
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROXIMA 3/2012 (9)
LIPIEC 2012 r.

W numerze: 
- News… wiadomości ze świata gwiazd zmiennych 
- Kalendarium… mirydy 
- Gwiezdne kataklizmy… nowe i supernowe    
  w II kwartale 2012 r. 
- Poradnik obserwatora... gdzie najczęściej    
  wybuchają supernowe? 
- Nasze obserwacje... obserwacje R Leonis polskich  
  miłośników astronomii 
- Szarża na wiatraki – czyli jak wyznaczyłem  
  odległość i rozmiary galaktyki „Wiatraczek” 
- Aktywność słoneczna 
- Galeria 

 

Fot: Tranzyt Wenus na tle tarczy 

słonecznej, do którego doszło 

6 czerwca nad ranem. To dość 

rzadkie zjawisko zawsze wzbudza 

ogromne zainteresowanie wśród 

miłośników astronomii.  
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Słowo wstępu 
Astronomicznym wydarzeniem ostatnich miesięcy był niewątpliwie tranzyt Wenus na tle tarczy 
słonecznej, do którego doszło 6 czerwca w godzinach porannych. Jako, że zjawisko to powtórzy 
się dopiero za ponad 100 lat, a w naszym biuletynie nasza dzienna gwiazda ma szczególne 
miejsce, poświęciliśmy go trochę na przedstawienie kilku jego zdjęć. Autorom zdjęć serdecznie 
dziękujemy za ich udostępnienie. 
Pragniemy również zarekomendować interesujący materiał Mateusza Grali, w którym udowadnia, 
że nawet za pomocą amatorskich obserwacji supernowej w innej galaktyce, wykonanych na 
podwórku przed domem, można wyznaczyć odległość do galaktyki i jej rozmiary. 
W tym samym dziale Stanisław Świerczyński przygotował natomiast artykuł o mirydzie R Leonis 
na podstawie obserwacji polskich miłośników astronomii. 
A w „Poradniku obserwatora” Tomasz Krzyt kontynuuje swój cykl o supernowych i przedstawia 
nam analizę występowania supernowych w odniesieniu do typów galaktyk. 
Ponadto nasze stałe pozycje, czyli…  
- dział „News”, a w nim o kłopotach w klasyfikacji dwóch potencjalnych nowych, 
- „Kalendarium”, w którym Bogdan Kubiak jak zwykle zachęca do obserwacji miryd, tym razem              
  o gwiazdach, które osiągną maksima w sierpniu, wrześniu i październiku, 
- „Gwiezdne kataklizmy”, a w nich Marian Legutko opisuje gwiazdy nowe,  które pojawiły się na  
  naszym niebie w II kwartale, natomiast ja przygotowałem analogiczne krótkie podsumowanie  
  dotyczące supernowych, 
- „Aktywność  słoneczna”  i materiał  Adama  Derdzikowskiego  o  XXIV  Cyklu słonecznym oraz  
  podsumowanie   obserwacji   członków   Towarzystwa  Obserwatorów  Słońca   w  Żychlinie                 
  w II  kwartale 2012 r. 
  Zapraszam do lektury… 

                                                                                    Krzysztof Kida
15 lipiec 2012 r.

 

W numerze: PROXIMA 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może 
być reprodukowana w żadnej formie ani żadną metodą bez 
pisemnej zgody redakcji. 
Copyright © 2012 by ASTRONOMICA.PL 

W biuletynie wykorzystano wyniki obserwacji zgromadzone w bazie AAVSO, uzyskane dzięki 
wysiłkowi obserwatorów z całego świata. 

We acknowledge with thanks the variable star observations from the AAVSO International 
Database contributed by observers worldwide and used in this bulletin. 

 



PROXIMA                                             3/2012                                             strona 3

NEWS 

Zdegradowana nowa PNV J18110375-2717276 
8 maja pojawiło się doniesienie o odkryciu potencjalnej nowej, drugiej już w bieżącym 
roku na tle gwiazdozbioru Strzelca. Obiekt wstępnie oznaczony został symbolem                 
PNV J18110375-2717276. 
Odkrycia dokonał Tadashi Kojima podczas własnego patrolu obserwacyjnego,                     
za pomocą lustrzanki Canon EOS-40D uzbrojonej w obiektyw 150mm f/2.8. Obraz 
zarejestrowany został 23 kwietnia około 16.30 UT. Pozycja obiektu: α(2000.0) = 18h11m 
4s, δ(2000.0) = –27° 17’ 28”. Jasność potencjalnej nowej w chwili odkrycia wynosiła            
12.5 mag. 
Sam odkrywca zauważył jednak, że na własnych, archiwalnych obrazach wielokrotnie 
rejestrował już obiekt, pod datami: 2011 04 12.784UT, 10.9 mag; 2011 04 28.722UT, 
10.7 mag; 2011 07 5.518UT, 10.6 mag; 2011 09 23.425UT, 11.2 mag; 2011 10 
16.394UT, 10.8 mag; 2011 10 29.391UT, 11.3 mag; 2012 02 27.815UT, 12.5 mag. 
Kojima na podstawie wykonanego przeglądu zauważył, że bardzo blisko pozycji jego 
„nowej” katalog 2MASS podaje obecność czerwonego źródła IRAS 18079-2718. 
Obserwacje spektroskopowe m.in. z 12 maja, wykonane w Fujii Kurosaki Observatory, 
wykazały cechy charakterystyczne dla wybuchu nowej, ale nowej która wybuchłaby dużo 
wcześniej. Dane wskazywały na obecność rozbudowanej otoczki wokół gwiazdy. 
Ostatecznie PNV J18110375-2717276 została sklasyfikowana jako miryda i jednocześnie 
układ typu Z And, z okresem około 236 dób. W maksimum blasku zmienna świeci blaskiem 
około 10.6 CRmag, w minimum słabnie poniżej 15.6 Rmag. 
W bazie AAVSO znajdziemy mniej niż 10 ocen blasku zmiennej, wykonanych w okresie 
minionych dwu miesięcy. 

Źródła: 
Electronic Telegram No. 3140 – Central Bureau for Astronomical Telegrams 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/003100/CBET003140.txt 
CBAT "Transient Object Followup Reports" – 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J18110375-2717276.html 
AAVSO Variable Star Index – 
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=282236 
 

Marian Legutko (LMT) 
AAVSO, BAA, PTMA 

TCP J21125873+2421453 – kolejna niedoszła nowa, tym razem w Lisie 
Za pomocą robotycznego teleskopu MASTER-Kislovodsk (40cm f/2.5 + CCD),                        
D. Denisenko 24 czerwca, na trzech 180-sekundowych ekspozycjach zarejestrował 
obecność nieobserwowanego wcześniej obiektu w miejscu o współrzędnych:                    
α(2000.0) = 21h 12m 59s, δ(2000.0) = 24° 21’ 46”, o jasności około 12.85 mag. 
Początkowo zjawisko uznano za wybuch nowej. Byłaby to pierwsza od wielu miesięcy 
względnie jasna nowa nieba północnego. Niezależnego odkrycia, 5 dni po obserwacjach 
rosyjskich, dokonał japoński astronom K. Itagaki. 
Od chwili odkrycia jasność nowej opadała. 2 lipca Itagaki raportował jasność na poziomie 
14.6 Vmag. 
Rosyjski zespół MASTER (Mobile Astronomical System of the TElescope-Robots), mający 
na swoim koncie wiele cennych obserwacji i odkryć, po wykonaniu sporej pracy przy 
przeszukiwaniu archiwalnych danych obserwacyjnych i katalogowych ogłosił, że obiekt nie 
jest nową. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, TCP J21125873+2421453 jest nową 
karłowatą, najprawdopodobniej podtypu UGWZ. Wniosek taki wymaga jeszcze 
potwierdzenia obserwacyjnego, zwłaszcza obserwacji spektroskopowych. A jak na razie, 
nie ma doniesień o wykonaniu obserwacji widmowych. 
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Rys. 1. Odkrywcze obrazy z teleskopu MASTER-Kislovodsk wraz z obrazem referencyjnym. 
Źródło: MASTER (http://observ.pereplet.ru/) 

 
Źródła: 
The Astronomer’s Telegram - http://www.astronomerstelegram.org/?read=4208 
CBAT "Transient Object Followup Reports" – 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J21125873+2421453.html 
Witryna programu MASTER – http://observ.pereplet.ru/ 
Toru Yusa - strona prywatna – 
http://space.geocities.jp/yusastar77/supernova/TCPinVul_120702.htm 
 

Marian Legutko (LMT) 
AAVSO, BAA, PTMA 

 

KALENDARIUM 

Mirydy 
Wg kolejności podaję: nazwę gwiazdy, datę maksimum, okres zmienności (zaokrąglony do 
pełnego dnia), średnią amplitudę zmian blasku, czas obserwacji (miesiące dla których 
gwiazda powinna być jaśniejsza od 11 mag), liczbę obserwacji AAVSO w roku 2011 oraz 
liczbę polskich ocen z 400 ostatnich dni. 

Sierpień 
W tym miesiącu maksimum będzie miała królowa mir, Mira Ceti, którą będzie można 
obserwować na porannym niebie. Z innych popularnych  i jasnych mir warto wspomnieć   
o R Cas, R Aql i R Ser. Niestety w sierpniu pełnia Księżyca wypada dwukrotnie, 2 oraz 31 
dnia miesiąca. 

Nazwa Data Okres Amplituda 
Czas 

obserwacji 

Liczba 
obserwacji        
w AAVSO 

Liczba polskich 
obserwacji  

w ciągu 400 dni 
RU Her 4 484 8.0-13.7 VII-XI 210 21 
R Aql 7 264 6.1-11.5 do XII 540 53 
T Cam 7 373 8.0-13.8 do XI 199 0 
Mira 
Ceti 9 331 3.4-9.3 cały rok 974 88 

R Cas 9 430 7.0-12.6 do II 608 57 
R Oph 10 306 7.6-13.3 VI-X 96 0 
W CrB 11 238 8.5-13.5 VII-X 187 4 
X Gem 15 264 8.2-13.2 VII-XI 158 0 
R Boo 18 223 7.2-12.3 VII-X 711 24 
R Ser 20 356 6.9-13.4 VII-XII 397 37 
X Cam 20 143 8.1-12.6 VII-IX 293 46 
S UMa 21 225 7.8-11.7 VII-XI 1012 20 
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V Gem 23 278 8.5-14.2 do X 124 0 
T  Her 23 164 8.0-12.8 VII-X 517 22 
U Cyg 29 463 7.2-10.7 cały rok 563 2 

Wrzesień 
W tym miesiącu tylko jedna miryda jaśniejsza od 7 mag osiągnie maksimum. Pełnia 
Księżyca wypadnie 30 września. 

Nazwa Data Okres Amplituda 
Czas 

obserwacji 

Liczba 
obserwacji  
w AAVSO 

Liczba polskich 
obserwacji  

w ciągu 400 dni 
R CMi 1 337 8.0-11.0 cały rok 133 0 
RY Oph 4 150 8.2-13.2 VIII-X 138 0 
S CMi 8 332 7.5-12.6 do XII 214 1 
S CrB 8 360 7.3-12.9 VII-I 553 20 
RT Cyg 10 190 7.3-11.8 do Xi 637 55 
X Oph 22 328 6.8-8.8 Cały rok 663 97 
Z Peg 24 334 8.4-13.2 VII-XII 220 13 
U Aur 25 408 8.5-14.1 IX-XII 49 0 

Październik 
W tym typowo jesiennym miesiącu jedynie 5 mir będzie miało maksimum, niestety żadna 
jaśniejsza od 7.0 mag. Pełnia  Księżyca wypadnie 29 października. 

Nazwa Data Okres Amplituda 
Czas 

obserwacji 

Liczba 
obserwacji   
w AAVSO 

Liczba polskich 
obserwacji  

w ciągu 400 dni 
S Ori 6 414 8.4-12.9 do XI 128 0 
W Peg 14 345 8.2-12.7 VII-I 283 17 
U Cet 17 234 7.5-12.6 VIII-XI 41 0 
W And 23 395 7.4-13.7 IX-II 186 11 
U Per 24 320 8.1-11.3 cały rok 316 16 

Poniżej przedstawiam wybrane krzywe blasku mir, których maksima wystąpiły                           
w II kwartale 2012 r. źródło: http://sogz-ptma.astronomia.pl/ 

Chi Cyg
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R Vir
 

 
 
R CVn
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R Cyg
 

 
Źródła: 
http://www.aavso.org 
http://www.sswdob.prv.pl 
http://sogz-ptma.astronomia.pl 

Bogdan Kubiak 
 

GWIEZDNE KATAKLIZMY 

Gwiazdy nowe w II kwartale 2012 r. 
Drugi kwartał bieżącego roku przyniósł kilka odkryć nowych, dostępnych amatorom 
obserwującym wizualnie, za pomocą kamer CCD czy lustrzanek cyfrowych i posiadającym 
małej i średniej wielkości sprzęt. Chociaż w większości przypadków są to obiekty dostępne 
obserwacjom z terenu Polski, to jednak położone są one na południe od równika 
niebieskiego. Tylko jedna z opisanych nowych (V5589 Sgr) otrzymała oznaczenie 
katalogowe GCVS. Pozostałe jeszcze takowego nie otrzymały, więc w ich opisach użyłem 
tymczasowych oznaczeń IAU CBAT Transient Objects Confirmation Page (TOCP): TCP oraz 
PNV.  
Dodać należy, że w pierwszej połowie maja ukazało się powiadomienie o drugiej 
tegorocznej nowej w Strzelcu. Później jednak ta „druga nowa” przemianowana została na 
innego typu zmienną (patrz „Zdegradowana nowa” – Newsy w bieżącym numerze),                  
ale numeracja nowych w gwiazdozbiorze Strzelca zmianie już nie uległa, więc kolejne 
nowe zyskały dalsze numery. Stąd pisze się o nowych numer 3 i 4 na tle tejże konstelacji. 
 
Nowa Centaura 2012 #2 (TCP J10502000-6406480) 
Niezawodny John Seach (Chatsworth Island, NSW, Australia) w dniu 4 kwietnia około 
18.20 UT zarejestrował obraz fragmentu gwiazdozbioru Centaura, na którym utrwalił 
nieobserwowany wcześniej obiekt. Jego jasność oszacował na 10.8 Umag                              
(U – „unfiltered”). Odkrycia tego dokonał z użyciem swojego tradycyjnego zestawu: 
lustrzanki cyfrowej z obiektywem 50 mm f/1.0. Na wykonanych zdjęciach dostrzegł 
potencjalną nową w miejscu o współrzędnych: α(2000.0) = 14h 25m 6s, δ(2000.0) = –58° 
45’ 36”. Prawdopodobna nowa znajduje się w pobliżu gwiazdy o jasności 15.0 mag,        
USNO-A2.0 0300-21196423, w odległości zaledwie około 2 sekund kątowych. 
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Odkrycie zostało szybko potwierdzone, a jasność obiektu w ciągu kilku następnych dni 
wzrosła o nieco ponad 1.5 mag, po czym zaczęła spadać. W chwili obecnej zmienna świeci 
blaskiem poniżej 16 mag. 
Pierwsze obserwacje spektroskopowe wykonano około dwa tygodnie po odkryciu. O ile 
wczesne dane wskazywały na klasyczną nową typu Fe, to później nastąpiła szybka 
ewolucja w kierunku nowej He/N. 
Na rysunku przedstawiono krzywą blasku nowej na bazie obserwacji wizualnych                  
oraz    CCD-V, zebranych w bazie AAVSO. 
 

 
Rys. 1. Krzywa blasku TCP J14250600-5845360 w dniach 5 kwietnia – 12 lipca 2012 na 
bazie obserwacji AAVSO 
 
Źródła: 
AAVSO Special Notice #274 – http://www.aavso.org/aavso-special-notice-274 
CBAT "Transient Object Followup Reports" – 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J14250600-5845360.html 
 
Nowa Strzelca 2012 – V5589 Sgr 
Kilkanaście minut po północy 20/21 kwietnia dwaj rosyjscy astronomowie, Stanisław 
Korotkij (Obserwatorium Ka-Dar, Barybino, Rosja) i Kirył Sokołowski (Astro Space Center, 
Moscow State University), na trzech obrazach, uzyskanych zestawem: obiektyw 135mm + 
CCD ST-8300M, zarejestrowali obiekt o jasności 9.6 mag. Obiekt znajduje się blisko 
granicy gwiazdozbiorów Strzelca i Wężownika, w miejscu o współrzędnych:                    
α(2000.0) = 17h 45m 28s, δ(2000.0) = –23° 5′ 25″ (ok. 4 stopni na zachód od mgławicy 
M20 – Trójlistna Koniczyna). Co ciekawe, cztery godziny wcześniej w chińskim 
obserwatorium Xingming uzyskano „przed-odkrywczy” obraz tego obiektu, kiedy jego 
jasność wynosiła 10.2 mag. 
W ciągu kilku następnych nocy obserwatorzy indywidualni oraz ich zespoły potwierdzili 
odkrycie wyznaczając dokładne współrzędne nowej oraz szacując jej jasność w granicach 
8.5 ÷ 9.6 mag (obrazy CCD i DSLR niefiltrowane, a także z filtrami V i R). W odległości 
mniejszej niż 1.5” od podawanej pozycji nowej znajduje się, według katalogu, gwiazda 
USNO-B1.0 0669-0621295 o jasności 16 - 18 Rmag. 
Wykonane w Obserwatorium Krymskim przez zespół rosyjskich astronomów                        
(V. F. Jesipow, K. V. Sokołowski i S. A. Korotkij) w dniach 23 – 27 kwietnia obserwacje 
spektroskopowe wskazały naturę obiektu jako szybka nowa He/N. 
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Na rysunku przedstawiono krzywą blasku nowej na bazie obserwacji wizualnych oraz   
CCD-V, zebranych w bazie AAVSO. 
 

 

Rys. 2. Krzywa blasku Nowej Strzelca 2012 – V5589 Sgr w dniach 21 kwietnia – 12 lipca 
2012 na bazie obserwacji AAVSO 
 
Źródła: 
Special Notice #277 – http://www.aavso.org/aavso-special-notice-277 
CBAT "Transient Object Followup Reports" – 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J17452791-2305213.html 
Dennis diCicco: "Nova Erupts in Sagittarius", witryna S&T: 
http://www.skyandtelescope.com/community/skyblog/observingblog/Nova-Erupts-in-
Sagittarius-148454005.html 
 
Nowa Wężownika 2012#2 (PNV J17395600-2447420) 
19 maja, około godziny 11.40 UT, nie kto inny jak John Seach (Chatsworth Island, NSW, 
Australia) zaobserwował wybuch nowej na tle gwiazdozbioru Wężownika. Współrzędne 
obiektu: α(2000.0) = 17h 39m 56s, δ(2000.0) = –24° 47’ 42”. Podczas obserwacji J. Seach 
wykorzystał swój zwykły zestaw: lustrzanka cyfrowa z obiektywem 50 mm f/1.0. 
W chwili odkrycia jasność obiektu wynosiła około 10.5 mag. W ciągu kolejnych nocy wielu 
obserwatorów na świecie potwierdziło wybuch nowej w Wężowniku, oceniając także jej 
blask. Od chwili odkrycia zmienna traciła jasność. Tylko jeden zespół (E. Guido, G. Sostero 
i N. Howes, zdalnie sterowanym teleskopem RAS Observatory w Mayhill) niecałą dobę po 
odkryciu oszacował blask na 9.5 mag (niefiltrowany obraz CCD). Obserwacje 
spektroskopowe wykazały, że mamy do czynienia z klasyczną nową o silnym 
poczerwienieniu. Obecnie jasność nowej jest mniejsza niż 15.5 Vmag. 
Na rysunku przedstawiono krzywą blasku nowej na bazie obserwacji wizualnych oraz           
CCD-V, zebranych w bazie AAVSO. 
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Rys. 3. Krzywa blasku Nowej Wężownika 2012#2 – PNV J17395600-2447420 w dniach           
19 maja – 12 lipca 2012 na bazie obserwacji AAVSO 
 
Źródła: 
Special Notice #284 – http://www.aavso.org/aavso-special-notice-284 
CBAT "Transient Object Followup Reports" – 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J17395600-2447420.html 
 
Nowa Skorpiona 2012 – MOA 2012 BLG-320 
22 maja około godz. 19 UT zarejestrowany został wybuch nowej na tle gwiazdozbioru 
Skorpiona. Odkrycia dokonał zespół skupiony wokół projektu Obserwacje 
Mikrosoczewkowania w Astrofizyce (ang. The Microlensing Observations in Astrophysics 
(MOA)), złożony z grupy astronomów z wielu ośrodków: R. M. Wagner, S. Dong,                   
T. Bensby, J. Prieto, I. Bond, P. Tristram, D. Bennett, K. Wada, T. Sumi, A. Gould,                    
S. Starrfield. 
Pierwotnie pojaśnienie MOA 2012 BLG-320 uznano za kandydata na mikrosoczewkę 
grawitacyjną. Jednak obserwacje spektroskopowe wykonane 4 czerwca przez zespół 
odkrywców wykazały, że jest to powolna nowa typu FeII. 
Pozycja nowej: α(2000.0) = 17h 50m 54s, δ(2000.0) = –32° 37’ 20.5”. W chwili odkrycia 
jej jasność wynosiła 18.5 Imag (obserwacje wykonywano w bliskiej podczerwieni – jasność 
zarówno wizualna, jak i w paśmie V była więc bardzo niska). Wydaje się, że maksimum 
blasku – około 9 Vmag – nowa osiągnęła około 20 czerwca, chociaż rozrzut wyników jest 
spory. Od tej chwili jednak blask zmiennej opada – patrz rysunek poniżej.  
Co ciekawe, według archiwalnych obserwacji MOA, progenitor, o jasności około                      
19 – 19.5 Imag, pomiędzy 14 a 16 maja zaczął wykazać powolne pojaśnienie w paśmie I, 
które nabrało znaczącego tempa po 24 maja. Początkowo wybuch wykazywał, według 
odkrywców, odległe pokrewieństwo do V838 Mon, później – bliższe – do historycznych 
powolnych nowych V450 Cyg i HR Del. 
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Rys. 4. Krzywa blasku Nowej Skorpiona 2012 – MOA 2012 BLG-320 w dniach 8 czerwca – 
12 lipca 2012 na bazie obserwacji AAVSO 
 
Źródła: 
Alert Notice #461 – http://www.aavso.org/aavso-alert-notice-461 
Astronomer’s Telegram – 
http://www.astronomerstelegram.org/?read=4157 
http://www.astronomerstelegram.org/?read=4169 
http://www.astronomerstelegram.org/?read=4211 
Electronic Telegram No. 3136 – 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/003100/CBET003136.txt 
 
Nowa Strzelca 2012#3 – PNV J17522579-2126215 
26 czerwca, około godziny 13 UT, niezależnie od siebie, dwaj japońscy obserwatorzy, 
Koichi Itagaki (Yamagata, zgłoszone przez Hitoshi’ego Yamaokę, Uniwersytet Kyushu)               
i Yukio Sakurai (Mito, Ibaraki-ken) zaobserwowali na tle gwiazdozbioru Strzelca wybuch 
nowej. 
Itagaki, z użyciem 21-cm teleskopu, wyposażonego w kamerę CCD bez filtra, 
zarejestrował obiekt, którego jasność oszacował na 10.3 mag. W tym samym czasie 
Sakurai zarejestrował nową na czterech 20-sekundowych obrazach uzyskanych z użyciem 
lustrzanki Fuji FinePix z obiektywem Nikon 180-mm f/2.8 i oszacował jej jasność na             
9.9 mag. Pozycja obiektu: α(2000.0) = 17h 52m 26s, δ(2000.0) = –21° 26’ 22”. 
Obserwacje spektroskopowe wykonane przez astronomów japońskich, węgierskich                   
i włoskich wykazały, że jest to nowa typu He/N. 
Sam Koichi Itagaki potwierdził swoje odkrycie, „przesiadając się” na większy, 60-cm 
teleskop, godzinę po pierwszej obserwacji, przy czym oszacował jasność nowej na 
niefiltrowanym obrazie na 10.2 mag. Dobę po odkryciu nowa osiągnęła maksimum blasku, 
po czym jej jasność zaczęła opadać. 
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Rys. 5. Krzywa blasku Nowej Strzelca 2012#3 – PNV J17522579-2126215 w dniach               

27 czerwca – 12 lipca 2012 na bazie obserwacji AAVSO 

 

Źródła: 

Alert Notice #463 – http://www.aavso.org/aavso-alert-notice-463 

CBAT "Transient Object Followup Reports" – 

http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J17522579-2126215.html 

 

Nowa Strzelca 2012#4 – PNV J18202726-2744263 

7 lipca, około godziny 12 UT, dwaj japońscy obserwatorzy, Koichi Nishiyama i Fujio 

Kabashima, uzbrojeni w zestaw: obiektyw 105-mm f/4 + CCD SBIG STL6303E, 

zarejestrowali czwartą już tegoroczną kandydatkę na nową na tle gwiazdozbioru Strzelca. 

Na niefiltrowanym obrazie obiekt wykazał jasność 7.8 mag. Jest to więc najjaśniejsza                

z nowych obserwowanych w bieżącym roku. Ciekawostką jest, że niezależnego odkrycia 

tej kandydatki na nową dokonało jeszcze czterech innych obserwatorów japońskich, 

wyposażonych w podobne zestawy: DSLR + obiektywy 105 – 200 mm. Warto tutaj zwrócić 

uwagę na obserwacje Hideo Nishimury, który sfotografował nową nieco wcześniej niż jego 

koledzy, którzy pierwsi zgłosili odkrycie. Według jego oszacowań, na uzyskanym przez 

niego obrazie nowa miała jasność 8.9 mag. 

W ciągu doby od ogłoszenia odkrycia wykonano w kilku miejscach obserwacje 

potwierdzające to odkrycie. Wprawdzie pojawiło się nieco wątpliwości co do natury 

obiektu, obecnie podawana jest przynależność to typu klasycznych nowych FeII. Wskazują 

na to wykonane już w wielu miejscach obserwacje spektroskopowe. 

Pozycja obiektu: α(2000.0) = 18h 20m 27s, δ(2000.0) = –27° 44’ 26”. Warto zwrócić 

uwagę na tą nową, która – niecały tydzień po odkryciu – nadal znajduje się w zasięgu 

niedużych instrumentów. 
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Rys. 6. Krzywa blasku Nowej Strzelca 2012#4 – PNV J18202726-2744263 w dniach 7– 12 
lipca 2012 na bazie obserwacji AAVSO 
 
Źródła: 
Special Notice #289 – http://www.aavso.org/aavso-special-notice-289 
CBAT "Transient Object Followup Reports" – 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J18202726-2744263.html 
 

Marian Legutko (LMT), 
AAVSO, BAA, PTMA 

Supernowe w II kwartale 2012 

W drugim kwartale bieżącego roku zostało odkrytych 7 supernowych, których jasność 

przekroczyła 15 magnitudo. Tymi gwiazdami są: 

SN 2012ca (Vmax: 14.5 mag, S); SN 2012cg (Vmax: 11.9 mag, N); SN 2012cu (Vmax:        
14.6 mag, N); SN 2012db (Vmax: 14.7 mag, S); SN 2012dk (Vmax: 14.4 mag, S);                 
SN 2012dh (Vmax: 13.5 mag, S); PSNJ20032484-5557192 (Vmax: 14.5 mag, S). 

Nie były to jednak gwiazdy ciekawe dla obserwatorów mieszkających w naszym kraju. 
Jedynie dwie z nich wybuchły na północnej półkuli nieba. Napiszę o nich kilka słów. 

SN 2012cg  

Supernowa SN 2012cg (= PSN J12271283+0925132) została odkryta 15 maja 2012 r.             
w galaktyce  NGC 4424, w ramach programu Lick Observatory Supernova Search (USA). 
Pozycja galaktyki: R.A. = 12h27m12s.83, Decl. = +09°25'13".2. Lokalizacja supernowej: 
17".3 E, 1".5 S od centrum galaktyki. Supernowa została sklasyfikowana jako Ia. 
Gwiazda ostatecznie osiągnęła jasność 11.9 mag, była więc dość łatwo dostępna dla 
wizualnych obserwacji. Obecnie jej jasność oscyluje w granicach 14 mag. 
Sama galaktyka NGC 4424 znajduje się w gwiazdozbiorze Panny, jest galaktyką spiralną                
z poprzeczką (SBa). Jej jasność obserwowana wynosi 11.4 mag, a rozmiary kątowe 3.5' × 
1.7'. W 1865 roku odkrył ją Heinrich Louis d'Arrest. 
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Fot.1 Obraz odkrywczy, źródło:  
http://astro.berkeley.edu/bait/public_html/2012/sn2012cg.html 

SN 2012cu 

Odkryta 11 czerwca w galaktyce NGC 4772 przez Koichi Itagaki (Japonia) jako obiekt                 
o jasności 16.3 mag. Pozycja galaktyki: R.A. = 12h53m29s.35, Decl. = +02°09'39".0, 
lokalizacja supernowej 3".1 E, 27".1 S od centrum galaktyki. Jej typ określono na Ia. Kilka 
dni po odkryciu gwiazda osiągnęła maksymalną jasność 14.6 mag. 
NGC 4772 to galaktyka spiralna (Sa) o jasności obserwowanej 10.7 mag, znajdująca się             
w gwiazdozbiorze Panny, którą w 1784 roku odkrył William Herschel. Obserwowano w niej 
supernową SN1988E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.2 Obraz odkrywczy, źródło: http://www.k-itagaki.jp 
Krzysztof Kida, Elbląg 

AAVSO ID – KKX 
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PORADNIK OBSERWATORA 

Gdzie najczęściej wybuchają supernowe? 

W poprzednim numerze biuletynu opisałem naturę i typy gwiazd supernowych. Dziś, 
kontynuując wątek, chciałbym przedstawić krótko opracowanie statystyczne, które 
przybliży nam w jakich galaktykach obserwuje się najwięcej supernowych. 
Obecnie odkrywa się ponad dwieście supernowych rocznie. W momencie odkrycia są to               
w większości gwiazdy 15-16 magnitudo lub słabsze. Należy więc zapytać: jakie są szanse 
na odkrycie supernowej? Gdzie supernowe pojawiają się najczęściej? Czy supernowe 
pojawiają się z jednakową częstotliwością we wszystkich typach galaktyk? Może są 
galaktyki w których supernowe pojawiają się częściej, a w innych rzadziej? 
Dla zbadania tej kwestii, weźmy pod uwagę wszystkie zarejestrowane wybuchy 
supernowych w galaktykach do końca roku 2011, czyli okres czasu obejmujący nieco 
ponad 100 lat. Przy rozpatrywaniu częstotliwości pojawiających się supernowych                    
w galaktykach, trzeba pamiętać o efektach selekcji obserwacyjnej, jedne galaktyki są 
bowiem częściej i dokładniej obserwowane od innych. Z kolei same galaktyki zawierają 
różną liczbę gwiazd, o różnych masach. Jedne galaktyki są większe i bogatsze w gwiazdy 
od innych i to w obrębie tego samego typu morfologicznego. Zatem w galaktykach o dużej 
liczbie młodych gwiazd oraz pilniej obserwowanych, powinno być więcej dostrzeżonych 
supernowych niż w innych, z mniejszą liczbą gwiazd lub rzadziej obserwowanych. Aby 
zatem uniknąć wpływu tego efektu, weźmy pod uwagę tylko te galaktyki, w których 
zarejestrowano co najmniej trzy supernowe.  
Przy takim założeniu otrzymujemy listę 51 galaktyk, spośród kilku tysięcy w których 
zaobserwowano przynajmniej jedną supernową (tab.1).  

Liczba SN Oznaczenie galaktyki 

3 

NGC 521, NGC664, NGC 735, NGC 1058, NGC 1097, NGC 1365, NGC 1448, 
NGC 2207, NGC 2770, NGC 3631, NGC 3938, NGC 3947, NGC 4051,               
NGC 4157, NGC 4254, NGC 4527, NGC 4725, NGC 4939, NGC 5033,               
NGC 5668, NGC 6907, NGC 7678, NGC 7364, NGC 1376, NGC 5194,                
NGC 4495, IC 5145, PGC 059990, PGC 095451, UGC 01993, UGC 11064, 
UGC 11861, ESO 244-031, ESO 323-025 

4 
NGC 1084, NGC 1316, NGC 1559, NGC 2841, NGC 3147, NGC 3367,            
NGC 3627, NGC 5457, NGC 5468, NGC 6754 

5 NGC 2276, NGC 3184, NGC 4321 
6 NGC 3690, NGC 4303, NGC 5236 
9 NGC 6946 

Tab.1 Zestawienie galaktyk z przynajmniej 3 zarejestrowanymi supernowymi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1  Rozkład liczby galaktyk z zarejestrowaną liczbą supernowych 
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Na rysunku nr 1 pokazano szczegółowo rozkład liczby galaktyk z zarejestrowaną liczbą 

supernowych. Jest nawet jedna galaktyka w której zauważono aż 9 supernowych. 

Widać wyraźnie, że są galaktyki w których supernowe wybuchają znacznie częściej niż                  

w innych. Jak ta częstotliwość ma się do typu galaktyki wyjaśnia rysunek 2. Galaktyki 

typów pośrednich takich jak Sab, Sbc, Scd zostały włączone w podtypy Sa, Sb, Sc po 

połowie tzn. galaktyki Sbc po połowie zasiliły typy Sb i Sc itp. 
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Rys.2 Częstotliwość wybuchów supernowych w odniesieniu do rodzajów galaktyk 
 
Jak widać najczęściej supernowe wybuchają w galaktykach spiralnych typu 

morfologicznego Sc i Sb. Jak łatwo policzyć, galaktyki innych typów niż te dwa, dają tylko 

kilkanaście procent supernowych. Zatem największą szansę na „złapanie” supernowej dają 

systematyczne obserwacje galaktyk spiralnych typu Sc, a w drugiej kolejności galaktyk 

spiralnych Sbc i Sb. Dlaczego tak się dzieje, łatwo wyjaśnić. Otóż galaktyki typu Sb i Sc 

mają bardzo rozbudowane ramiona spiralne w których trwają intensywne procesy 

gwiazdotwórcze. Powstaje tam wiele masywnych gwiazd, które szybko ewoluują, kończąc 

swój kosmiczny żywot jako supernowe typu II, Ib i Ic. Te same procesy gwiazdotwórcze,  

zwiększają również liczbę potencjalnych supernowych typu Ia. Znaczna bowiem liczba 

powstających gwiazd, prowadzi w konsekwencji również do powstania licznych białych 

karłów, które są odpowiedzialne za wybuchy supernowych typu Ia. 

 

Sprawdźmy jeszcze galaktyki spiralne z poprzeczką (SB). Może dla nich rozkład 

supernowych będzie inny? Mimo niewielkiej liczebności próbki danych rysunek nr 3 

potwierdza, że rozkład jest analogiczny jak dla galaktyk bez poprzeczki, tzn. jako 

„dostawcy” supernowych dominują galaktyki podtypów SBc i SBb. 
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Rys. 3 Częstotliwość wybuchów supernowych w odniesieniu do podtypów galaktyk 
spiralnych z poprzeczką (SB) 

Na koniec sprawdźmy, jak wygląda rozkład typów galaktyk dla zbioru galaktyk w których 
zaobserwowano dokładnie dwie supernowe. Ponieważ próbka jest liczniejsza (155 
galaktyk), można więc uwzględnić ich typy pośrednie. Rysunek nr 4 również dowodzi, że 
częstość pojawiania się supernowych rośnie szybko od typu Sa osiągając maksimum dla 
typu Sc. 
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Rys. 4 Częstotliwość wybuchów supernowych w odniesieniu do rodzajów galaktyk dla 
zbioru galaktyk w których zaobserwowano dokładnie dwie supernowe 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, do poszukiwania supernowych należy brać pod 
uwagę galaktyki typów Sc, Sbc, i Sb, najlepiej te skierowane osią obrotu w naszą stronę, 
bo wtedy widać dobrze cały obszar dysku i ramion spiralnych.  
W przypadku galaktyk leżących w gwiazdozbiorach pasa zodiakalnego, należy przy analizie  
obserwacji uważać na ewentualne planetoidy, które mogą pojawić się na tle obserwowanej 
galaktyki. Wystarczy jednak powtórzyć obserwację już następnej nocy, żeby przekonać się 
czy to planetoida, gdyż zmieni ona położenie względem galaktyki. 

W następnym odcinku cyklu przedstawimy techniki poszukiwań supernowych. 
Tomasz Krzyt, Warszawa 

Kod AAVSO: KTZ 
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NASZE OBSERWACJE 

Obserwacje R Leonis polskich miłośników astronomii 

R Leonis (R Leo), jasna miryda w gwiazdozbiorze Lwa (Leo) została odkryta w 1782 roku 
przez J. A. Kocha w Gdańsku jako czwarta z kolei zmienna długookresowa. 
W średnim maksimum osiąga jasność 5.8 mag a w średnim minimum 10 mag. Może więc 
być obserwowana przez małe instrumenty w ciągu całego cyklu, z wyjątkiem miesięcy 
letnich, kiedy przez gwiazdozbiory Bliźniąt, Raka i Lwa wędruje Słońce. 

Podstawowe dane dla R Leo z GCVS (Ogólny Katalog Gwiazd Zmiennych - Instytut 
Astronomiczny Stenberga w Moskwie): 

• Współrzędne na epokę 2000: RA = 9h 47m 33.5s, DEC = +11o 25' 44" 
• Amplituda zmian jasności wizualnej: 4.4 – 11.3 mag 
• Średnia amplituda zmian jasności wizualnej: 5.8 – 10.0 mag (AAVSO) 
• Moment początkowego maksimum: Mo = JD2444164 
• Okres P = 309.95d 
• M - m = 0.43 
• Widmo: M6e-M8IIIe-M9.5e 

W bazie danych SOGZ-PTMA mamy 1907 obserwacji tej zmiennej wykonanych przez            
34 obserwatorów od 24.04.1989 do 25.05.2012 (23 lata). Wszystkie obserwacje 
przedstawia wykres 1. 

 

Wykres 1: krzywa jasności R Leo z obserwacji polskich miłośników astronomii. 

Na podstawie tych obserwacji udało mi się wyznaczyć, metodą aproksymacji 
wielomianowej (program TS12 z AAVSO), 20 momentów i wysokości maksimów jasności. 
Wyniki przedstawia poniższa tabela. 

W poszczególnych kolumnach: 
• JDmax – moment maksimum wyrażony w dacie juliańskiej, 
• + -  - niepewność wyznaczenia momentu maksimum w dobach, 
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• mag(max) – maksimum jasności, niepewność wizualna 0.1 mag, CCD 0.01 mag 
• dł. cyklu – odstęp czasu w dobach pomiędzy dwoma kolejnymi maksimami 

 

Lp JDmax + - [d] mag(max) dł. cyklu [d] 

1 2447945 2 5.9  

2 2448247 1 5.7 302 

3 2448557 1 4.7 310 

4 2449495 1 5.2  

5 2449806 3 6.3 311 

6 2450123 1 5.8 317 

7 2450434 2 6.2 311 

8 2450736 3 6.0 302 

9 2451671 2 5.8  

10 2451981 2 5.2 310 

11 2452288 3 5.7 307 

12 2452605 3 5.8 317 

13 2452912 4 6.0 307 

14 2453849 1 5.5  

15 2454159 1 5.8 310 

16 2454465 2 5.4 306 

17 2454783 1 5.3 318 

18 2455097 3 5.9 314 

19 2455704 3 5.1  

20 2456028 2 6.1 324 

20(CCD) 2456026 1 6.07 322 

średnia 6.0 312 

max 6.3 324  

min 4.7 302 

Najwyższe maksimum, 4.7 mag, obserwowaliśmy w JD 2448557 (27.10.1991) a najniższe, 
6.3 mag, w JD 2449806 (29.03.1995). Rozpiętość wysokości obserwowanych maksimów 
wynosi 1.6 mag. Średnia wysokość maksimów wynosi 6.0 mag. 

Czas trwania wyznaczonych długości cykli zawierał się w przedziale 302 – 324 dni, średnio 
cykl trwał 312 dni. 

Tegoroczne (2012) maksimum wyznaczyłem oddzielnie z obserwacji wizualnych (159 ocen 
jasności wykonanych przez 10 obserwatorów) i obserwacji CCD wykonanych techniką 
DSLR (54 pomiary Ryszarda Biernikowicza). Wyniki obrazują wykresy 2 i 3. 
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Wykres 2. R Leo – maksimum 2012 z obserwacji wizualnych 

 

Wykres 3. R Leo – maksimum 2012 z obserwacji CCD 

Obserwacje wizualne: maksimum 6.1 +-0.1 mag w JD 2456024 +- 2 (6.04.2012). 
Obserwacje CCD: maksimum 6.07 +-0.01 mag w JD 2456028 +- 1 (8.04.2012). 
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Fot. 1. R Leo – zdjęcie wykonane przez Janusza Wilanda 25.03.2012 

Na powyższym zdjęciu, wykonanym 25.03.2012 przez Janusza Wilanda widzimy R Leo dwa 
tygodnie przed maksimum. Rzuca się w oczy jej czerwony kolor charakteryzujący chłodne 
gwiazdy typu widmowego M. 

Dla gwiazd zmiennych okresowych o stałym okresie podaje się tak zwane elementy 
liniowe: Mo - moment pewnego początkowego ekstremum jasności (dla miryd jest to 
moment maksimum) wyrażony w dacie juliańskiej JD, P - okres wyrażony w dobach. 
Moment dowolnego innego ekstremum (dla miryd - maksimum) można obliczyć ze wzoru 

M(ekstremum) = Mo + P*E, gdzie E jest liczbą całkowitą zwaną epoką. 

Dla dowolnej chwili M > Mo można obliczyć wartość wyrażenia (M - Mo)/P, którego część 
całkowita informuje ile pełnych cykli minęło od Mo a część ułamkowa, zwana fazą, podaje 
ułamek okresu kolejnego cyklu. 

Dla miryd sprawa nie wygląda tak prosto. Rzecz w tym, że okres (rozumiany jako odstęp 
czasu pomiędzy dwoma kolejnymi maksimami) nie jest ściśle stały, może zmieniać z cyklu 
na cykl nawet do 15% średniego okresu P obliczonego ze wszystkich dotychczasowych 
obserwacji danej mirydy. Zmiany te mogą także kumulować się w poszczególnych cyklach. 
Wszystko to powoduje, że obserwowany (O) moment maksimum nie musi pokrywać się               
z momentem (C) wyliczonym na podstawie elementów Mo, P i E. Parametr O-C, będący 
różnicą czasu pomiędzy momentem obserwowanym a momentem obliczonym, jest jednym 
z ważniejszych parametrów w badaniach gwiazd zmiennych. Badanie zmian O-C w długich 
przedziałach czasowych może dostarczyć informacji o procesach fizycznych zachodzących 
w gwieździe. 
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Obliczmy moment  maksimum jasności  R Leo w 2012 w oparciu o elementy GCVS                
(Mo = 2444164, P = 309.95) Powiedzmy, że chcę obliczyć liczbę cykli i fazę dla chwili 
01.07.2012 12:00UT. Odpowiada jej Data juliańska  M = 2456110. 

(M - Mo)/P = (2456110 - 2444164)/309.25 = 38.6289 

Oznacza to, że od momentu Mo do M R Leo wykonała 38 pełnych cykli zmian jasności              
i 0.6289 = 62.89% cyklu 39. Należy więc obliczyć moment maksimum dla epoki E = 38. 
Mmax = 2444164 + 309.95*38 = 2455942 

Co odpowiada dacie cywilnej 15.01.2012. 

Tak więc, według elementów GCVS maksimum 38 cyklu powinno wystąpić w połowie 
stycznia 2012 a faktycznie obserwowane maksimum wystąpiło dopiero w pierwszej 
dekadzie kwietnia 2012. O-C z obserwacji wizualnych wyniósł 82 +- 2 dni a z obserwacji 
CCD 84 +-1 dzien. 

Wyliczyłem O-C dla wszystkich obserwowanych przez nas maksimów. Przedstawia                  
je wykres 4. 

 

Wykres 4. R Leo – diagram O-C wg elementów GCVS. 

Widać, że O-C rosną się i można z dobrym przybliżeniem przyjąć, że ten wzrost jest 
liniowy, opisany zależnością  

O-C = 0.96E + 46 

Oznacza to, że odkąd obserwujemy R Leo (23 lata), okres P jest stały ale o 0.69d dłuższy 
od podawanego przez GCVS, zaś Mo jest większe o 46. Możemy zatem przyjąć nowe 
elementy: Mo = 2444210 i P = 310.91d i według nich policzyć O-C. Wyniki pokazuje 
wykres 5. 
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Wykres 5. R Leo – diagram O-C wg elementów z polskich obserwacji. 

Maksymalne odchylenia momentów obserwowanych od momentów obliczonych nie 
przekraczają 10 dni czyli 3.2% okresu. Dla maksimum 2012 (E = 38) O-C z nowych 
elementów wyniosło –1 dzień dla obserwacji wizualnych i +1 dzień dla obserwacji CCD. 

Możemy z dużym prawdopodobieństwem prognozować, że maksimum kolejnego (E = 39) 
cyklu wystąpi w JD 2456335 +- 10 czyli 11.02.2013 +-10dni a jego wysokość będzie 
wynosić 6.0 +- 1.3 mag. A jakie będą faktyczne te wartości? Rozstrzygną obserwacje. 

Stanisław Świerczyński 
 PTMA - Kraków 

AAVSO ID – SSW 
 

Szarża na wiatraki – czyli jak wyznaczyłem odległość i rozmiary galaktyki 
„Wiatraczek” 
(Przyp. red.: praca nagrodzona na XXXVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium 
Astronomicznym w Grudziądzu). 

„Najbardziej niepojętą cechą wszechświata jest to, że można go pojąć” ~ Albert Einstein 
 

Teleskop: SW Synta Dobson 14’’ 
Okulary: Baader Scopos 30mm, Nagler 20mm, Plossl 25mm, Nagler 12mm, Plossl 10mm, 

Vixen LVW 8mm 
Miejsce obserwacji: N: 53.98o S: 18.69o 
Obserwator: Mateusz Grala 

1. Przedmiot projektu. 
Mój projekt opiera się na amatorskiej obserwacji supernowej SN 2011fe jako świecy 
standardowej (polega to na wyznaczeniu odległości do niej na podstawie obserwacji zmian 
jasności).  
Samo słowo „supernowa” to w astronomii termin określający kilka rodzajów kosmicznych 
eksplozji, które powodują powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu, który już po 
kilku tygodniach bądź miesiącach staje się niemal niewidoczny. 
Supernowe są powszechnym zjawiskiem we wszechświecie, jednak unikatowym jeśli 
chodzi o najbliższą przestrzeń rozumianą jako Lokalna Grupa Galaktyk. 
Oszacowania odnośnie częstości tego zjawiska w naszej galaktyce są różne, ale przyjmuje 
się, że średnio co 50 lat 1 mamy okazję oglądać supernową Drogi Mlecznej. W niedługim 
czasie musimy spodziewać się supernowej w naszej galaktyce, dlatego że ostatnie tak 

                                                 
1 Znane z pomiaru rozpowszechnienia radioaktywnych rozpadów Al26 w Drodze Mlecznej 
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bliskie zjawisko, było obserwowane w XVII wieku (przez Johannesa Keplera)  i oznacza to 
tyle, że nie potrafimy rejestrować wszystkich takich zjawisk. 
Od kilkudziesięciu lat technologia, w kwestii obserwacji supernowych, pozwala nam 
wychodzić poza obszar naszej galaktyki. Każdego roku odkrywamy i obserwujemy kilkaset 
tych zjawisk, a wszystko to dzięki profesjonalnym teleskopom. Pojęcie o tym, jak dużo 
rocznie odkrywamy takich zjawisk, daje nam ich nazwa, składająca się z 3 członów i tak na 
przykład zapis odkrytej 24 sierpnia 2011 roku, SN 2011fe oznacza, że: 
- SN – jest to supernowa, 
- 2011 – odkryta w 2011 roku, 
- fe – to rodzaj liczenia tych zjawisk w danym roku, literę „A” otrzymuje pierwsza odkryta 
supernowa, a gdy skończą się pojedyncze litery alfabetu to numerację kontynuuje 
kombinacja „aa”, „ab” i tak dalej. Zapis „fe” oznacza 161 supernową w 2011 roku.  
Postęp technologiczny pozwolił je sklasyfikować ze względu na występowanie różnych linii 
absorpcyjnych w widmie. Spośród wszystkich typów na szczególną uwagę astronoma-
amatora zasługują supernowe Ia , gdyż ustalono, że w przybliżeniu każda taka supernowa 
ma tą samą jasność absolutną (-19.3m). Zatem na podstawie obserwacji ich jasności                 
w okresie maksimum możliwe jest wyznaczenie odległości do nich, a co za tym idzie, do 
galaktyki w jakiej się znajdują. 
 

2. Istota projektu. 
Supernowymi interesuję się od kilku lat, a na pomysł żeby się nimi samodzielnie zająć 
wpadłem 25 sierpnia 2011 roku. Dzień wcześniej świat obiegła informacja na temat 
odkrycia supernowej SN 2011fe w galaktyce M101. Galaktyka „Wiatraczek” znajduje się 

względnie blisko Ziemi, więc od razu 
było wiadomo, że będzie to jedna           
z najjaśniejszych supernowych 
ostatnich kilkunastu lat. O całym 
wydarzeniu dowiedziałem się                 
z serwisu „Rochester Astronomy”             
i nie mogłem przegapić tak 
niebywałego zjawiska, które zbyt 
szybko się nie powtórzy. Pomyślałem 
wtedy, że to coś znacznie 
cenniejszego od całkowitego 
zaćmienia Słońca. Tego samego dnia 
odnalazłem informację o rodzaju 
supernowej – SN 2011fe była 
supernową Ia – nie mogłem 
zmarnować tej okazji. 
 

Fot.1. Zdjęcie galaktyki M101 wykonane przez teleskop Hubble’a (przed wybuchem 
supernowej), źródło: http://hubblesite.org/gallery/album/pr2009007h/ 

Postanowiłem samodzielnie wykorzystać ją jako świecę standardową i wyznaczyć 
maksimum jej jasności tylko i wyłącznie za pomocą własnych pomiarów (przez kilkanaście 
dni nie gościłem na astronomicznych portalach, na których mógłbym przypadkiem natrafić 
na jasność supernowej, robiłem to w celu odrzucenia podejrzenia wypaczenia wyniku)                   
i w ten sposób dociec jej odległości od Ziemi. Ale znając jej odległość mogłem wyliczyć coś 
jeszcze, widoczną średnicę galaktyki M101 – i tak też zrobiłem. 
Postaram się teraz trochę przybliżyć i wyjaśnić mój tok myślenia, a dopiero w dalszej 
części pracy pokazać wyniki jakie otrzymałem. 

a) Odległość Ziemia – galaktyka M101: 

Jeśli chodzi o analizę matematyczną to sprawa wydaje się prosta, a wzór który 
wykorzystałem, rozpozna każdy astronom wyrwany ze snu w środku nocy. Wzór wiąże ze 
sobą jasność absolutną i jasność obserwowaną gwiazdy i uzależnia obydwie wielkości od 
odległości jaka dzieli opisywaną gwiazdę i obserwatora. 
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gdzie: 
M – jasność absolutna 
m – jasność obserwowana, 
r – odległość od gwiazdy wyrażona w parsekach. 

Jasność obserwowaną wyznaczam z obserwacji, odległość ‘r’ jest wielkością szukaną. 

b) Obserwowana jasność supernowej: 

W celu określenia aktualnej jasności supernowej wykorzystałem metodę Nijlanda-Błażki-
Argelandera. Jest jedną z najlepiej sprawdzających się metod obserwacji gwiazd 
zmiennych i mówi się, że wprawne oko tym sposobem jest w stanie wyznaczyć jasność 
gwiazdy z dokładnością do 0,05mag. Polega to na wybraniu dwóch gwiazd porównania (‘a’ 
oraz ‘b’) zbliżonych jasnością (jedna jaśniejsza, a druga ciemniejsza od obserwowanego 
obiektu) i kolorem do gwiazdy badanej, a następnie ocenie różnic jasności pomiędzy 
ustalonymi trzema gwiazdami (‘a’, ‘b’ oraz zmienną ‘V’) w skali czterostopniowej. Wynik 
zapisuje się w następujący sposób amVnb (kolejność zapisu zgodnie z rosnąca jasnością)i 
na przykład zapis a2V4b oznacza, że różnica jasności pomiędzy gwiazdami ‘V’ i ‘b’ była 
dwukrotnie większa od różnice pomiędzy gwiazdami ‘a’ i ‘V’.  

Wzór na jasność gwiazdy zmiennej wygląda następująco: 

 

a, b – jasności gwiazd porównania – w moich obserwacjach były różne ze względu na 
zmianę jasności supernowej 
m, n – stopnie w różnicy jasności 

c) Rozmiary rzeczywiste M101: 

Mianowicie chodzi o powiązanie rozmiarów kątowych galaktyki z odległością (‘r’) do niej. 
Wygląda to tak: 

 

 

 

 

 

Rys. 1.  Zależność geometryczna rozmiarów kątowych galaktyki od odległości do niej 

                                         ->  

α -  wielkość kątowa galaktyki wyznaczona obserwacyjnie 
r -  odległość do obserwowanej galaktyki wyznaczona z obserwacji supernowej 

d) Wielkość kątowa galaktyki: 

W tej kwestii sprawa jest jeszcze prostsza. Wszystko co potrzebne zawiera w sobie wzór: 

 
gdzie: 

0.0418 – współczynnik określający obrót sfery niebieskiej [ ], 

 - czas przechodzenia galaktyki przez granice pola widzenia okularu [s], 
 - cosinus deklinacji galaktyki (dla M101 ). 
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3. Słodycz i gorycz projektu. 
Wyznaczenie odległości do galaktyki (a ściślej do supernowej) opiera się na wyznaczeniu 
zależności jasności gwiazdy od czasu. „Tylko”? Raczej „aż”. Powszechnie wiadomo, że 
największa obserwowana jasność supernowej typu Ia trwa około 2 tygodni, jednak 
moment rozpoczęcia się i zakończenia tego zjawiska nigdy nie jest znany naprzód, a to 
oznacza najczęstsze jak to tylko możliwe obserwacje, z których dopiero później można 
odczytać wartość maksymalnej obserwowanej jasności. 
Oto kilka moich spostrzeżeń na temat przeprowadzonego badania: 

a) dokładność wyniku całego projektu jest ściśle zależna od dokładności pomiaru jasności 
gwiazdy i wyznaczenia jej maksimum w przedziale czasowym, 
b) wyznaczenie odległości do galaktyki warunkuje margines czasowy 2 tygodni, natomiast 
w przypadku pomiaru wielkości kątowej galaktyki czas nie ma znaczenia, gdyż można ją 
zmierzyć nawet bez obecności supernowej, 
c) bardzo korzystnym zbiegiem okoliczności był fakt, że fazy Księżyca nie przeszkadzały             
w zaobserwowaniu wzrostu jasności supernowej, problem tego typu pojawił się na 
szczęście dopiero po okresie maksimum, 
d) na obserwacje miała wpływ oczywiście pogoda, ale też przejrzystość atmosfery 
związana z jej drganiem i zanieczyszczeniem. 

W każdej sesji obserwacyjnej wyznaczałem następujące wielkości: 

a) jasność supernowej, 
b) wielkość kątową galaktyki, 

Wydawać się może dziwne, że wyznaczałem dwie wielkości jednocześnie skoro kilka linijek 
wcześniej napisałem, że jasność supernowej to sprawa pierwszorzędna bo zależna od 
czasu, z kolei wielkość kątową galaktyki można wyznaczyć w dowolnej chwili. Przecież 
mogłem się skupić tylko na pierwszym pomiarze i poświęcić mu więcej czasu. Dlaczego, 
więc postąpiłem inaczej? – Jak wiadomo, warunki atmosferyczne nigdy się nie powtarzają, 
podczas każdej obserwacji są inne. Choć praktycznie się nie różnią to jednak taki pomiar 
wymaga największej precyzji i jedyną drogą, żeby zorientować się w jakim stopniu 
względnie inne warunki atmosferyczne wpływają na niego, jest porównanie wyglądu 
jakiegoś delikatnego obiektu w tym przypadku galaktyki (w lepszych warunkach rozmiary 
kątowe galaktyki były większe, a w gorszych mniejsze), porównując zarejestrowane 
wielkości M101, można jednoznacznie stwierdzić, które pomiary były przeprowadzane w 
lepszych, a które w gorszych warunkach i uwzględnić to w otrzymanych wynikach. 

Wyznaczenie wyżej wymienionych wielkości zajmowało około 1.5-2 h dla pojedynczej sesji 
obserwacyjnej. W tym czasie dokonywałem 10 pomiarów obydwóch wielkości. Większa 
ilość pomiarów nie była możliwa, bo po 2 godzinach maksymalnego skupienia, byłem na 
tyle wyczerpany, że moje zmęczenie miało znaczący wpływ na kolejne pomiary. 

4. Praktyczny przebieg pojedynczej (dwugodzinnej) sesji obserwacyjnej. 
W celu szczegółowej dokumentacji przeprowadzonych obserwacji dwukrotnie zapisałem 
obserwacje w postaci szkicu. Jako, że cała praca badawcza opiera się na bezpośrednim 
analizowaniu obrazu w okularze teleskopu, postanowiłem naszkicować to co udało mi się 
zobaczyć. Prezentowany szkic został wykonany podczas sesji obserwacyjnej w dniu                 
4 września 2011. 

Uwagi dotyczące rysunku: 

a) pole widzenia przedstawione na szkicu nie odzwierciedla pola widzenia uzyskanego              
w okularze, dlatego że w procesie powstawania szkicu patrzyłem przez różne okulary (a co 
za tym idzie różne powiększenia)– zabieg ten miał na celu wyłowienie jak największej 
liczby szczegółów, jeśli nie ten okular to inny pozwalał na zobaczenie konkretnej rzeczy,         
w ten sposób powstała swojego rodzaju mapa analizowanego fragmentu nieba, 
b) gwiazdy, które nie zmieściły się w polu widzenia szkicu, a odegrały istotną rolę                 
w obserwacji, zostały naszkicowane po linii przerywanej poza granicami szkicu, 
c) pole widzenia szkicu w przeciwieństwie do pola widzenia w okularze teleskopu nie jest 
okrągłe, dlatego że teleskop wykorzystany w obserwacji nie posiadał naprowadzania co 
uniemożliwiało utrzymanie go, za każdym pociągnięciem ołówka, w tym samym miejscu, 
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d) mierzona średnica kątowa galaktyki jest w rzeczywistości (subiektywnie największą) 
cięciwą galaktyki równoległą do równika niebieskiego i to ona za każdym razem określa 
wielkość kątową galaktyki (na szkicu oznaczone jako d’) 
e) najmniejsze pojedyncze jasne kropki pojawiły się na skutek odwracania kolorów                   
i poprawiania półcieni, 
f) oznaczenia na szkicu są takie same jak oznaczenia w rozdziale „istota projektu”,                   
a zaznaczona gwiazda to supernowa SN 2011fe, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.2. Szkic obserwacyjny 
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Rys.3. Wygląd zapisu pojedynczej sesji pomiarowej 

a)  oraz  - niepewności pomiaru wyznaczane metodą najmniej korzystnego 
przypadku (NKP), 
b) a,b,c,d,f,g – jasności gwiazd porównania. 

5. Wyniki obserwacji. 

DATA OBSERWACJI GODZINA 
JASNOŚC 

SUPERNOWEJ 
[mag] 

WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE – ŚR. 

KĄTOWA GALAKTYKI 

26 sierpień 2011 23:00 - 1:15 13.49 +/- 0.13 13’40.20’’ +/- 1’14.64’’ 

28 sierpień 2011 23:30 – 1:30 12.53 +/- 0.14 12’51.95’’ +/- 1’23.96’’ 

30 sierpień 2011 23:00 – 1:15 11.43 +/- 0.21 12’40.54’’ +/- 1’36.60’’ 

31 sierpień 2011 22:00 – 00:45 11.76 +/- 0.23 14’25.49’’ +/- 1’19.04’’ 

2 wrzesień 2011 21:45 - 23:15 10.60 +/- 0.25 10’5.97’’ 

3 wrzesień 2011 22:00 – 23:45 10.40 +/- 0.30 13’5.13’’+/- 0’52.69’’ 

4 wrzesień 2011 22:15 – 1:00 10.02 +/- 0.24 14’31.9’’ +/- 1’45.39’’ 

8 wrzesień 2011 2:45 – 3:50 9.94 +/- 0.13 13’12.15’’ +/- 0’52.69’’ 

20 wrzesień 2011 21:15 – 22:30 10.55 +/- 0.41 11’56.63’’ +/- 1’5.87’’ 

21 październik 
2011 20:30 – 22:00 12.05 +/- 0.41 13’33.23’’ +/- 1’10.26’’ 

22 listopad 2011 22:00 – 23:00 12.90 +/- 0.35 Brak pomiaru 

28 styczeń 2012 00:45 Poza zasięgiem Brak pomiaru 

Tab 1: Wyniki pomiarów w poszczególnych jednostkach obserwacyjnych 
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[Uwagi dotyczące wyników obserwacji: prawdopodobną przyczyną wzrostu błędu pomiaru 
jasności supernowej wraz z postępem projektu jest niemieszczenie się jaśniejszych gwiazd 
porównania w polu widzenia okularu]. 
 
6. Jeszcze trochę i się uda – wykres zależności jasności supernowej od czasu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.4. Wykres zmian jasności supernowej SN 2011fe  

Wnioski z wykresu: 
a) zaobserwowanie okresu maksimum jasności supernowej zakończyło się sukcesem –              

z pomiarów wynika, ze trwało około 16 dni (od 4 do któregoś dnia sprzed 20 września), 
b) przypuszczalnie największą jasność supernowa osiągnęła w dniach pomiędzy                      

4 i 8 września, 
c) fakt, że udało się zaobserwować okres maksimum jasności Sn2011fe umożliwia 

wyznaczenie maksymalnej jasności gwiazdy – każdy pomiar z tego okresu powinien być 
traktowany jako maksimum ze względu na błąd pomiaru, 

d) znając największą jasność obserwowaną supernowej typu Ia, można wyznaczyć 
odległość do niej, a zarazem do galaktyki w której się znajduje. Idąc tym tropem, po 
wyznaczeniu wielkości kątowej galaktyki, można oszacować jej rzeczywiste rozmiary. 

 
6. Zebranie wszystkich danych – czy walka z wiatrakami została zakończona 
sukcesem? 
 

a) Odległość Ziemia – galaktyka M101: 
 

 
 

Dane: 
M = -19.3 mag 
m = 10.02 +/- 0.24 mag ( ,  – zdecydowałem się wziąć dane              
z dnia 4 września z dwóch powodów. Po pierwsze warunki atmosferyczne były wówczas 
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najlepsze) największa śr. kątowa galaktyki), a po drugie pomiar z tego dnia zawiera                       
w sobie wyniki z pomiaru 8 września, bo przedział 9.94 +/- 0.13 mieści się w przedziale 
10.02 +/- 0.24, a z wykresu wynika, że obydwa dni są na pewno dniami z okresu 
maksimum jasności. 
 
Po przekształceniu wzór przyjmuje postać: 

   ->                          

 
Odległość jaka dzieli nas i galaktykę Wiatraczek to 23 846 830 +/- 2 635 650 lat 
świetlnych - błąd pomiaru wyznaczony z wykorzystaniem rachunku 
różniczkowego. 
 
b) rzeczywiste (widoczne) rozmiary galaktyki M101: 
 

 
 

dane: 
α = 14’31.9’’ +/- 1’45.39’’  0.24o +/- 0.03o – dane zdecydowałem się wziąć z dnia                 
4 września, dlatego że właśnie wtedy obserwowałem ją największą (obserwowaną wielkość 
kątową galaktyki warunkuje sprzęt, którym prowadzi się obserwacje, a jeśli obserwuje się 
cały czas tym samym teleskopem to względną wielkość galaktyki określają warunki 
atmosferyczne), 
β = 0.12o 

 
r = 7 311 390pc 
 
Zatem: 

  ->                             
 

Wielkość galaktyki Wiatraczek to 100 803 +/- 16 647 lat świetlnych - błąd 
pomiaru wyznaczony z wykorzystaniem rachunku różniczkowego. 

 
7. Weryfikacja wyników czyli kto jest odpowiedzialny za błąd pomiaru. 
Wartości odległości (w latach świetlnych) do M101 według różnych, wiarygodnych źródeł 
są następujące: 
a) 15 000 000 – „Atlas Nieba” Przemysław Rudź; Pascal, Bielsko-Biała 2008, 
b) 20 900 000 – z anglojęzycznej wersji wikipedi, 
c) 21 000 000 – z polskiej wersji wikipedi, 
d) 22 000 000 - http://www.astr.ua.edu, 
e) 22 586 580 – http://ned.ipac.caltech.edu, 
f) 24 000 000 –  http://www.absoluteaxarquia.com, 
g) 24 135 840 – http://iopscience.iop.org, 
h) 27 000 000 – http://messier.seds.org, 
i) 27 000 000 – http://www.seasky.org, 
j) 27 000 000 - http://asterisk.apod.com. 

Mając na uwadze dość duży rozrzut (różnice wartości dochodzące do 56%, a po odrzuceniu 
punktu ‘a’  23%) mój wynik 24 mln lat świetlnych wpasował się niemal idealnie. Jeśli nie 
uwzględnimy wartości odległości podanej przez Przemysława Rudzia (wartość znacząco 
odbiegająca od pozostałych) to mój pomiar stanowi mniej więcej środek pozostałych 
wartości (15% większy od odległości podanej w punkcie ‘b’ i 11% mniejszy od odległości 
podanej w punkcie ‘j’). 
Pomiar odległości do galaktyki „Wiatraczek” uznaję za zakończony sukcesem. 
Wartości wielkości (w latach świetlnych) M101 według różnych źródeł przedstawiają się 
następująco: 

0.02 
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a) 170 000 – z anglojęzycznej wersji wikipedi (tyle samo na polskiej), 
b) 170 000 - http://hubblesite.org, 
c) >200 000 - http://www.atlasoftheuniverse.com, 
d) 170 000 - http://www.nature.com, 
e) 155 000 - http://csep10.phys.utk.edu. 

Informacje o tym jak duża jest galaktyka M101 było trudniej odszukać niż odległość do 
niej, ale pomimo tego źródła uznaję za wiarygodne. Tym razem mój wynik rozmiarów 
galaktyki jest poza przedziałem profesjonalnych pomiarów. Gdzie szukać przyczyn takiej 
rozbieżności? Moim zdaniem całą winę za takli stan rzeczy ponosi amatorski sposób 
obserwacji. Z praktycznego punktu widzenia, nie jest możliwe zobaczenie dokładnych 
granic galaktyki tylko i wyłącznie dzięki analizowaniu obrazu w okularze teleskopu. Mając 
na uwadze to, że galaktyka im dalej od jądra tym jest rzadsza, dochodzimy do wniosku, że 
korzystając z teleskopu jakiego ja użyłem do obserwacji, nie jest możliwe zobaczenie 
całości galaktyki. Czy zatem pomiar poszedł na marne? Otóż moim zdaniem nie, bo choć 
nie uzyskałem dokładnego wyniku, to otrzymałem wynik poglądowy, dający pewne pojęcie 
o wielkości „Wiatraczka” i mam na myśli to, że jest on porównywalny do Drogi Mlecznej. 

8. Podsumowanie – moje wnioski, przemyślenia, podziękowania. 

Projekt, który realizowałem kilka długich miesięcy, a na pomysł żeby go rozpocząć 
wpadłem pod koniec wakacji, dał mi pojęcie o tym, że każdy może na swój sposób 
zmierzyć wszechświat. Jak się okazuje, już z wykorzystaniem amatorskiego sprzętu można 
zajrzeć w głębie wszechświata, a co więcej, dokonywać jego pomiarów. Zdaję sobie 
sprawę, że do światowej nauki to dużo nie wznosi, bo wyniki jakie otrzymałem są znane 
już od wielu lat, jednak uważam swój projekt jako coś niezwykłego dla mnie jako 
miłośnika astronomii, dlatego że doszedłem do podobnych wyników jakimi dysponują 
naukowcy. Już nie muszę ślepo wierzyć w dane, jakie serwują nam różnego rodzaju 
pozycje książkowe, czy serwisy astronomiczne, bo sam przekonałem się o ich 
wiarygodności wynikającej z metod szacowania pewnych wartości wielkości 
astronomicznych. 
Co więcej dało mi to pojęcie o możliwościach teleskopu jakim prowadziłem obserwacje. 
Przekonałem się o jego wadach i zaletach, poznałem jego ograniczenia i możliwości.                
Po całym projekcie, który prowadziłem kilka długich miesięcy, mogę stwierdzić,                    
że teleskop SW Synta Dobson 14’’ przez astronomów jak i miłośników astronomii 
nazywany amatorskim, może zostać wykorzystany także jako narzędzie kosmologii, 
oczywiście w amatorskim tego słowa znaczeniu. 
Na koniec dziękuję Andrzejowi Grala (mojemu tacie), który niezależnie od późnej pory 
dnia, zawsze dowoził mnie na miejsce obserwacji, z którego prowadziłem wszystkie 
pomiary. 
Podziękowania dla mojego przyjaciela Krzysztofa Chojnackiego za udostępnienie mi na 
czas projektu swojego teleskopu SW Synta Dobson 14’’ wraz z całą  walizką okularów, bez 
tego nic nie udałoby mi się zrobić. 
Słowa podziękowań należą się też mojemu nauczycielowi fizyki - Tomasz Kacik pomógł mi 
w teoretycznym opracowaniu wyników obserwacji. Dziękuję również liderowi Tczewskiego 
Koła Miłośników Astronomii – Jarosław Pióro udzielił mi cennych wskazówek podczas 
tworzenia tej pracy. 

9. Źródła. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Supernowa, 
http://www.rochesterastronomy.org/, 
http://hubblesite.org  (zdjęcie M101), 
„Atlas Nieba” Przemysław Rudź; Pascal, Bielsko-Biała 2008. 

Mateusz Grala 
I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 
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AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA 

Czy maksimum słoneczne XXIV Cyklu będzie niskie? 

Gdy XXIII cykl aktywności słonecznej dobiegał powoli końca zaczęły pojawiać się                   

w literaturze przedmiotu pierwsze prognozy naukowców dotyczące poziomu aktywności 

słonecznej w kolejnym XXIV cyklu. Tego typu prognozy, choć nie zawsze dokładne                    

i wiarygodne, podejmowane są zawsze ze sporym wyprzedzeniem, z kilku bardzo istotnych 

względów: przede wszystkim ważne są dla naukowców badających Słońce, którzy chcą się 

przekonać o jakości swojej pracy, a przede wszystkim o skuteczności tworzonych modeli 

słonecznego dynama. Tego typu prognozy są także ważne dla specjalistów planujących 

orbity satelitów oraz orbity innych misji kosmicznych, także tych z udziałem ludzi.                  

Na przełomie lat 2007/2008 można było znaleźć opinie uznanych w dziedzinie słonecznej 

aktywności autorytetów mówiące, iż następny cykl aktywności Słońca będzie 

charakteryzował się wysokim poziomem notowanych Liczb Wolfa, zaś następny cykl,            

XXV z obserwowanych, będzie wyjątkowo słaby. 

Wyraźną cezurą między dwoma cyklami i pierwszym sprawdzianem dokładności 

heliofizycznych prognoz okazały się być lata 2008-2009, kiedy to odnotowano 

niespodziewanie rekordowo niski poziom aktywności plamotwórczej Słońca. W tym 

dwuletnim okresie było aż 526 dni, gdy na powierzchni Słońca nie zauważono żadnej 

plamy. Było to wielkie zaskoczenie, gdyż pierwszą plamę nowego cyklu zaobserwowano 

już 4 stycznia 2008 roku, a zwiastuje to najczęściej rychłe zwiększanie się poziomu 

notowanych indeksów aktywności słonecznej i początek nowego cyklu. Pojawiły się w tym 

kontekście pierwsze zmiany prognoz dotyczące terminu wystąpienia momentu 

szczytowego nowego cyklu. Stwierdzono, że nie będzie to miało miejsca już w 2010 roku 

jak przewidywano wcześniej, ale na przełomie lat 2011/2012. 

Gdy nastąpił ów niespodziewanie długi okres praktycznie zerowej aktywności słonecznej                

w latach 2008-2009, dla naukowców stało się jasne, że ich przewidywania mogą się 

okazać bardziej chybione, niż się spodziewali, a ich rozumienie mechanizmu słonecznego 

magnetyzmu będzie trzeba skorygować. Z niecierpliwością czekano więc na rozwój 

sytuacji. O tym, czy kolejna słoneczna niespodzianka stanie się faktem, miał zdecydować 

rozwój aktywności słonecznej w pierwszych miesiącach i latach gałęzi wznoszącej nowego 

cyklu. Po pierwszych trzech latach XXIV cyklu można było się pokusić o bardzo pewne               

i tym razem już dokładne prognozy. I już w pierwszej połowie 2012 roku naukowcy 

przedstawili nowe i intrygujące zarazem wnioski z obserwacji. Heliofizycy znacząco 

skorygowali swoje prognozy, które w zasadzie nie były już prognozami, a potwierdzeniem 

zaobserwowanych wcześniej faktów.  

Zgodnie z najnowszą opinią naukowców maksimum XXIV cyklu ma być opóźnione              

i wystąpi najpewniej w okolicach maja-czerwca 2013 roku, zaś jego poziom (średnia liczba 

Wolfa) powinien kształtować się w okolicach wartości R=60. Jest to znacznie niższy poziom 

aktywności nie tylko od maksimum w cyklu XXIII, ale też od wielu poprzednich. Ostatnim 

tak słabym cyklem aktywności słonecznej był cykl XVI, którego maksimum miało miejsce 

w 1928 roku. Prognozy dotyczące kolejnego, XXV cyklu, nie zmieniły się: mimo pewnego 

opóźnienia (zacznie się bowiem dopiero ok. 2020 roku), ma być taki, jak przewidywano już 

wcześniej, czyli jeszcze słabszy niż XXIV cykl. 
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W związku z tym powstaje pytanie, czemu poziom aktywności Słońca jest obecnie niższy, 

niż się spodziewano. Prawdopodobnie za tak niski poziom aktywności słonecznej 

odpowiadają zakłócenia tzw. Wielkiego Pasa Transmisyjnego, czyli potężnej rzeki plazmy 

przepływającej przez wnętrze Słońca. Przyczyną małej aktywności w ostatnich latach był 

prawdopodobnie zbyt szybki ruch strumienia plazmy podczas wcześniejszego minimum 

między XXII a XXIII cyklem. Plazma przenoszona przez WPT zbyt krótko przebywała              

w obszarze, gdzie podlega silnemu wpływowi pola magnetycznego. Wpływ tego dość 

odległego w czasie zjawiska był niewątpliwie widoczny w latach 2008-2009, kiedy 

notowano wyjątkowo niskie liczby Wolfa w minimum, a także wpłynęło ono na poziom 

maksimum cyklu XXIV-go. Można z dużą dozą pewności stwierdzić, że obecne maksimum 

aktywności nie osiągnie nawet przeciętnego poziomu i należy się spodziewać, że następne 

może być jeszcze słabsze. W kontekście tych faktów, dość realistycznym i sensownym 

wydaje się pytanie, czy aby nie znajdujemy się znów na skraju kolejnego wieloletniego 

okresu obniżonej aktywności, takiego jak choćby Minimum Oorta lub Minimum Wolfa. 

Zapewne w tej kwestii także z biegiem czasu pojawią się coraz pewniejsze heliofizyczne 

prognozy. 

 

Źródła: 

http://solarscience.msfc.nasa.gov/predict.shtml 

http://www.nasa.gov/pdf/522486main_MissingSunspots_Nandi.pdf 

 

Adam Derdzikowski 
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Raport o aktywności Słońca za II kwartał 2012 roku w oparciu                      
o Komunikaty Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława 
Szymańskiego. 

Towarzystwo Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego 
Osiedle Traugutta 7/10, 99-320 Żychlin, tel. 608 278 894  

www.tos.astrowww.pl   tossun1@wp.pl, tossun@interia.pl, 
adamderdzikowski@wp.pl 

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc kwiecień 2012 

Dzień R F CV Dzień R F CV Dzień R F CV 
1 58 9 35 11 26 8 12 21 138 7 139 
2 64 6 33 12 35 - 30 22 128 7 134 
3 64 3 45 13 45 5 34 23 113 4 132 
4 42 5 45 14 50 3 29 24 120 7 102 
5 46 5 32 15 55 - 69 25 109 8 106 
6 45 3 22 16 52 - 55 26 97 8 90 
7 26 8 18 17 79 8 65 27 90 8 93 
8 25 8 13 18 98 6 89 28 93 9 77 
9 12 6 7 19 113 8 128 29 113 8 70 

10 12 7 3 20 131 9 137 30 89 6 76 

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc maj 2012 

Dzień R F CV Dzień R F CV Dzień R F CV 
1 84 6 75 11 90 5 87 21 89 8 79 
2 83 5 83 12 85 6 104 22 73 8 63 
3 89 7 83 13 87 7 113 23 73 6 52 
4 87 10 84 14 97 7 113 24 74 6 48 
5 89 7 90 15 100 7 113 25 83 7 66 
6 87 5 77 16 101 4 105 26 80 4 63 
7 70 8 68 17 89 7 86 27 77 5 79 
8 73 8 82 18 89 6 93 28 97 5 78 
9 85 6 87 19 98 5 93 29 69 4 63 

10 99 5 89 20 102 7 92 30 56 4 54 
        31 74 5 73 

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc czerwiec 2012 

Dzień R F CV Dzień R F CV Dzień R F CV 
1 126 9 116 11 127 8 89 21 23 4 22 
2 137 10 119 12 114 8 90 22 18 - 6 
3 149 8 118 13 95 7 110 23 16 6 6 
4 163 - 105 14 106 - 116 24 16 5 4 
5 133 - 92 15 114 6 115 25 14 3 8 
6 139 7 91 16 95 4 97 26 37 - 34 
7 107 8 69 17 82 5 94 27 66 5 56 
8 105 10 71 18 55 7 72 28 88 6 76 
9 118 10 73 19 44 7 63 29 107 7 91 

10 123 9 105 20 37 6 50 30 95 6 108 

R - liczba Wolfa  F -liczba nasilenia pochodni fotosferycznych  CV - wartość klasyfikacyjna 

Średnie wartości powierzchni plam dla danych miesięcy: 
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc kwiecień 2012 wyniosła                  
S = 1178.20 [p.p.s - MH.] 
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc maj 2012 wyniosła                 
S = 1179.75 [p.p.s - MH.] 
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc czerwiec 2012 wyniosła                 
S= 858.50 [p.p.s - MH.] 
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Dane dotyczące powstałych grup plam słonecznych 

Nr B L P S Nr B L P S 

57 +15 68 22 III – 1 IV 3 97 -9 91 13 – 24 V 2 

61 -25 31 23 III – 4 IV 6 98 +12 77 13 – 25 V 21 

65 -23 43 28 – 30 III 5 99 -11 62 15 – 19 V 3 

68 +14 311 30 III – 8 IV 18 100 +17 19 18 – 30 V 6 

69 -19 322 2 – 2 IV 1 101 +21 68 20 - 21 V 5 

70 +16 295 2 – 9 IV 10 102 +11 340 21 – 29 V 5 

71 +13 330 5 – 6 IV 1 103 -12 309 24 V – 04 VI 13 

72 -14 159 10 – 13 IV 3 104 -17 328 25 – 28 V 2 

73 +10 200 11 – 17 IV 17 105 -13 283 25 V – 07 VI 11 

74 +19 110 13 – 23 IV 19 106 -10 253 31 V – 10 VI 16 

75 -22 146 17 – 23 IV 13 107 +15 207 31 V – 4 VI 5 

76 +14 68 17 – 22 IV 3 108 -16 205 31 V – 4 VI 9 

77 -16 93 15 – 26 IV 36 109 +13 200 1 – 11 VI 8 

78 -20 158 18 – 21 IV 7 110 -13 203 1 – 12 VI 10 

79 -19 57 20 – 29 IV 24 111 +11 192 2 – 11 VI 13 

80 +13 41 21 – 30 IV 10 112 +9 93 3 – 3 VI 2 

81 +8 28 24 - 29 IV 10 113 -17 178 4 – 6 VI 1 

82 +16 330 24 IV – 3 V 4 114 +17 269 5 – 7 VI 3 

83 -20 320 24 IV – 6 V 10 115 +15 249 5 – 11 VI 11 

84 -20 290 28 – 30 IV 4 116 -24 111 9 – 20 VI 23 

85 +18 282 28 – 28 IV 1 117 -16 93 9 – 21 VI 26 

86 -24 283 29 IV – 10 V 9 118 -10 90 9 – 17 VI 12 

87 -29 290 29 IV – 7 V 6 119 +13 78 9 – 18 VI 6 

88 +14 230 2 – 8 V 2 120 -13 102 15 – 17 VI 1 

89 +4 223 2 – 7 V 1 121 +14 95 17 – 18 VI 1 

90 +9 190 5 – 17 V 49 122 -14 261 19 – 20 VI 2 

91 -15 227 8 – 11 V 4 123 +18 357 21 – 23 VI 4 

92 -23 143 8 – 21 V 3 124 -13 269 24 VI - ? (13) 

93 -15 252 9 – 9 V 2 125 +17 222 26 VI - ? (16) 

94 -16 158 9 – 10 V 3 126 -13 226 27 VI - ? (12) 

95 +15 112 11 – 23 V 15 127 -15 206 27 VI - ? (15) 

96 -27 108 12 – 15 V 6 128 +16 203 29 VI - ? (6) 

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 

Obserwatorzy: 
G. Araujo (Hiszpania), R. Battaiola (Włochy), H. Barnes (Nowa Zelandia), M. Biesiada,               
A. Chrapek, G. Dałek, J. Derdzikowska, A. Derdzikowski, P. Jaskółka, M. Leventhal 
(Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), M. Musialska, M. Musialski, G-Lutz Schott 
(Niemcy), G. Stemmler (Niemcy), M. Suzuki (Japonia), K. Szatkowski, P. Urbański,                   
K. Wirkus, P. Wirkus, Z. Ziółkowski . 
 

 Zapraszamy naszych Czytelników do publikowania artykułów na łamach naszego 
biuletynu. Chcemy, by był on tworzony dla miłośników gwiazd zmiennych przez 
miłośników gwiazd zmiennych. Jeśli chciałbyś opisać własne obserwacje lub podzielić 
się swoją wiedzą i doświadczeniem, to napisz do nas: proxima@astronomica.pl 
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Fot. 1 Tranzyt Wenus  
06.06.2012 r. ,  
Wschowa (Woj. Lubuskie) 
Autor: Jacek Jakubowski  
 

Fot. 3  Tranzyt Wenus 
06.06.2012 r., III kontakt, 
widoczny z miejscowości 
Łaz koło Żar. 
Autor: Mariusz Rudziński  

 

 

Fot. 2  Tranzyt Wenus 
06.06.2012 r.  
Autor: Wojciech Piskorz,  
Gliwicki Oddział PTMA 

 


