna – zakładka pomocnicza do obliczenia masy powietrznej 'X' dla momentu czasu (JD),
współrzędnych (RA,DEC) czterech gwiazd, strefy czasowej i współrzędnych miejsca obserwacji.
Przed pierwszy użyciem należy wypełnić trzy pola na zakładce „Masa powietrzna” – współrzędne geograficzne
obserwatorium i strefa czasowa (żółte pola). Należy również dostosować do własnych potrzeb informacje dotyczące plików raportowych AAVSO i polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych przy Sekcji Obserwatorów Gwiazd
Zmiennych PTMA (patrz rys.20). W szczególności należy bezwzględnie zmienić kod obserwatora AAVSO (teraz jest
„BRIA”), zmienić zawartość pola AAVSO „NOTES”, ewentualnie podać własny nr mapki AAVSO w kolumnie „CHART”.
W polu „GROUP” wpisuje się albo „NA” jeżeli zamierzamy raportować tylko obserwacje w jednej barwie (TG/V)
lub kolejne liczby naturalne, gdy razem z obserwacjami TG/V raportujemy obserwacje TB lub / i TR. Przy takim
„grupowym” raportowaniu ta sama liczba dla trzech obserwacji TG/V, TB, TR oznacza, że obserwacje pochodzą
z tego samego zdjęcia.
Przed każdym użyciem arkusza wzorcowego należy wyczyścić zielony obszar z liczb (patrz rys.18: JD + jasności
instrumentalne) i tekstu (kolumna „Uwagi ”), ponieważ tutaj kopiuje się obserwacje fotometryczne z zielonych
pikseli. Analogicznie należy wyczyścić niebieski i czerwony obszar na pozostałych zakładkach arkusza kalkulacyjnego. Można również na stałe usunąć dane z ww. obszarów na przystosowanym do własnych potrzeb wzorcowym
arkuszu kalkulacyjnym.

Rys. 18. Arkusz kalkulacyjny do opracowania jasności instrumentalnych gwiazd uzyskanych funkcją automatycznej
fotometrii w Irisie. Używałem go w aplikacji Libre Office Calc.
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Przed skopiowaniem zawartości pliku z automatyczną fotometrią final-g.lst do arkusza kalkulacyjnego
należy za pomocą Notatnika i funkcji „Zmień ...” (CTRL+H) zmienić kolejno 5, 4, 3 spacje na separator danych –
średnik, a kropkę w liczbach na przecinek (przykład na rys.19). W wyniku otrzymujemy plik final-g.lst z obserwacjami
b Persei pokazany na rys.19, który można skopiować do arkusza kalkulacyjnego na zakładkę „Fotometria_TG_lub_V”
do obszaru oznaczonego zieloną czcionką.
W tym formacie do arkusza Libre Office Calc metodą „kopiuj i wklej” wczytują się bezproblemowo jasności instrumentalne z zielonych pikseli zawarte w pliku final-g.lst do obszaru oznaczonego zieloną czcionką. Analogicznie
postępujemy z wynikami automatycznej fotometrii z Irisa w barwie TB i TR.
Jeżeli jest to konieczne, to należy poprawić średnie wartości na danej zakładce (np. zakładka „Fotometria_TB_lub_V”
– prostokąt K36:M590). Na udostępnionym wzorcowym arkuszu kalkulacyjnym są rzeczywiste jasności instrumentalne TG, TB i TR gwiazdy zmiennej, porównania i testowej z sesji obserwacyjnej w dn. 13 lutego 2018 r. Należy
koniecznie poprawić wartości średnie w niektórych komórkach, ponieważ były długie przerwy w obserwacjach (np.
zobacz w kolumnie „Uwagi” wiersze 204/205 → „Po 30 min. przerwy”, wiersze 384/385 → „Po 20 min. przerwy”, …).
Nie powinno się usuwać wierszy w błędnymi obserwacjami oznaczonych czcionką koloru zielonego, niebieskiego
lub czerwonego, ponieważ sąsiadują z kolumnami, gdzie są wyliczane średnie. Można tylko modyfikować wzory
dotyczące wartości średnich w odpowiednich komórkach, czyli w „prostokącie” K36:M590.
Może również zaistnieć konieczność dopasowania liczby obserwacji edytując każdy rysunek (np. w arkuszu
kalkulacyjnym Libre Office Calc dwa razy klikamy na rysunek, i z menu kontekstowego uruchomionego prawym
przyciskiem myszki wybieramy opcję „Zakres danych”).

Rys. 19. Formatowanie notatnikiem pliku final-g.lst z jasnościami instrumentalnymi – przed wczytaniem do
arkusza kalkulacyjnego w aplikacji Libre Office Calc.
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8. Raportowanie obserwacji
Do analizy jasności b Persei podczas zaćmień astronomowie D.Collins, J.T.Zavala i J.Sanborn wykorzystują barwę /
filtr V (= „Johnson-V”). Jasność standaryzowana TG dla b Persei niewiele się różni o jasności Johnson-V. Na przykład
dla mojej lustrzanki współczynnik transformacji jasności TG→V wynosi -0,1486 – co daje poprawkę jasności b Per
wynikającą z różnicy kolorów B-V~0,2 mag z gwiazdą porównania ~0,1486*0,2~0,03 mag. Tą różnicę widać, gdy
w komórce C30 na zakładce Fotometria_TG_lub_V wpiszemy zamiast 0 wartość -0,1486. Jednak nawet po transformacji
jasności b Per do barwy V często występują systematyczne różnice jasności pomiędzy różnymi obserwatorami.
Dlatego bardzo istotne jest wykonanie obserwacji b Persei w okresie tydzień przed lub/i tydzień po zaćmieniu, gdyż
korzystając z nich D.Collins skoryguje różnice niezależnie od rodzaju raportowanych jasności TG/V by otrzymać
krzywą blasku z zaćmienia taką jak np. na rys. 5, 6, 7, 9.
Przy okazji opracowania obserwacji DSLR w barwie zielonej TG, Iris generuje skalibrowane zdjęcia w pozostałych
barwach „lustrzankowych” TG i TR. Dlatego skoro już są w katalogu roboczym pliki gotowe do fotometrii (po separacji RGB pokazanej na rys.16) w barwach TB (final-b1, final-b2, ...) i TR (final-r1, final-r2, …), to warto minimalnym
nakładem pracy wykonać automatyczną fotometrię w programie Iris w barwach TB i TR, i skopiować wyniki do
arkusza kalkulacyjnego opisanego w rozdziale 7. Ten arkusz automatycznie przygotowuje dane do raportowania
do polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych przy Sekcji Obserwatorów Gwiazd Zmiennych PTMA (tylko barwa
TG lub V) oraz bazy AAVSO (wszystkie barwy „lustrzankowe”: TG/V, TB, TR).
Dane do raportowania do AAVSO w barwie TG lub V znajdują się na zakładce „Fotometria_TG_lub_V” począwszy
od wiersza 720 (przykład na rys.20). Należy zaznaczyć i skopiować do pliku tekstowego „prostokąt” od wiersza
720 do ostatniego zawierającego dane obserwacyjne, wybierając przy tym 15 kolumn – włącznie z kolumną „O”
(przykład na rys.20). Dla pozostałych barw TB, TR (zakładki arkusza „Fotometria_TG”, „Fotometria_TR”) ten
„prostokąt” rozpoczyna się od wiersza 600.

Rys. 20. Przygotowanie obserwacji w barwie TG lub V z arkusza kalkulacyjnego do polskiej bazy obserwacji gwiazd
zmiennych przy Sekcji Obserwatorów Gwiazd Zmiennych PTMA i bazy AAVSO.

Po skopiowaniu zawartości pliku raportowego AAVSO do pliku tekstowego należy ją sformatować tak, aby parser
wczytał bezbłędnie obserwacje do bazy AAVSO. W tym celu należy za pomocą Notatnika i funkcji „Zmień ...” (CTRL+H)
w sposób podobny jak na rys. 18 kolejno zamienić niewidoczny znak TAB na separator danych „|”, przecinek
w liczbach na kropkę i kod obserwatora AAVSO – jeżeli nie został zmieniony na początku przystosowania arkusza
kalkulacyjnego do własnych potrzeb zgodnie z opisem w rozdziale 7.
W wyniku otrzymujemy plik raportowy pokazany na rys.21 z obserwacjami b Persei, który można wczytać do
bazy AAVSO.
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Dane do raportowania do polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych przy Sekcji Obserwatorów Gwiazd
Zmiennych PTMA znajdują się tylko na zakładce „Fotometria_TG_lub_V” począwszy od wiersza 600 (przykład na
rys.20). Analogicznie jak dla obserwacji AAVSO należy zaznaczyć i skopiować do pliku tekstowego „prostokąt”
z obserwacjami od wiersza 600, który zawiera 5 kolumn – włącznie z kolumną „E” (patrz rys.20 u góry). Analogicznie
formatujemy plik tekstowy w Notatniku kolejno zmieniając przecinek w liczbach na kropkę i TAB na przecinek.
Na rys. 21 u góry pokazano przykładowy plik raportowy polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych w bardzo
prostym formacie.
[nazwa gwiazdy],[JD-dzień juliański momentu obserwacji],[jasność TG/V],[nick obserwatora AAVSO],[rodz.obserwacji].

Rys. 21. Przykłady plików raportowych do publikacji obserwacji b Persei w polskiej bazie obserwacji gwiazd
zmiennych przy Sekcji Obserwatorów Gwiazd Zmiennych PTMA i bazie AAVSO.
Obserwacje b Persei w barwie TG lub V należy przesłać e-mailem do Pana Stanisława Świerczyńskiego –
opiekuna polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych przy Sekcji Obserwatorów Gwiazd Zmiennych PTMA na adres
sswdob@poczta.onet.pl. Obserwacje opublikowane w tej bazie można obejrzeć pod odnośnikiem [29].

9. B Persei – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
Od czasu obserwacji pierwszego zaćmienia b Persei w luty 2013 r. badania tego potrójnego układu nabrały tempa.
Rozwija się współpraca pro-am (zawodowych astronomów z hobbistami astronomicznymi). Główną rolę w tym
projekcie pro-am odgrywają astronomowie D.Collins (emerytowany profesor Warren Wilson College, członek AAVSO),
J.T.Zavala (U.S. Naval Observatory Flagstaff Station) i J.Sanborn (Lowell Observatory, Northern Arizona University)
i ostatnio A.Miroshnichenko (University of North Carolina). Środowisko miłośników astronomii skupione wokół
AAVSO zbiera dobrej jakości materiał obserwacyjny na krzywe blasku podczas kolejnych zaćmień b Persei (przykłady
w rozdziale 2). Niektórzy astroamatorzy (np. patrz [12] [13]) rozpoczęli również obserwacje spektroskopowe podczas
ostatniego zaćmienia w lutym 2018 r.
Jednocześnie zawodowi astronomowie obserwują ten układ interferometrem optycznym NPOI, aby jak najdokładniej wyznaczyć parametry orbitalne układu b Per AB-C.
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Również systematyczne obserwacje spektroskopowe b Persei od jesieni 2016 r. do kwietnia/maja 2018 r. wykonywała grupa zawodowych astronomów w Północnej Karolinie za pomocą teleskopów 81 i 60 cm wyposażonych
w spektrografy eShell firmy Sheyak (A.Miroshnichenko – [12]). Do lutego 2018 r. ten zespół wykonał ponad 140
widm o rozdzielczości względnej ~12 000 w zakresie spektralnym ~4100-7900Ǻ.
W perspektywie najbliższego roku jest planowana poważna publikacja naukowa – podsumowanie obserwacji
b Persei z ostatnich lat bazująca na analizie obserwacji fotometrycznych zaćmień dostępnych w AAVSO, analizie
obserwacji spektroskopowych (prędkości radialne), wyznaczeniu parametrów orbity z obserwacji astrometrycznych
interferometrem NPOI.
Warto przyłączyć się do obserwacji najbliższego zaćmienia wtórnego b Persei około 20 listopada 2018 r., gdyż będzie
można obserwować w Polsce nawet przez całą noc – ponad 13 godzin (patrz rys.12a: godz.16–5 UT – optymalne
dla fotometrii położenie na niebie). Oby tylko pogoda dopisał. Następna okazja obserwacji zaćmienia wtórnego
b Per w listopadzie zdarzy się za około ćwierć wieku.
Zachęcam również do turystyki astronomicznej na drugą stronę globu ziemskiego by uzupełnić brakujący zakres
krzywej blasku z zaćmienia b Persei. Wystarczy maksymalnie dwutygodniowy wyjazd turystyczny (optymalnie ~13-27
listopada 2018 r.) z aparatem cyfrowym, statywem fotograficznym z głowicą i wężykiem spustowym na przykład do
Kaliforni, Japonii, Chin, na Hawaje, Kamczatkę, itp. (chociaż Kamczatka raczej odpada – statystycznie liczba pogodnych nocy w listopadzie jest minimalna – mniejsza niż np. w Szczecinie). Obserwacje z drugiej półkuli zapewniłyby
ciągłość krzywej blasku podczas zaćmienia b Persei bez luk widocznych na rys.10.
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Gwiazdozbiory nieba północnego Lisek
Mały i niepozorny gwiazdozbiór letniego nieba, położony na tle Drogi Mlecznej, wprowadzony na niebo dopiero
w XVII przez Jana Heweliusza, pierwotnie nazwany Lisek z Gęsią. Przedstawia mityczną Taumejską Liszkę, która
prześladowała mieszkańców Teb. Uporał się z nią dopiero Kefalos, dzięki swojemu psu Lajlapsowi, przed którym
nie mógł uciec żaden zwierz. Z kolei Liszki nie mógł dogonić żaden pies. Doprowadziło to do patowej sytuacji, którą
rozstrzygnął dopiero sam Zeus, zmieniając oba zwierzęcia w kamienie, a następnie umieścił je na niebie, jako
gwiazdozbiory Liska i Wielkiego Psa.
Mimo, że gwiazdozbiór Liska nie jest zbyt wielki, do tej pory odkryto w nim ponad 1900 gwiazd zmiennych. Jest
on istną oazą dla miłośników cefeid, ale oprócz nich znajdziemy także inne ciekawe zmienne. 8 najjaśniejszych
i najłatwiejszych w obserwacji gwiazd zmiennych prezentujemy poniżej.
Bogdan Kubiak

R Vul to najjaśniejsza przedstawicielka zmiennych typu Mira Ceti w gwiazdozbiorze Liska, odkryta już w XIX
w. Zmienia swoją jasność w zakresie 7,0 – 14,3 magnitudo. Średnia amplituda zmian blasku wynosi natomiast
8,1 –12,6 mag, przy czym krzywa zmian blasku jest niemalże symetryczna. Gwiazda charakteryzuje się jednym
z krótszych okresów zmiana blasku, jak na ten typ zmienności przystało. Zmienia swoją jasność w ciągu zaledwie
136,73 dni. Najbliższe jej maksimum jest spodziewane w listopadzie 2018 r., a już kolejne w marcu 2019 r.
R Vul leży w odległości 2965,1 lat świetlnych. Na niebie odnajdziemy ją na obrzeżach Drogi Mlecznej, we wschodniej części gwiazdozbioru, niemalże w połowie drogi pomiędzy gwiazdami ζ Cyg, a γ Del, około 8° od tej ostatniej.
W polskiej bazie jest zaledwie 165 obserwacji tej gwiazdy. Poniżej prezentujemy krzywą zmian blasku R Vul
z obserwacji AAVSO, z ostatnich 5 lat:

Rys. 1.

S Vul to natomiast pierwsza z przedstawicielek gwiazd zmiennych typu DCEP, zwanych cefeidami, w gwiazdozbiorze
Liska. Gwiazdy te charakteryzują się regularnymi zmianami jasności, a ich okres pulsacji jest związany ze średnią
jasnością absolutną. Związek ten został wykorzystany do pomiaru odległości do pobliskich galaktyk.
S Vul jest cefeidą o jednym z najdłuższych znanych dla tych gwiazd cyklu zmian blasku, wynoszącym 68,464 dnia.
Amplituda zmian blasku wynosi 8,69 – 9,42 mag, przy czym wzrost jasności z minimum do maksimum wynosi nie
całe 20 dni. Jej zmienność podejrzewano już w 1836 r., a ostatecznie potwierdzono 1862 r.
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S Vul jest nadolbrzymem, 382 razy większym od Słońca, którego masa przekracza 14 mas Słońca. Leży w odległości ponad 11 tysięcy lat świetlnych od nas. Na niebie odnajdziemy ją nie całe 4° w kierunku wschodnim od
gwiazdy β Cyg.
Poniżej przedstawiamy krzywą fazową zmian blasku S Vul z obserwacji wykonanych przez pana Stanisława
Świerczyńskiego:

Rys. 2.

T Vul jest najjaśniejszą przedstawicielką cefeid w gwiazdozbiorze Liska. Zmienia swoją jasność w przedziale
5,41 – 6,09 mag, tak że jest dostępna już dla niewielkich lornetek 10×50. Okres zmian blasku wynosi 4,435424 dnia,
przy czym wzrost jasności zajmuje jej nie całe 1,5 dnia.
T Vul leży w odległości 1672,63 lat świetlnych od Ziemi. Odnajdziemy ją około 5° na południowy zachód od
gwiazdy ζ Cyg.
Poniżej przedstawiamy krzywą fazową zmian blasku T Vul z polskich obserwacji:
Rys. 3.
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U Vul jest nieco słabszą od poprzedniczki przedstawicielką cefeid, zmieniającą swoją jasność w zakresie
6,73 – 7,54 mag. Jej okres wynosi 7,990676 dni, przy czym wzrost jasności trwa nieco ponad 2,5 dnia.
U Vul jest 103 razy większa od Słońca i świeci do nas z odległości 5528,19 lat świetlnych. Na niebie odnajdziemy
ją w pobliżu charakterystycznej gromady Wieszak, nie całe 2° na wschód od niej. Poniżej prezentujemy krzywą
fazową zmian blasku T Vul z polskich obserwacji:

Rys. 4.

V Vul to przedstawicielka zmiennych typu RV Tauri, pulsujących olbrzymów i nadolbrzymów, charakteryzujących
się tym, że na ich krzywych zmian blasku, występują po sobie na przemian minima płytsze i głębsze. V Vul jest jedną
z jaśniejszych reprezentantek tego typu gwiazd, zmieniającą swoją jasność w zakresie 8,05 – 9,75 mag, tak więc do
jej obserwacji potrzebna jest już większa lornetka. Okres zmian blasku wynosi 76,07 dni.
Na niebie leży w pobliżu gwiazdy 27 Vul, a ta z kolei leży nie całe 8° na południe od gwiazdy ε Cyg.
Poniżej prezentujemy krzywą zmian blasku z obserwacji przesłanych do AAVSO z ostatnich 2 lat:

Rys. 5.
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Z Vul – dobrze poznana zmienna zaćmieniowa typu Algola. Zmienia swoją jasność w zakresie 7,25 – 8,9 mag, w ciągu
2,454934 dni. Czas trwania zaćmienia wynosi 10,6 godziny, w trakcie którego gwiazdę należy oceniać co 15 minut.
Po za zaćmieniami wystarczy raz na noc.
Główny składnik układu jest gwiazdą ciągu głównego typu B4, a cały układ świeci do nas z odległości 626,03 lat
świetlnych. Zmienność Z Vul odkrył w 1901 r. A.S. Flint.
Na niebie odnajdziemy ją 2,5° na południowy zachód od gwiazdy β Cyg. Poniżej fazowa krzywa zmian blasku
Z Vul z polskich amatorskich obserwacji:
Rys. 6.

RS Vul to jeszcze jednia przedstawicielka zmiennych zaćmieniowych typu Algola, zmieniająca swoją jasność w zakresie
6,79 – 7,83 mag, w ciągu 4,4776635 dnia. Czas trwania zaćmienia wynosi 15,1 godzin, w trakcie którego gwiazdę
należy oceniać co 15 minut, po za zaćmieniami wystarczy raz na noc.
Zmienność RS Vul odkrył w 1908 r. T.H. Astbury. Głównym składnikiem układu jest gwiazda ciągu głównego typu
B5, 5 razy większa od Słońca. Cały układ leży w odległości 939,95 lat świetlnych od Ziemi. Odnajdziemy ją na niebie
6° ma południowy zachód od gwiazdy β Cyg.
Poniżej fazowa krzywa zmian blasku RS Vul z polskich amatorskich obserwacji:

Rys. 7.
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SV Vul – kolejna przedstawicielka cefeid w gwiazdozbiorze Liska, o dość długim okresie pulsacji. Zmienia swoją
jasność w zakresie 6,72 – 7,79 mag, w ciągu 44,993 dni. Jako ciekawostkę dodam, że jej okres skraca się o 214 sekund
w ciągu roku. Wzrost jasności z minimum do maksimum zajmuje jej nieco ponad 10 dni.
SV Vul jest odległa o ponad 4000 lat świetlnych od Ziemi i jest ponad 200 razy większa od Słońca, a jej masa
szacowana jest na 15 mas Słońca. Na niebie odnajdziemy ją 5°na wschód od gwiazdy β Cyg, w bliskim sąsiedztwie
opisanej wcześniej S Vul.
Poniżej prezentujemy fazową krzywą zmian blasku SV Vul z polskich amatorskich obserwacji:

Rys. 8.

Mapka gwiazdozbioru Liska z zaznaczonymi
gwiazdami zmiennymi opisanymi w artykule
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T Coronae Borealis – jasna nowa powrotna
Tomasz Krzyt

W

południowo-wschodniej części gwiazdozbioru Korony Północnej znajduje się jedna z najjaśniejszych gwiazd
zaliczanych do nowych, a w tym wypadku nawet do tzw. nowych powrotnych, ponieważ obserwowano u niej
dwa wybuchy: w 1866 i w 1946 roku. W czasie pierwszego wybuchu osiągnęła w maksimum jasności 2 mag.,
a w czasie drugiego: 3 mag. T CrB należy do tzw. szybkich nowych, bowiem już dwa tygodnie po maksimum jej
jasność spada poniżej 6 mag. i nowa przestaje być widoczna gołym okiem. Poza wybuchami T CrB jest gwiazdką
10-tej wielkości gwiazdowej, wykazującą wszakże ciągłe niewielkie zmiany jasności o amplitudzie kilku dziesiątych
wielkości gwiazdowej.
Jak wszystkie gwiazdy nowe T CrB jest układem podwójnym składającym się z białego karła oraz gwiazdy późnego
typu widmowego, w tym przypadku czerwonego olbrzyma typu widmowego M3III o masie wynoszącej około trzy
czwarte masy Słońca. Okres orbitalny układu wynosi 227,6 doby, a nachylenie płaszczyzny orbity około sześćdziesięciu stopni, co powoduje, że nie obserwujemy zaćmień.

Rys. 1. Krzywa jasności T CrB w latach 2010-2018 na podstawie obserwacji AAVSO.
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Czerwony olbrzym traci masę ze swoich warstw zewnętrznych w wyniku intensywnego wiatru gwiazdowego.
Część tego gazu spływa na białego karła, ulegając po drodze jonizacji. Ponieważ zjonizowany gaz jest elektrycznie
naładowany, a biały karzeł ma silne pole magnetyczne, to większość tego gazu spływa wzdłuż linii sił pola magnetycznego, gromadząc się w okolicach biegunów magnetycznych. Wzrost masy gromadzącego się gazu prowadzi
do wzrostu temperatury i ciśnienia do takich wartości, że dochodzi do wybuchowego zainicjowania reakcji termojądrowych, co obserwujemy jako wybuch gwiazdy nowej.
Niektórzy porównują taki wybuch do wybuchu bomby wodorowej. Nie jest to jednak ścisłe porównanie, ponieważ
w przypadku wybuchu termojądrowego na powierzchni białego karła mamy do czynienia z reakcją fuzji wodoru
analogiczną do cyklu CNO zachodzącą w masywnych gwiazdach Ciągu Głównego. Pierwiastki C, N i O potrzebne
do fuzji znajdują się w wystarczającej obfitości na powierzchni białego karła.
Wybuch z 1946 roku wyrzucił w przestrzeń otoczkę o masie 0,0006 masy Słońca, czyli około pół masy Jowisza.
Znacznie więcej pozostało na białym karle, zwiększając jego masę. Ocenia się, że obecnie masa białego karła wynosi
1,2 masy Słońca (z błędem 0,2 masy Słońca). Jest to niewiele mniej niż maksymalna dopuszczalna masa białego
karła, wynosząca 1,44 masy Słońca. Zatem, jeśli w wyniku dalszej akumulacji gazu granica ta zostanie przekroczona,
to T CrB stanie się już nie gwiazdą nową, ale supernową typu Ia.
Jednak nie musi tak się stać, ponieważ czerwony olbrzym może wcześniej zakończyć swoją gwiezdną ewolucję i przejść do fazy mgławicy planetarnej. W takim scenariuszu finalnie otrzymamy układ dwóch białych karłów
o różnej masie. To jednak dosyć odległa przyszłość. Póki co powinniśmy nastawić się na obserwacje T CrB jako
gwiazdy nowej. A okazja ku temu zdaje się zbliżać wielkimi krokami. Oto bowiem, mniej więcej dwa lata temu T CrB
weszła w fazę podwyższonej aktywności, charakteryzującą się ogólnym wzrostem jasności do 9 mag., gwałtownymi
fluktuacjami jasności oraz zmianami w widmie (wzmocnienie linii emisyjnych kilku pierwiastków) (rys. 1). Za takie
zjawiska jest odpowiedzialna wzmożona aktywność białego karła, którego wysokoenergetyczne promieniowanie
jonizuje otaczający go gaz. Uważa się również, że tego rodzaju zachowanie jest symptomem zbliżającego się wybuchu, bowiem w latach 1938-1942 obserwowano bardzo podobne pojaśnienia (rys. 2). Wprawdzie odstęp między
poprzednimi wybuchami nowej wynosi 80 lat i następny wybuch powinien nastąpić w 2026 roku, to jednak nie
należy tej wartości traktować ściśle, ponieważ wiemy z obserwacji wybuchów u innych nowych powrotnych, że te
odstępy między kolejnymi wybuchami z reguły nie są jednakowo długie. Oznacza to, że wybuch, który powinien
wypaść w roku 2026, może zdarzyć się kilka lat wcześniej.
Układ T CrB leży w odległości około 960 parseków i zbliża się do nas z prędkością 28 km/s.

Rys. 2. Krzywa jasności T CrB w latach 1938-1946 na podstawie obserwacji AAVSO.
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AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA

Raporty aktywności

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc kwiecień 2018
Średnie miesięczne: R= 8,17; F= 1,10; CV= 2,77;
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 22,26 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc maj 2018
Średnie miesięczne: R= 12,94; F= 1,13; CV= 4,77;
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= 46,48 [p.p.s – MH.].
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Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc czerwiec 2018
Średnie miesięczne: R= 16,0; F= 1,6; CV= 9,8;
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam wyniosła: S= - [p.p.s – MH.].
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R – liczba Wolfa F – liczba nasilenia pochodni fotosferycznych CV – wartość klasyfikacyjna
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Raporty aktywności

Dane dotyczące powstałych grup plam słonecznych
Nr

B
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S
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S
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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 4-6/2018 opracowali:
Piotr Urbański, Zbigniew Ziółkowski, Grzegorz Dałek.
Obserwatorzy:
G. Araujo (Hiszpania), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), G. Dałek, A. Derdzikowski,
M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Musialski, P. Ossowski, M. Suzuki (Japonia),
P. Urbański, Z. Ziółkowski .
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Wykres Motyla i Podsumowanie

Podsumowanie II kwartału 2018 roku pod względem
aktywności słonecznej
Adam Derdzikowski

W

drugim kwartale 2018 roku aktywność plamotwórcza Słońca osiągnęła wartości na niskim poziomie
w zakresie wszystkich mierzonych indeksów. Kwartał
ten okazał się jednak nieco ciekawszy dla obserwatorów
Słońca niż dwa poprzednie, gdyż nareszcie przyniósł
niewielki wzrost aktywności.
Wykresy wyznaczanych indeksów w końcu przestały
gwałtownie pikować w dół. Po kilku miesiącach aktywności na poziomie minimum, na które przecież jeszcze
trochę za wcześnie, nasza Gwiazda Dzienna wykrzesała
z siebie nieco plamotwórczej energii, dając fotografom
słonecznych plam kilka ciekawych celów. Odnotowano
zarówno wyższe średnie wartości indeksów, jak i chwilami niespotykane w poprzednich kwartałach wartości
dzienne (np. R= 50 w dniu 21 czerwca). Wzrost aktywności odbywał się stopniowo w poszczególnych miesiącach,
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by w czerwcu 2018 r. osiągnąć najwyższą średnią wartość R= 16,0. Wyższy wynik zmierzony został ostatnio
we wrześniu 2017 roku. W omawianym okresie odnotowano również aż 15 grup plam, czyli także więcej niż
w poprzednich dwóch kwartałach (odpowiednio 9 i 11).
Mimo tych „optymistycznych” pomiarów, do wiadomości przyjąć należy fakt, iż w 2018 roku odnotowano
już podobną ilość dni bez plam słonecznych, co w całym
zeszłym roku. Jest to niepodlegający dowód na znaczący
krok Słońca w stronę minimum, być równie głębokiego
i „wolnego” od plam, jak poprzednie. Słońce stało się
również spokojniejsze w zakresie rozbłysków oraz emisji
wiatru słonecznego z coraz mniej licznych dziur koronalnych. Efektem tego jest coraz mniejsze natężenie zorzy
polarnych, które z pewnością będą na naszym polskim
niebie coraz bardziej subtelne i trudne do obserwacji.

