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Słowo wstępu 

Nieco ponad 2,5 roku temu przystępowałem do realizacji pierwszego numeru naszego biuletynu, 
a tymczasem mamy już mały jubileusz… nr 10. Nie spuszczamy z tonu i każdym wydaniem 
staramy się spełniać oczekiwania naszych czytelników. Czy tym razem sprostaliśmy temu 
wyzwaniu? To już musicie ocenić sami. 

Czas płynie, a wraz z nim zmieniają się techniki obserwacyjne, coraz częściej amatorzy sięgają 
do technik cyfrowych, które jeszcze jakiś czas temu praktycznie były dostępne tylko dla 
astronomów zawodowych. Opisywaliśmy już techniki CCD, ale dziś skuteczną i dokładną 
fotometrię można wykonywać nawet zwykłym sprzętem fotograficznym dostępnym dla 
szerokiego grona ludzi. Dowodzi tego praca i obszerny artykuł Ryszarda Biernikowicza na temat 
akcji obserwacji długookresowego układu zaćmieniowego AZ Cassiopeiae, koordynowanej przez 
zawodowych astronomów z Torunia, do której profesjonaliści zapraszają także miłośników 
astronomii. 

Jesień i zima to dobry czas na obserwacje Cudownej Wieloryba, która niedawno miała maksimum 
jasności. Publikujemy więc artykuł o niej i pierwsze podsumowanie nie zakończonej jeszcze akcji 
obserwacji. Kto jeszcze nie spojrzał na tę wspaniałą gwiazdę, to jest właśnie okazja, bo najbliższe 
możliwe do obserwacji maksimum przypadnie dopiero w 2018 roku. 

Ale oczywiście to nie wszystko w dzisiejszym numerze, mamy kilka innych ciekawych materiałów 
oraz nasze stałe pozycje, których nie będę już wymieniał, po prostu sami sprawdźcie. 

Zapraszam do lektury! 

Krzysztof Kida 
Elbląg, 19 październik 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. 
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NEWS 

Obserwujmy Propus – η Gem! 
Wprawdzie zima jeszcze przed nami, ale obserwatorzy gwiazd zmiennych powinni właśnie 
teraz zwrócić uwagę na jedną z najjaśniejszych zmiennych północnego nieba zimowego – 
etę Bliźniąt (η Gem; nazwa własna: Propus). Dla przypomnienia –  η Geminorum jest 
czerwonym olbrzymem typu widmowego M3, odległym od nas o 110 (± 20) parseków 
(350 ± 70 lat świetlnych). Jednak, jak dowodzą obserwacje spektroskopowe, olbrzym ten 
nie jest samotny. Towarzyszą mu dwie gwiazdy. Karzeł typu widmowego G (η Gem B) 
obiega środek masy układu w okresie około 700 lat. Drugi składnik – obiekt bardziej nas 
interesujący, prawdopodobnie klasy widmowej B – znajduje się znacznie bliżej masywnego 
towarzysza. Jego okres obiegu wynosi nieco ponad 8 lat (2984 dni). Co ważniejsze, dla 
obserwatora na Ziemi tworzy on z czerwonym olbrzymem układ zaćmieniowy! 
Według danych obserwacyjnych, η Gem jest zmienną półregularną o okresie zmian blasku 
około 233 dób i amplitudzie 3.1 – 3.9 mag. Jednak, według obserwacji zebranych np.                
w bazie AAVSO, zazwyczaj gwiazda jest jaśniejsza niż 3.6 mag. Przykład tego pokazano na 
rysunku 1, prezentującym polskie obserwacje z okresu jesień 2011 – kwiecień 2012. 
 

 
Rys. 1. Polskie obserwacje η Gem w okresie 15 października 2011 – 25 kwietnia 2012 

Głębsze spadki jasności zmiennej mają miejsce, co dosyć oczywiste, w okresie zaćmienia. 
Ostatni taki epizod miał miejsce w 2004 roku. Wcześniejszy, z roku 1996, miał miejsce 
podczas bliskiej koniunkcji zmiennej ze Słońcem. Siła rzeczy, zaćmienie nie było wtedy 
obserwowane, a to z roku 2004 tylko częściowo. Obecnie jednak mamy okazję przyjrzeć 
się kolejnemu zaćmieniu η Gem, w pełnej jego krasie. A warto spróbować! Ostatnie                  
w pełni obserwowane zaćmienie miało miejsce w roku 1988. 
Według dotychczasowych danych okres zaćmienia głównego wynosi 30 dni. Z kolei okres 
zaćmienia częściowego, podawany na podstawie wcześniejszych informacji trwa od kilku 
dni, do kilku… tygodni. Rzecz w tym, że informacja ta nie jest dobrze udokumentowana. 
Kłopot sprawia fakt, że czerwony olbrzym jest, jak wspomniano wcześniej, zmienną 
półregularną, toteż zmiany jasności wynikające z przesłaniania jednego składnika przez 
drugi nakładają się na pulsacje czerwonego olbrzyma. Jak opanować taki chaos? Ważne są 
tutaj przede wszystkim regularne obserwacje, a więc – do pracy! Według dotychczasowych 
przewidywań zaćmienie ma potrwać od początku października do połowy listopada 2012. 
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Rys. 2. Zmiany blasku η Gem na przełomie lat 1979/1980. Źródło: BAAVSS Variable Star 
Of the Year 
Źródła: 
BAAVSS Variable Star Of the Year – 
http://www.britastro.org/vss/EtaGem_VSOTY2012.pdf 
AAVSO Variable Star Index – 
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=results.get&ident=000-BBK-904 
 

Marian Legutko (LMT) 
AAVSO, BAA, PTMA 

Układ planetarny w podwójnym systemie gwiazdowym 

Czy ktoś pamięta jeszcze scenę z „Gwiezdnych Wojen”, w której Luke Skywalker, stojąc 
obok domu wujostwa w zamyśleniu spogląda na niebo, kierując wzrok ku zachodzącym 
dwóm słońcom pustynnej planety Tatooine, na której się wychował? Cóż, pewnie 
nieprędko człowiek będzie mógł podziwiać tego typu widoki w świecie realnym.                     
Co ciekawe, w roku 1977, kiedy miała miejsce światowa premiera filmu, astronomowie               
w ogóle nie przewidywali możliwości istnienia układu planetarnego w podwójnym (ogólnie: 
w wielokrotnym) systemie gwiazd. Co więcej, nie istniały wtedy żadne dowody,                   
że jakiekolwiek gwiazdy – poza naszym Słońcem – obiegane są przez planety! 
Dzisiaj katalog znanych egzoplanet liczy sobie ponad 700 obiektów. Wiele z nich to światy 
pod wieloma względami dziwne, bardzo interesujące i mogące sporo opowiedzieć nam                 
o ewolucji układów słonecznych. Bez wątpienia jedna do najciekawszych, czy raczej 
najdziwniejszych, należy system Kepler-47, odległy od nas o około 1500 parseków (~4900 
lat świetlnych), znajdujący się na tle gwiazdozbioru Łabędzia. 
Układ podwójny Kepler-47 tworzą dwie gwiazdy: jaśniejsza, zbliżona rozmiarami do 
Słońca, ale świecąca o 16% słabiej niż nasza Gwiazda Dzienna, oraz karzełek 1/3 wielkości 
Słońca, emitujący zaledwie 1% jego ilości światła. Jednakże tym, co przede wszystkim 
przyciąga uwagę są dwie planety orbitujące wokół macierzystych słońc Kepler-47. 
"Obecność pełnoprawnego systemu planetarnego krążącego wokół Kepler-47 jest 
niesamowitym odkryciem", mówi Greg Laughlin, profesor z Astrophysics and Planetary 
Science na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz. "To wymusza zmianę sposobu 
myślenia o tworzeniu planet". 
Kepler-47b, wewnętrzna planeta układu, orbituje wokół swoich słońc w okresie krótszym 
niż 50 dni. Przypuszcza się, że z powodu tak ciasnej orbity planeta jest bardzo gorąca,                
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a wskutek termicznego rozkładu metanu w jej atmosferze występuje gęste zamglenie. 
Kepler-47b jest trzykrotnie większa od Ziemi. 
Planeta zewnętrzna – Kepler-47c – orbituje wokół swoich słońc w okresie 303 ziemskich 
dni. Co ciekawe, podejrzewa się, że orbita planety w całości mieści się strefie wokół 
(układu!) gwiazd sprzyjającej istnieniu ciekłej wody na jej powierzchni (w ekosferze, ang. 
„habitable zone”). Czy wobec tego właśnie z powierzchni tej planety Luke mógłby 
przyglądać się podwójnemu zachodowi słońc? Nie bardzo. Problem w tym, że planeta ta 
najprawdopodobniej w ogóle nie posiada powierzchni – jest nieco większa niż Neptun. 
Cóż, Kepler-47 nie jest macierzystym układem Tatooine, ale układ ten przemawia do nas 
w kwestii o wiele ważniejszej. Około 2/3 gwiazd Galaktyki (może więcej) to składniki 
systemów podwójnych i wielokrotnych. Nasze Słońce należy do mniejszości – gwiazd, 
które nie tworzą systemów z innymi gwiazdami, jest gwiazdą pojedynczą. Wiemy też już 
od ponad 10 lat, że planety w naszej Galaktyce są liczną i różnorodną populacją. Dotąd 
jednak ciągle obowiązywał bodaj ostatni, lub jeden z ostatnich z dotychczasowych 
„pewników” dotyczących powstawania układów planetarnych – stary dogmat, że układy 
takie tworzą tylko gwiazdy pojedyncze. Odkrycie listopada 2011 roku, Kepler-47 dowodzi, 
że i w tej kwestii nie mieliśmy racji. 
Prawie 20 lat temu prof. Aleksander Wolszczan udowodnił, że wbrew wcześniejszym 
teoriom planety mogą obiegać gwiazdę neutronową. Rzut oka na katalog egzoplanet 
prowadzi do wniosku, że gazowe planety giganty krążyć mogą po bardzo ciasnych orbitach 
wokół swoich macierzystych gwiazd. Jaką następną niespodziankę sprawi nam 
Wszechświat? 

Źródła: 
NASA Science News – http://science.nasa.gov/science-news/science-at-
nasa/2012/12sep_weirdplanets/ 
The Extrasolar Planets Encyclopaedia – http://exoplanet.eu/ 

UWAGA! Wiadomość z ostatniej chwili. 15 października opublikowana została informacja              
o jeszcze bardziej niezwykłym odkryciu. Odnaleziono bowiem planetę w poczwórnym 
układzie gwiazd! Odkrycia dokonali „Łowcy Planet” w programie Zooniverse – Planet 
Hunters, którego uczestnicy – amatorzy przeglądają krzywe blasku gwiazd, zebrane                  
w ramach misji Kepler. W przypadku odnalezienia czegoś ciekawego dane są poddawane 
analizie przez profesjonalistów, którzy potwierdzają (lub odrzucają) możliwość istnienia 
planety w obiegającej wskazaną gwiazdę.  
Nowoodkryty układ znajduje się w odległości 5 tys. lat świetlnych od nas. Planeta 
skatalogowana jako PH1 (od „Planet Hunters 1”) ma promień co najmniej sześciokrotnie 
większy niż średni promień Ziemi. Jest to gazowy planetarny olbrzym o masie 
nieprzekraczającej, prawdopodobnie, połowy masy Jowisza, czyli krótko – planeta zbliżona 
rozmiarami do Neptuna. PH1 obiega dwie z czwórki gwiazd, tworzące ciasną parę. Druga 
para gwiazd, uzupełniająca układ poczwórny, znajduje się około 1000 jednostek 
astronomicznych od pierwszej pary. 
PH1 dokonuje pełnego obiegu swoich dwu słońc w ciągu 138 dni ziemskich. Gwiazdy 
macierzyste posiadają masy, odpowiednio, 1.5 i 0.41 masy Słońca i obiegają środek masy 
pary w ciągu 20 dni. Parametry orbity planety oraz jej słońc sprawiają, że temperatura 
PH1 waha się w granicach 250 – 340 °C. 

Źródła: 
'Tatooine' Planet PH1, With Two Suns In Four-Star System, Found By Amateur Astronomers – 
http://www.huffingtonpost.com/2012/10/15/tatooine-planet-ph1-suns-star-
astronomers_n_1967273.html 
PH1: A planet in a four-star system – http://blog.planethunters.org/2012/10/15/ph1-a-planet-in-a-
four-star-system/ 

Marian Legutko (LMT) 
AAVSO, BAA, PTMA 



PROXIMA                                             4/2012                                             strona 6 

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. 

Listopad 
W tym miesiącu żadna z pięciu mir, które będą miały maksima w średnim maksimum nie 
jest jaśniejsza od 8 mag. Oprócz potencjalnie niekorzystnych warunków pogodowych                
w obserwacjach będzie przeszkadzał Księżyc, którego pełnia wypadnie 28 listopada. 
 

Nazwa Data Okres Amplituda 
Czas 

obserwacji 

Liczba 
obserwacji        
w AAVSO 

Liczba polskich 
obserwacji  

w ciągu 400 dni 
W Her 6 280 8.3-13.5 IX-I 280 3 
R Cet 7 166 8.1-13.0 X-XII 107 4 
R Ari 15 187 8.2-13.2 X-I 198 9 
R Vul 19 136 8.1-12.6 X-XII 191 0 
U Cas 25 277 8.4-14.8 X-I 121 0 

Grudzień 
W tym miesiącu również żadna z pięciu mir nie wyróżnia się wysokim średnim maksimum. 
Księżyc będzie w pełni około 28 grudnia. 
 

Nazwa Data Okres Amplituda 
Czas 

obserwacji 

Liczba 
obserwacji  
w AAVSO 

Liczba polskich 
obserwacji  

w ciągu 400 dni 
V Cas 11 229 7.9-12.2 od X 596 42 
T Aqr 15 202 7.7-13.1 od XI 130 12 
U Ari 16 371 8.1-14.6 od XI 86 4 
V Cnc 19 272 7.9-12.8 od X 89 0 
R Psc 23 344 8.2-14.3 od XI 39 0 

Styczeń 
W tym miesiącu aż 9 mir osiągnie swoje maksimum, w tym jedna z najpopularniejszych,     
R Leo. Pełnia Księżyca wypadnie 27 stycznia. 
 

Nazwa Data Okres Amplituda 
Czas 

obserwacji 

Liczba 
obserwacji   
w AAVSO 

Liczba polskich 
obserwacji  

w ciągu 400 dni 
R And 6 409 6.9-14.3 od XI 460 62 
T Lep 9 368 8.3-12.6 X-XII 70 0 
W Lyr 10 198 7.9-12.2 od XI 637 18 
X Cam 11 143 8.1-12.6 od XII 293 48 
S UMi 14 331 8.4-12.0 od X 489 27 
U Vir 16 206 8.2-13.1 od XI 62 0 
S Hya 19 257 7.8-12.7 od XI 126 0 
R Gem 24 370 7.1-13.5 od XI 434 16 
R Leo 30 309 5.8-13.0 X-V 1312 172 

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

Poniżej przedstawiam wybrane krzywe blasku mir, których maksima wystąpiły                           
w III kwartale 2012 r. 

Bogdan Kubiak 
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GWIEZDNE KATAKLIZMY 
Gwiazdy nowe w III kwartale 2012 roku 
Trzeci kwartał bieżącego roku nie obfitował w odkrycia jasnych nowych. Uwagę zwróciły na 
siebie jedynie dwa obiekty. 

Nowa Strzelca 2012#5 – PSN J18193700-1907400 
16 lipca, około kwadrans godzinie 12 UT Tadashi Kojima zarejestrował obiekt o jasności 
około 12,6 mag na tle gwiazdozbioru Strzelca. Podczas swoich obserwacji japoński 
obserwator zastosował sprzęt: Canon EOS 40D + obiektyw 150-mm f/2.8. 
Dwie doby po odkryciu obserwatorzy japońscy: Kazuyoshi Imamura i Minako Ogi 
(Okayama University of Science) oraz, niezależnie, M. Fujii (Kurashiki, Okayama – 
doniesienie: Kazuya Ayani, Bisei Astronomical Observatory) dokonali obserwacji 
spektroskopowych obiektu. Na ich podstawie stwierdzono, że jest to klasyczna nowa typu 
Fe-II. 
Położenie nowej: α(2000.0) = 18h 19m 37s, δ(2000.0) = –19° 07’ 40”. 
Obiekt nie brylował jasnością. W ciągu czterech dni po odkryciu jego jasność nie wzrosła 
powyżej 11.5 Vmag. Na rysunku 1 pokazano krzywą blasku Nowej Strzelca nr 5/2012               
w okresie od połowy lipca do początku października, na bazie obserwacji zebranych przez 
AAVSO. 

 
Rys. 1. Krzywa blasku Nowej Strzelca 2012#5 – PSN J18193700-1907400 w dniach                
16 lipca – 1 października 2012 na bazie obserwacji AAVSO 

Źródła: 

Alert Notice #465 – http://www.aavso.org/aavso-alert-notice-465 

CBET 3182: https://www.fcaglp.unlp.edu.ar/pipermail/iauc/2012-July/002820.html 

CBET 3184: https://www.fcaglp.unlp.edu.ar/pipermail/iauc/2012-July/002822.html 

 
Nowa Jednorożca 2012 – PNV J06393874+0553520 
9 sierpnia około 19.20 UT, Shigehisa Fujikawa wykonał obraz fragmentu gwiazdozbioru 
Jednorożca, na którym odkrył nową o jasności 9.6 mag (niefiltrowany obraz CCD). Podczas 
obserwacji japoński astronom stosował zestaw: CCD + obiektyw 105 mm. 
Pięć dni po odkryciu opublikowano pierwsze widma obiektu, wykonane w obserwatoriach 
francuzkich (Observatoire de Haute Provence) i japońskich (Okayama University of 
Science). Autorzy obserwacji – Stephane Charbonnel i Kazuyoshi Imamura – potwierdzili, 
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że obiekt jest nową, ponadto astronom japoński orzekł, że mamy do czynienia z obiektem 
w trakcie tworzenia mgławicy. 
Pozycja obiektu: α(2000.0) = 06h 39m 38,74s, δ(2000.0) = 05° 53’ 52”. Również ta nowa 
nie była spektakularnie jasna – jej blask nie przekroczył 9.5 Vmag. Praktycznie od chwili 
odkrycia jasność nowej stale maleje. Na rysunku pokazano krzywą blasku Nowej 
Jednorożca 2012od chwili odkrycia do końca września. 
 

 
Rys. 2. Krzywa blasku Nowej Jednorożca 2012 – PNV J06393874+0553520 w dniach                
9 sierpnia – 1 października 2012 na bazie obserwacji AAVSO 

Źródła: 

Alert Notice #467 – http://www.aavso.org/aavso-alert-notice-467 

CBAT "Transient Object Followup Reports" – 

http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J06393874+0553520.html 

Marian Legutko (LMT) 
AAVSO, BAA, PTMA 

Supernowe w III kwartale 2012 

W trzecim kwartale bieżącego roku zostało odkrytych 5 supernowych, których jasność 
przekroczyła 15 magnitudo. Tymi gwiazdami są: 

SN 2012du (Vmax: 14.5 mag, S); SN 2012dj (Vmax: 14.7 mag, S); SN 2012dn                 
(Vmax: 14.3 mag, S); SN 2012ec (Vmax: 13.8 mag, S); SN 2012ei (Vmax: 13.2 mag, N). 

Jedynie jedna z nich wybuchła na północnej półkuli nieba. 

SN 2012ei  

Supernowa SN 2012ei została odkryta 22 sierpnia 2012 r. przez Yoji Hirose z Japonii.              
Znajduje się w galaktyce NGC 5611 (R.A. = 14h24m05s.71, Decl. = +33°02'56".5),                 
w pozycji 14”.1 E i 5”.8 N od centrum galaktyki. 27 sierpnia jej jasność wynosiła                 
13.6 Vmag. Jej typ określono na Ia, więc gdzieś tam, daleko od nas, eksplodował biały 
karzeł. 

Dwa słowa na temat samej galaktyki. NGC5611 to galaktyka typu S0 o jasności 12.6 mag 
położona w gwiazdozbiorze Wolarza, którą w 1827 roku odkrył John Herschel. 
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Fot.1 Obraz odkrywczy, źródło:  http://www.rochesterastronomy.org/sn2012/sn2012ei.html  

Krzysztof Kida, Elbląg 
AAVSO ID – KKX 

PORADNIK OBSERWATORA 
Poszukiwania supernowych 

Jak wszystko we Wszechświecie, gwiazdy rodzą się, żyją, a potem umierają… w różny 
sposób. Jedne po prostu gasną, inne swe ostatnie tchnienie oddają w potężnej eksplozji, 
zwanej wybuchem supernowej.  
Na przestrzeni wieków obserwowano zaledwie kilka wybuchów supernowych w naszej 
Galaktyce, ostatnią ponad 400 lat temu. Pierwszą supernową zaobserwowaną w innej 
galaktyce była S And (SN1885) w galaktyce M31. Jej odkrycia dokonał Ernst Hartwig                 
z Obserwatorium w Tartu (Estonia) 20 sierpnia 1885 roku. Gwiazda osiągnęła jasność             
5.8 mag. 
Wkrótce rozwój technik astronomicznych przyczynił się do odkrywania coraz większej ilości 
wybuchów supernowych w innych galaktykach. Pionierem amatorskich odkryć tego typu 
obiektów był australijski miłośnik astronomii Robert Evans. Na początku lat 80-tych 
ubiegłego wieku rozpoczął on wizualne poszukiwania supernowych za pomocą 25-cm 
teleskopu Newtona. Podczas swych poszukiwań w ciągu jednego roku Evans dokonywał od 
10 000 do 15 000 obserwacji galaktyk o jasności od 10 do 13 mag. Na jedną galaktykę 
poświęcał nie więcej niż 30 sekund i pamiętał pola wokół wszystkich obserwowanych 
galaktyk.  
Czy dziś nadal możliwe są tego typu poszukiwania? Tak, ponieważ podczas wybuchu 
supernowa wyświeca w krótkim czasie ilość energii porównywalną z promieniowaniem 
całej galaktyki, w której się znajduje. Tak więc, jeżeli przez jakiś czas obserwujemy 
wybraną grupę galaktyk, mamy realne szanse na zauważenie wybuchu supernowej, o ile 
tylko się on przydarzy. Musimy być jedynie cierpliwymi i uważnymi obserwatorami, choć 
niewątpliwie ważne jest także szczęście. 
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Do tego typu poszukiwań najlepiej nadają się światłosilne teleskopy o dużej aperturze. 
Dziś nawet w Polsce nie jest rzadkością teleskop o średnicy zwierciadła 40 cm, a takim 
instrumentem można realnie myśleć o obserwacji supernowych o jasności do około                 
15 mag. Pamiętajmy, że niezmiernie ważna jest bardzo dobra znajomość nieba i okolic 
obserwowanych galaktyk. Oczywiście warto wspierać się mapami i zdjęciami 
obserwowanych galaktyk, jednak myśląc poważnie o poszukiwaniach nie można zakładać, 
że każdą galaktykę będziemy sprawdzać w swoich materiałach, bo stracimy na to zbyt 
dużo czasu. A im więcej galaktyk przejrzymy jednej nocy, tym większe szanse na odkrycie 
supernowej. 

Inną metodą umożliwiającą odkrywanie zwłaszcza dużo słabszych supernowych jest 
metoda fotograficzna. Teleskop plus kamera CCD na zautomatyzowanym montażu dają 
naprawdę duże możliwości. Dzięki takim zestawom obecnie odkrywa się około 300 
supernowych w ciągu roku.  

Co konkretnie jest potrzebne do takich poszukiwań? Oczywiście gdy aspekt ekonomiczny 
nie jest kluczowym czynnikiem przy wyborze sprzętu, poprzeczkę można powiesić bardzo 
wysoko. Po analizie własnych poczynań z szybką rejestracją supernowych uważam, że 
rozsądnym minimum jest 8 calowy Newton f/5 na montażu klasy EQ6 z GoTo. Do tego 
kamera klasy Atik 16ic-s (752x582 pix.), choć lepsza byłaby z nieco większym chipem. 
Niestety kamery CCD są nadal drogie. Jest jednak alternatywa – aparat DSLR. Wprawdzie 
osobiście nie słyszałem o odkryciu supernowej cyfrowym aparatem, jednak testy na 
Canonie EOS350D wykazały, że przy powyższej konfiguracji sprzętowej na                        
60-sekundowych pojedynczych ekspozycjach można zarejestrować supernowe do  16-17 
mag. A to daje już szanse na skuteczne przeszukiwanie galaktyk z katalogów NGC i IC. 

Na czym polegają takie obserwacje? Na wykonywaniu kilkudziesięciosekundowych 
pojedynczych ekspozycji każdej z wybranych na daną sesję galaktyk. Aby poważnie 
myśleć o odkryciu trzeba zaplanować obserwację nawet do 100 pól widzenia detektora 
(FOV) jednej nocy. Zważywszy, że często w jednym polu sfotografujemy kilka galaktyk, 
należy przyjąć, że podczas jednej nocy obserwacyjnej przeszukamy 300-400 galaktyk. 
Takie sesje należy powtarzać dla kolejnych zestawów galaktyk każdej pogodnej nocy. 
Nie jest łatwo przesiadywać godzinami każdej pogodnej nocy przy aparaturze (szczególnie 
gdy rano wypadałoby wstać do pracy czy szkoły), dlatego warto pomyśleć o automatyzacji 
rejestracji obrazów galaktyk przy pomocy programów typu CCD Commander czy CCD 
Autopilot. Tematyka ta jednak wykracza poza ramy dzisiejszego artykułu. 
Jeśli noc obserwacyjna będzie udana, to na drugi dzień czeka nas sporo pracy przy analizie 
obrazów. Czego na nich szukamy? Nowych gwiazdopodobnych obiektów w pobliżu 
galaktyk, których normalnie nie powinno tam być. A skąd mamy wiedzieć, że ich tam nie 
powinno być? Musimy wcześniej zaopatrzyć się w bazę obrazów referencyjnych wszystkich 
obserwowanych galaktyk, np. stąd: http://www.ngcicproject.org/dss/dss_ngc.asp                   
Z czasem dorobimy się własnej bazy zdjęć. 

Jeśli trafimy na podejrzany obiekt, należy przede wszystkim sprawdzić, czy w tym rejonie 
nie znajduje się jakaś planetoida, lub gwiazda zmienna. Dobrze jest po kilkunastu 
godzinach wykonać obserwacje sprawdzającą. Jeśli podejrzany obiekt nadal jest w tym 
samym miejscu, a mamy pewność, że nie jest gwiazda zmienną, to powinniśmy dokonać 
zgłoszenia do Centralnego Biura Telegramów Astronomicznych (CBAT). Zgłoszenie 
powinno zawierać jak najwięcej informacji, a przynajmniej: datę obserwacji, położenie 
obiektu na niebie, położenie względem centrum galaktyki w której wybuchła, jasność, 
dane o sprzęcie obserwacyjnym no i oczywiście nazwisko zgłaszającego. Dobrze jest podać 
również informacje o obserwacjach potwierdzających oraz informacje o tym czy                      
w obserwowanym rejonie sprawdzało się potencjalne asteroidy, gwiazdy zmienne                    
i komety. 
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Dla zwizualizowania tego, czego powinniśmy szukać na zdjęciach prezentuję poniżej 
przykładowe zestawy fotografii galaktyk sprzed wybuchu supernowej i w trakcie wybuchu. 
Autorem fotografii jest Grzegorz Duszanowicz (Szwecja), odkrywca 10 gwiazd 
supernowych, któremu bardzo dziękuję za ich udostępnienie dla celów niniejszego artykułu 
oraz za konsultacje. 

IC3772 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UGC 6774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewne wielu zastanawia się, czy w naszych warunkach pogodowych możemy 
konkurować z obserwatorami mającymi do dyspozycji dużo lepsze warunki. Ja jestem 
zdania, że nie jesteśmy na całkowicie straconej pozycji. Dowodem na to są wydarzenia              
z zeszłego roku i wybuchu jasnej supernowej SN 2011dh w dobrze znanej wszystkim 
galaktyce M51. Galaktyka ta jest dość popularnym obiektem fotograficznym. Wkrótce po 
ogłoszeniu odkrycia w Internecie pojawiły się zdjęcia (także autorstwa polskich amatorów) 
wykonanych jeszcze przed jej odkryciem, choć sami autorzy nie byli tego świadomi.   

Zachęcam zatem do spróbowania sił w poszukiwaniu supernowych lub chociażby do 
głębszej analizy tego co fotografujemy, bo nigdy nie wiadomo co nas czeka. 

Krzysztof Kida, Elbląg 
AAVSO ID – KKX 
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Międzynarodowa akcja obserwacji AZ Cassiopeiae w latach 2012-2014 
 
1. Wstęp 
2. Opis systemu AZ Cas. 
2.1. Model systemu AZ Cas. 
2.2. AZ Cas jako gwiazda spektroskopowo podwójna. 
2.3. Fotometria AZ Cas. 
3. Informacje dla obserwatorów. 
3.1. Kalendarz najważniejszych wydarzeń. 
3.2. Obserwacje fotometryczne. 
3.3. Obserwacje spektroskopowe. 
4. Jak zrobić fotometrię AZ Cas z dokładnością do kilku setnych magnitudo za 150zł. 
5. Literatura. 
 
1. Wstęp 
W światku astronomicznym co jakiś czas pojawia się zapotrzebowanie na obserwacje 
gwiazd zmiennych wykonywane w sposób ciągły przez miesiące, a nawet lata.                        
Ze względów pogodowych konieczne jest uczestnictwo jak największej liczby 
obserwatorów. Istotna jest ciągłość materiału obserwacyjnego - szczególnie w ważnych 
momentach kontaktów, przejście przez peryastron itp. Takim przykładem jest akcja 
obserwacji zaćmienia Eps Aurigae w latach 2009-2011. W bieżącym roku jeszcze trwa 
akcja obserwacji wyrzutu materii (tzw. "dżeta") z gwiazdy symbiotycznej CH Cygni 
(notatka nr 294 AAVSO ).  
Oficjalnie akcja obserwacji długookresowego układu zaćmieniowego AZ Cassiopeiae 
została ogłoszona w biuletynie informacyjnym IBVS nr 6027 w czerwcu 2012 r. Jest ona 
koordynowana przez zawodowych astronomów z Torunia. Jej celem jest zebranie danych 
obserwacyjnych z przebiegu zaćmień oraz zjawisk towarzyszących "mijaniu się"                         
w peryastronie  gwiazd tego układu w latach 2012 - 2014. Do uczestnictwa zapraszani są 
zarówno astronomowie zawodowi jak i miłośnicy astronomii. Główna strona internetowa 
projektu znajduje się pod odnośnikiem http://www.astri.uni.torun.pl/~cgalan/AZCas. 
Zachęcam do czynnego włączenia się do tej akcji. Obserwacje AZ Cas można wykonywać 
nawet zwykłym sprzętem fotograficznym dostępnym dla szerokiego grona miłośników 
astronomii. Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale 4. 

2. Opis systemu AZ Cas. 
W dziewiętnastowiecznym katalogu gwiazd Bonner Durchmusterung gwieździe nadano 
identyfikator BD+60 310. Jej zmienność odkrył Beljawsky w 1931 roku. Jako gwiazda 
zmienna otrzymała oznaczenie AZ Cas. W 1956 r. Ashbrook zwrócił uwagę na zaćmieniowy 
charakter tej zmienności, wyznaczył okres 3406 dni (9.33 lat) i efemerydę. W późniejszych 
latach pojawiły się niepotwierdzone podejrzenia o skokowej zmianie wielkości okresu rzędu 
dni. Najnowszy wzór na efemerydę środka głównego zaćmienia tego systemu 

JDmin = 2432477.8(±0.8) + 3403.85(±0.23) × E 

został  podany w 2009 r. przez C. Gałana w pracy doktorskiej. 

2.1. Model systemu AZ Cas 
Aktualny stan wiedzy na temat tego systemu podsumowuje model pokazany na rys.1. 
Specyficzną cechą tego układu jest takie usytuowanie orbit w przestrzeni, że dla 
obserwatora na Ziemi zaćmienie główne i wtórne (tranzyt) występują, gdy obie gwiazdy 
zbliżają się do siebie przed przejściem przez peryastron.  Zaćmienie główne następuje               
w fazie orbitalnej 0, przyjście przez peryastron – w fazie orbitalnej 0.09, zaćmienie wtórne 
– w fazie orbitalnej 0.17.  
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System AZ Cas składa się z dwóch gwiazd o następujących parametrach fizycznych: 
- gwiazda - nadolbrzym (typ widmowy późne K/wczesne M?) o wielkości około 1000Ro, 
masa 18Mo, temperatura powierzchniowa 4000K, 
- gwiazda ciągu głównego (typ widmowy B), 30Ro, masa-13Mo, temperatura 
powierzchniowa 21000K. 
Jasność gwiazdy B jest porównywalna z jasnością nadolbrzyma, ale większość 
promieniowania przypada na zakres niebieski widma. 
C.Gałan (2009) szacuje odległość do tego systemu na około 2000 parseków, czyli 6500 lat 
świetlnych. Warto wspomnieć, że w literaturze astronomicznej można spotkać rozrzut od 
1300 do 2800 parseków w wartości szacowanej odległości do AZ Cas. 
Rozkład energii w widmie AZ Cas można przedstawić jako sumę rozkładów energii dwóch 
ciał doskonale czarnych o temperaturach 4000K i 21000K. W tym przybliżeniu 
nadolbrzymowi (klasa jasności "I") odpowiada typ widmowy K4, a gwiazda ciągu głównego 
(klasa jasności "V") jest typu B2.  

Rys.1. Model systemu AZ Cas podany na stronie internetowej akcji obserwacji AZ Cas.  
Gwiazda- nadolbrzym wraz z kilkadziesiąt razy mniejszą gwiazdą typu widmowego B krążą 
wokół wspólnego środka masy. W środku zaćmienia (faza orbitalna=0) pokazano efekt 
rozpraszania światła gwiazdy B na drobinkach o wielkości tysięcy angstremów w otoczce 
wokół nadolbrzyma. W pobliżu peryastronu (faza orbitalna=0.09) nadolbrzym jest silnie 
zniekształcony (efekt elipsoidalności) z powodu oddziaływań przypływowych gorącego 
towarzysza. Pokazano również zmiany kształtu linii wodorowej H alfa w zależności od fazy 
orbitalnej. Kształt profilu tej linii z kwietnia 2012 r.  (faza orbitalna=0.917) sugeruje, że na 
poziomie spektroskopowym zaćmienie prawdopodobnie już się rozpoczęło. 
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2.2. AZ Cas jako gwiazda spektroskopowo podwójna. 
W widmie AZ Cas widać linie widmowe obu gwiazd. Dlatego mówimy, że układ jest  
spektroskopowo podwójny. W atmosferze gorącej gwiazdy B powstają linie absorpcyjne 
neutralnego helu (He I), wodoru (H) i jednokrotnie zjonizowanych metali (O II, Si II,               
Mg II). Natomiast w atmosferze nadolbrzyma typu widmowego K  (lub nawet wczesnego 
M) dominują linie absorpcyjne metali Fe I, Ca I , Ca II, Ti II.  
Na rysunku 2 pokazano jak w zależności od fazy orbitalnej zmienia się wygląd linii 
widmowych w niebieskim  fragmencie widma pomiędzy liniami wodoru H10 i H epsilon.               
W fazach orbitalnych 0.571 i 0.798 widać silne linie wodoru pochodzące od gorącej 
gwiazdy. Około fazy orbitalnej 0.976 gorąca gwiazda zaczyna prześwietlać rozległą otoczkę 
nadolbrzyma i wtedy  w widmie pojawiają się wąskie linie otoczkowe ("shelowe") H , Ca II, 
Ti II 3900A, Ti II 3913A. W czasie zaćmienia (widma z fazy orbitalnej 0.984  i 0.983)              
w tym zakresie widma pojawiają się bardzo szerokie i silne linie zjonizowanego wapnia  Ca 
II pochodzące od chłodnego nadolbrzyma. Jest dość mocna różnica pomiędzy widmami             
z fazy 0.984 i 0.983 wynikająca z tego, że widmo z fazy 0.984 zostało wykonane w 1957 
roku, a widmo z fazy orbitalnej 0.983 w 1975 roku. 

Rys.2. Zmiany w zakresie niebieskim widma AZ Cas w zależności od fazy orbitalnej                 
z publikacji Cowley i inni 1977. Jest to część widma pomiędzy liniami wodoru serii Balmera 
od H10 (3798 A) do H-epsilon (3970 A).  W zakresie niebieskim widma dominuje 
promieniowanie gorącej gwiazdy z wyjątkiem zaćmienia głównego (faza orbitalna=0). 
 
W historii badań tego układu nadolbrzymowi przypisywano różne typy widmowe - od 
wczesnego M po późne F. Ale podczas zaćmienia głównego typ widmowy nadolbrzyma 
zmienia się na wczesne K lub nawet F (Mendez, 1975) . Na przykład w czasie ostatniego 
zaćmienia w 2003 roku nadolbrzym wykazywał typ widmowy K0-K2 (szczegóły na rys.3).  
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Rys.3. Zmiany w okolicy linii H-alfa dla AZ Cas w czasie zaćmienia i przejścia przez 
peryastron (Gałan i inni 2009) porównane z widmami nadolbrzymów HD11800 (K5Ib)              
i HD12014 (K0Ib). W czasie zaćmienia głównego, gdy widać tylko nadolbrzyma (faza 
orbitalna=0) widmo AZ Cas klasyfikuje się jako  K0-K2. 

Podstawowe parametry orbitalne i fizyczne systemu zostały zmierzone w 1977 r. przez 
Cowley ze współpracownikami na podstawie krzywej zmian prędkości radialnej 
nadolbrzyma.  Niestety nie udało się im wyznaczyć krzywej zmian prędkości radialnej 
gorącego towarzysza pomimo, że w widmie AZ Cas widać linie obu gwiazd (układ 
spektroskopowo podwójny). Problem wynika z tego, że absorpcyjne linie widmowe wodoru 
serii Balmera prawdopodobnie tylko w części powstają w fotosferze gorącego składnika. 
Brak krzywych zmian prędkości radialnych obu składników uniemożliwił bezpośrednie 
wyznaczenie stosunku mas. Najbardziej prawdopodobną wartość stosunku mas równą                
1.4 wspomniani autorzy oszacowali zakładając, że nadolbrzym wypełnia powierzchnię 
Roche'a w pobliżu peryastronu. W tym układzie nadolbrzym jest bardziej masywną 
gwiazdą. 

Rys.4. Krzywa zmian prędkości radialnych nadolbrzyma w systemie AZ Cas z publikacji 
Cowley i inni 1977. Materiał obserwacyjny został zebrany w następujących obserwatoriach 
astronomicznych: Hale Observatory,  Lick Observatory,  Dominion Astronomical 
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Observatory,  Kit Peak National Observatory. Pionową zakreskowaną kolumną oznaczono 
czas trwania zaćmienia głównego (od I-go do IV-go kontaktu). Do tej pory nikomu nie 
udał się wyznaczyć krzywej zmian prędkości radialnych dla gorącego składnika pomimo, że 
jego linie są widoczne w widmie.  
 
2.3 Fotometria AZ Cas. 
Największe zmiany fotometryczne widać w tym systemie w okolicach zaćmienia głównego,  
przejścia przez peryastron, aż do zaćmienia wtórnego. Odpowiada to mniej więcej fazom 
orbitalnym od 0.95 do około 0.20.   
Głębokość zaćmienia głównego zależy od pasma fotometrycznego. W barwie U jest 
największa i wynosi około 2.1 magnitudo.  Amplituda zaćmienia spada w kierunku 
dłuższych fal i w barwie V wynosi około 0.23 mag. Ten efekt widać na rys.5, gdzie są 
pokazane krzywe zmian blasku w standardowych filtrach astronomicznych U, B, V, Rc 
(fotometria Johnsona-Cousinsa). 

Rys.5. Różnicowe krzywe zmian blasku AZ Cas w barwach U, B, V, Rc ze strony 
internetowej akcji obserwacji tej gwiazdy. Pojaśnienie o około 0.4 mag w barwie U po 
egresie poprzedniego zaćmienia zostało po raz pierwszy zaobserwowane przez 
astronomów z Torunia. Jest to prawdopodobnie efekt rozległego zaćmienia 
atmosferycznego.  Być może uda się go zaobserwować również przed zaćmieniem 
głównym w tym roku. 
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Symulacja krzywej zmian blasku AZ Cas w barwie V została wykonana przez C. Gałana 
(2009) za pomocą programu Wilsona – Devinneya. Wykorzystał on parametry orbitalne 
wyznaczone spektroskopowo przez Cowley (1977). Na rys.6 czerwona linia ciągła pokazuje 
wynik tego dopasowania. Czarne punkty/krzyżyki stanowią dane z fotometrii 
dżonsonowskiej V. Okazało się, że można wytłumaczyć amplitudę oraz moment maksimum 
jasności w perystronie efektem zmiany kształtu nadolbrzyma na elipsoidalny. Ten model 
nie wyjaśnia jednak wzrostu jasności (tzw. dryftu jasności) od fazy orbitalnej 0.95 do 
momentu przejścia przez peryastron (0.09). Dochodzą tutaj inne zjawiska powodujące 
dodatkowy wzrost jasności takie jak rozpraszanie światła gorącej gwiazdy w otoczce 
nadolbrzyma i zaćmienie atmosferyczne (barwa U).  

Rys.6. Różnicowa krzywa zmian blasku AZ w barwie V. Czerwona linia ciągła przedstawia 
syntetyczna krzywą blasku uwzględniającą obok zaćmienia fotosfery gwiazdy B także efekt 
zmiany kształu nadolbrzyma w pobliżu peryastronu, zaniedbującą jednak zjawiska 
rozpraszania i absorpcji w otoczce. Ta  krzywa  została wygenerowaną za pomocą 
programu Wilsona–Devinneya  (praca doktorska C.Gałana 2009).  
 
W 2009 roku C. Gałan wykonał prostą analizę efektu rozpraszania światła gorącej gwiazdy 
w otoczce nadolbrzyma. Autor założył najprostszy matematyczny model rozpraszania na 
jednej kulistej drobince o wielkości dużo mniejszej od długości rozpraszanego światła (tzw. 
rozpraszanie Rayleigha), którą umieścił w środku geometrycznym nadolbrzyma. Przy tym 
zostały wykorzystane względne położenia gwiazd w układzie z symulacji w programie 
Wilsona – Devinneya. Na rys.7 pokazano różnicę pomiędzy natężeniem promieniowania 
docierającego do obserwatora po rozproszeniu przez drobinkę oraz natężeniem 
promieniowania padającego na nią. Ta różnica została znormalizowana do jedności dla 
barwy U, gdzie efekt jest największy. Jasność systemu AZ Cas zaczyna rosnąć wskutek 
efektu rozpraszania mniej więcej od fazy orbitalnej -0.05, osiąga maksimum tuż po 
zaćmieniu głównym i praktycznie zanika w pobliżu peryastronu (faza orbitalna 0.09). 
Ciekawostką jest dodatkowe minimum jasności rzędu kilku setnych magnitudo w barwie V 
widoczne na rys.8, które pojawia się w momencie przejścia przez peryastron. Teoretycznie 
można to wytłumaczyć jako superpozycję dwóch zjawisk. Około fazy orbitalnej 0.07 zanika 
wkład  rozpraszania światła do całkowitej jasności systemu i jednocześnie zaczyna 
dominować wzrost jasności spowodowany odkształceniem nadolbrzyma od symetrii 
sferycznej. 
Jednakże w systemie AZ Cas bardziej zbliżony do rzeczywistości jest model rozpraszania 
na drobinkach o rozmiarach równych lub większych od długości rozpraszanego światła. 
Tym się tłumaczy brak pojaśnienia w trakcie tranzytu gorącej gwiazdy na tle nadolbrzyma. 
Jest to tzw. rozpraszanie typu Mie. 
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Rys.7. Prosta symulacja różnicy natężenia promieniowania rozproszonego i padającego na 
pojedyńczą kulistą drobinkę w otoczce nadolbrzyma w zależności od fazy orbitalnej (Gałan 
2009).  Jest to szacowany efekt dla pasm fotometrycznych Johnsona-Cousinsa U, B, V, Rc, 
Ic. W. w. różnica natężeń została znormalizowana do wartości 1 dla barwy U, gdzie efekt 
rozpraszania jest największy. Wielkość tej drobinki jest dużo mniejsza niż długość fali 
rozpraszanego światła (rozpraszanie typu Rayleigha).  

3. Informacje dla obserwatorów. 

3.1. Kalendarz najważniejszych wydarzeń. 
Oficjalnie akcja obserwacji AZ Cas rozpoczęła się w czerwcu 2012 r. (biuletyn IBVS               
nr 6027). Obserwacje fotometryczne należy wykonywać do momentu tranzytu (sierpień 
2014 r.). Niestety ze względu na kilkudziesięciokrotną dysproporcję rozmiarów gwiazd 
(1000Ro/30Ro), tranzyt  jest praktycznie niewidoczny w danych fotometrycznych. 
Natomiast spektroskopowe obserwacje powinno się wykonywać nawet kilka miesięcy 
dłużej – do czasu zakończenia tranzytu gorącego składnika na tle nadolbrzyma. 

Akcję obserwacyjną można podzielić na następujące trzy etapy: 

a) Wzrost jasności przed zaćmieniem głównym trwający około pół roku (kwiecień 2012  – 
16 listopada 2012 r.). Ten dryft jasności był już obserwowany w barwie V podczas 
poprzednich  zaćmień.  Natomiast jest brak pełnego pokrycia obserwacjami tego okresu             
w innych barwach. Dlatego tak bardzo potrzebna jest fotometria wielobarwna przed 
zaćmieniem głównym. Oczekiwane jest wystąpienie wzrostu jasności również w fotometrii 
U, B, Rc, Ic. Ten efekt tłumaczy się rozpraszaniem światła gorącej gwiazdy w rozległej 
otoczce wokół nadolbrzyma. Przy tym jest to rozpraszanie Mie promieni świetlnych na 
cząsteczkach większych niż długość rozpraszanej fali świetlnej. Efekt rozpraszania światła 
dominuje tuż przed, w trakcie (wypukłe dno minimum) i  tuż po zaćmieniu głównym. Ale 
po ostatnim zaćmieniu głównym astronomowie z Torunia obserwowali wzrost jasności               
0,4 mag w barwie U trwający aż do przejścia przez peryastron (patrz szczegóły na rys.5).   
Być może uda się tym razem zaobserwować ten składnik pojaśnienia również przed 
zaćmieniem głównym. Przypuszcza się, że są to skrzydła zaćmienia atmosferycznego.   

b) Zaćmienie główne od I-go do IV-go kontaktu (orientacyjny czas trwania 16 listopada 
2012 – 7 marca 2013 r.) . Szczególnie należy zintensyfikować obserwacje zjawisk 
zakrywania (16-28 listopada 2012 r.) i odkrywania (27 luty-7marca 2013 r.) gorącej 
gwiazdy przez nadolbrzyma. W związku z przyspieszeniem ruchu orbitalnego w pobliżu 
perystronu, listopadowy ingres będzie trwał około 11 dni, natomiast marcowy egres  tylko 
7 dni. 
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Ważne są również obserwacje środka zaćmienia przewidywanego na 12 stycznia 2013 r.     
W fotometrii  prowadzonej przez około miesiąc przed i po tej dacie powinno się ujawnić 
wypukłe dno minimum jasności widoczne np. na rys.5. 

c) Długi okres po  zaćmieniu głównym (7 marca 2013 – sierpień 2014). W tym okresie 
obserwujemy dalszy wzrost jasności systemu. Ten wzrost jasności jest spowodowany 
przyczynami takimi jak rozpraszanie światła jasnej gwiazdy w otoczce nadolbrzyma, 
zmianą kształtu nadolbrzyma na elipsoidalny przy przejściu przez peryastron, zaćmieniem 
atmosferycznym (fotometria U). W czasie ostatniego zaćmienia wystąpiło lokalne minimum 
jasności w barwie V przy przejściu przez peryastron. Jest to minimum rzędu kilku setnych 
magnitudo widoczne na rys. 8. Ciekawe, czy przy przejściu przez peryastron w 2014 roku 
efekt się powtórzy? 

Rys.8. Na różnicową krzywą zmian blasku AZ Cas w barwie V zostały naniesione 
przewidywane momenty zaćmień i przejścia przez peryastron. Rysunek pochodzi z strony 
internetowej akcji obserwacji AZ Cas. 
 

Data Wydarzenie 

maj/ czerwiec 2012  Początek  wzrostu jasności (tzw. dryft jasności) 

16/17 listopad 2012  Zaćmienie główne - I kontakt 

22.11.2012 Zaćmienie główne - środek ingresu (ang. mid-ingress)  

27/28 listopad 2012  Zaćmienie główne - II kontakt 

12.01.2013 Zaćmienie  główne - środek  zaćmienia (ang. mid-eclipse) 

styczeń/luty  2013  Maksimum jasności wypukłego dna minimum 

27/28 luty 2013  Zaćmienie główne - III kontakt 

3 marca 2013  Zaćmienie główne - środek egresu (ang.mid-egress) 

6/7 marca 2013  Zaćmienie główne - IV kontakt 

listopad/grudzień 2013  Przejście przez peryastron – maksimum dryftu jasności.  

lipiec/sierpień 2014  Tranzyt  gorącej gwiazdy B na tle nadolbrzyma (zaćmienie 
wtórne) 

Tabela 1. Przewidywane daty charakterystycznych etapów zaćmienia głównego, przejścia 
przez peryastron i tranzytu (tabela ze strony internetowej akcji obserwacji AZ Cas). 
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3.2 Obserwacje fotometryczne 
Na stronie internetowej projektu oraz w biuletynie IBVS 6027 podano listę gwiazd 
porównania rekomendowaną przez organizatorów akcji do fotometrii różnicowej CCD lub 
fotoelektrycznej (ang. PEP photometry). Dla zestawów CCD o większym polu widzenia 
można wybrać jako gwiazdę porównania BD+60°306 lub BD+60°317.   
Przydatna będzie zarówno fotometria w standardowych filtrach astronomicznych Johnsona-
Cousinsa (pasma U,B,V, Rc, Ic) jak i bez filtrów. Jednakże przy fotometrii CCD bez filtrów 
astronomicznych zaleca się przynajmniej zastosować filtr obcinający zakres UV-IR ze 
względu na dominację światła nadolbrzyma w podczerwieni. Obserwacje "bez filtrów" 
posłużą do bardzo dokładnego wyznaczenia momentu minimum.  
Przydatna będzie również fotometria wykonywana za pomocą lustrzanek cyfrowych             
(tzw. fotometria DSLR) w barwach R, G, B.  Te kolory różnią się od standardowych pasm 
fotometrii astronomicznej, ale powinno się udać przetransformować te pomiary do  B, V, 
Rc. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 4. 

 
Rys.9. Mapka okolicy AZ Cas  z polem widzenia 30x30' oraz 15x15' do różnicowej 
fotometrii CCD. Rekomendowane gwiazdy porównania oznaczone są literami w kolorze 
zielonym. Gwiazda oznaczona jako "d" jest zmienną typu Algola. Szczegółowe informacje     
o gwiazdach porównania podano w tabeli 2. 
 

α2000 δ2000 
Odległość
∗ Jasność [mag] 

Oz
na-
cze
nie 

Identyfikator 

[h m s] [° '] ['] U (3σU) B (3σB) V (3σV) 

a BD+60° 303 1 41 24.9 61 25.76 6.2 11.30 
(0.05) 

11.09 
(0.04) 

10.60 
(0.03) 

b TYC 4031-437-1 1 41 11.2 61 18.65 10.2 12.39 
(0.05) 

11.75 
(0.04) 

10.93 
(0.03) 

c TYC 4031-125-1 1 40 58.5 61 24.79 9.3 12.67 
(0.05) 

12.41 
(0.04) 

11.80 
(0.03) 

d∗∗ TYC 4031-791-1 1 41 16.4 61 21.31 8.2 11.66 
(0.06) 

11.71 
(0.04) 

11.16 
(0.03) 

E BD+60° 306 1 41 44.8 61 15.25 10.7 11.68 
(0.04) 

10.95 
(0.03) 

9.90 
(0.02) 
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F BD+60° 317 1 43 31.0 61 32.62 12.0 10.24 
(0.03) 

10.02 
(0.02) 

9.59 
(0.01) 

∗ Odległość kątowa od AZ Cas w minutach łuku. 
∗∗ Zmienna zaćmieniowa typu Algola odkryta w Piwnicach. W tym przypadku jasności UBV 
oznaczają średnie jasności poza zaćmieniem. 

Tabela 2. Lista gwiazd porównania do fotometrii AZ Cas (tabela ze strony internetowej 
akcji obserwacji AZ Cas). 
 
Wyniki obserwacji fotometrycznych należy przesłać do Torunia na adres e-mail głównego 
koordynatora tej akcji dr Cezarego Gałana (cezary.galan@astri.uni.torun.pl). Najlepiej 
zapisać je w następującym formacie: 

[JD-dzień juliański momentu obserwacji] [jasność AZ Cas] [błąd pomiaru] [masa powietrzna] 

Przykład jednego rekordu z obserwacją (liczby oddzielone tabulatorem): 

"2456141.3757 9.263 0.023 1.018" 

Dodatkowo dane można wprowadzić do bazy AAVSO poprzez portal www.aavso.org. 
Obserwacje można również przesłać e-mailem na adres sswdob@poczta.onet.pl                     
do polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych. Tutaj obowiązuje następujący format 
danych:  

[nazwa gwiazdy],[JD-dzień juliański momentu obserwacji],[jasność],[nick obserwatora 

AAVSO],[rodz.obserwacji].  

Przykład jednego rekordu z obserwacją:  

"AZ CAS,2456141.3757,9.263,BRIA,CCD Canon". 

Zachęcam, aby przy okazji tej akcji  rozpocząć przygodę z fotometrią CCD. Na przykład 
dobrym punktem startowym do wyprawy w świat różnicowej fotometrii CCD jest artykuł 
Marcina Wardaka w Proximie 1/2012 pod tytułem "Krótki przepis na rozpoczęcie 
znajomości z amatorską fotometrią gwiazd zmiennych". Przedstawił on sposób 
opracowania zdjęć w programie MuniPack na przykładzie obserwacji gwiazdy zmiennej              
TZ Aur. Z kolei w artykule "Jak zabrać się za fotometrię CCD gwiazd zmiennych" (Proxima 
nr 4/2011) wyjaśnia on zasady wyboru sprzętu do tej fotometrii. Jednakże przy tym 
należy się liczyć z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych. Natomiast wykorzystując 
posiadany sprzęt fotograficzny można nawet za ZERO złotych ruszyć z fotometrią DSLR 
(patrz rozdział 4).  

3.3. Obserwacje spektroskopowe. 
Obserwacje spektroskopowe AZ Cas należy prowadzić do czasu zakończenia tranzytu 
gorącego składnika na tle nadolbrzyma (do sierpnia 2014 r. lub nawet kilka miesięcy 
dłużej). Potrzebne będą obserwacje w całym zakresie widmowym od ultrafioletu do 
podczerwieni, zarówno w wysokiej rozdzielczości do badania profili linii widmowych, jak                  
i w niskiej do analizy morfologicznej (np. wykonane Star Analyser'em). 
Wyjaśnianiem  problemów dotyczących spektroskopii amatorskiej AZ Cas oraz zbieraniem 
danych zajmują się następujące grupy obserwatorów: 
- ARAS - http://www.astrosurf.com/aras/surveys/azcas/index.htm, 
- Jeff Hopkins Phoenix Observatory - http://www.hposoft.com/AZCasWeb/AZCas.html 

Niektórzy miłośnicy astronomii dysponują spektrografami podwieszonymi do teleskopów                 
o aperturach rzędu kilkunastu cali. Przy takim sprzęcie należy naświetlać przez około                
2 godziny, aby otrzymać wysokiej  rozdzielczości widmo gwiazdy o dobrym stosunku 
sygnału do szumu, ponieważ gwiazda jest  dość słaba (9.3 V).   
Szczególnie pożądane są obserwacje profilu linii wodorowej H-alfa. Jeff Hopkins prosi              
o przesyłanie e-mailem zdjęć spektroskopowych tej linii w formacie FITS (po odjęciu 
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darków) oraz plików DAT ze skalibrowanym profilem tej linii. Należy również przesyłać 
zmierzone prędkości radialne i szerokości równoważne struktur linii wodorowej H-alfa 
takich jak absorpcja i wysoka emisja (patrz na rys.3 po prawej stronie). Przy wyznaczaniu 
prędkości  radialnych należy uwzględnić poprawkę heliocentryczną. 

4. Jak zrobić fotometrię AZ Cas  z dokładnością do kilku setnych magnitudo za 
150zł. 
Tytuł rozdziału jest nieco przewrotny i w zasadzie dotyczy tylko mojej osoby. Chodzi o to, 
że sprzęt do fotometrii posiadają praktycznie wszyscy, którzy zajmują się trochę poważniej 
fotografią. Możliwość uprawiania fotometrii dotyczy posiadaczy lustrzanek cyfrowych (ang. 
DSLR – skrót od  Digital Single-Lens Reflex camera). Niektórzy nie muszą nic inwestować. 
W wariancie najbardziej pesymistycznym trzeba wydać kwotę do tysiąca złotych na 
giełdach astronomicznych lub portalach aukcyjnych, aby taki zestaw skompletować – nie 
liczę przy tym wydatku na komputer. Gdy przeczytałem  w lipcu 2012 r. o akcji obserwacji 
AZ Cas na portalu AAVSO to moją jedyną inwestycją był zakup obiektywu Soligor 
F3.5/200mm z epoki fotografii analogowej za 150 zł. Było to konieczne by sięgnąć do AZ 
Cas, gdyż jest za słabą gwiazdą dla standardowych obiektywów fotograficznych. Jej 
jasność V zmienia się w zakresie 9.2-9.5 mag.  

 
Rys. 10. Orientacyjna lista aparatów cyfrowych nadających się do fotometrii DSLR                    
z ustawień programu Iris. Dla tych modeli  program Iris pozwala przekonwertować zdjęcie 
z formatu negatywu cyfrowego (tzw. RAW) do formatu CFA używanego w procedurze 
redukcji na portalu citizensky. Dotyczy to również nowszych modeli aparatów. Na przykład 
RAW-y z Cannona 600D lub 1100D konwertujemy po wybraniu opcji  
"CANNON(5D/20D/40D/350D/500D)". 
 
Do uprawiania fotometrii DSLR jest potrzebny następujący sprzęt:  

− Aparat cyfrowy 
−  zapis zdjęć w formacie RAW (tzw. negatyw cyfrowy), 
−  możliwość manualnego nastawiania ostrości (bardzo użyteczne „Live view”), 
−  możliwość manualnego nastawiania czasów ekspozycji  przynajmniej do 

kilkunastu sekund, 
−  obiektyw aparatu o ogniskowej 50 – 200mm (najlepiej stałoogniskowy), 
− Statyw 
− Wężyk spustowy 
− Inne: 

−  jest przydatny czytnik kart pamięci (np. CF w lustrzankach Cannon), 
−  komputer w programem fotometrycznym Iris (wersja 5.59) i arkuszem 

kalkulacyjnym np. z pakietu biurowego Open Office lub Microsoft Office. 
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Jest to najprostszy zestaw umożliwiający uprawianie "fotometrii statywowej" DSLR nawet 
do 10 magnitudo w barwie V. Brak montażu paralaktycznego oraz prowadzenia obchodzi 
się poprzez wykonanie serii krótkoczasowych nieporuszonych zdjęć np. 10 zdjęć x 6s. 
Ważne jest, aby obrazy gwiazd były maksymalnie okrągłe i  nieprześwietlone. Następnie 
serię tak wykonanych zdjęć kalibruje się i składa (ang. "stacking") w jedno zdjęcie za 
pomocą oprogramowania takiego jak np. Iris, Munipack. Przykładowe zdjęcie wykonane             
w ten sposób pokazano na rys.11. Sumaryczny czas ekspozycji powinien być nie mniejszy 
niż 1 minuta, aby uśrednić podatność małych apertur na scyntylacje atmosferyczne.               
Do fotometrii wykorzystuje się wyseparowane zdjęcia w barwach R, B, G.   

 
Rys. 11. Okolice AZ Cas w lustrzance Canon 400D z obiektywem F200mm postawionej na 
statywie bez montażu paralaktycznego i prowadzenia. AZ Cas jest oznaczona 
prostopadłymi białymi kreskami w środku pola. Jest to stack kilkudziesięciu                         
6-sekundowych ekspozycji w kolorze bez kadrowania (cropu). Do fotometrii DSLR jest 
używany wyseparowany obraz z zielonych pikseli "G".  Na zestackowanym zdjęciu widać 
efekt pociemnienia spowodowany ruchem dziennym (nie wszystkie zdjęcia 
"partycypowały" z zaświetleniu górnej oraz prawej krawędzi wynikowego zdjęcia, 
składanego z kilkudziesięciu "prawie" nieporuszonych fotek). AZ Cas mieści się w kadrze 
obiektywu 200mm wraz z jasnymi gwiazdami Eps Cas (3.3mag) i Delta Cas (2.6 mag).  
Oczami wyobraźni od Eps Cas zwykle rozpoczyna się rysowanie kształtu gwiazdozbioru 
Kasjopei na niebie, gdy ją widać jako dużą literę "W".  
 
W programie Iris zdjęcia do fotometrii DSLR można przygotować w następujący sposób: 
a) Na wejściu  mamy przykładową serię ekspozycji: 
 - 20 zdjęć x 4s x 1600ISO  nieprześwietlonych, nieporuszonych okolicy gwiazdy  

             zmiennej, 
 - 15 zdjęć darków  x 4s x 1600ISO, 

 - 15 zdjęć flatów x 3s x 100ISO. 

b) Kalibrujemy zdjęcia w sposób opisany pod odnośnikiem 
http://www.citizensky.org/content/iris-beginner. W wyniku otrzymujemy trzy 
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zestackowane zdjęcia w barwach fotograficznych R, G, B. Do pomiarów fotometrycznych 
używamy zdjęcia w barwie G. 

c) Wykonujemy fotometrię aperturową w programie Iris na zdjęciu z pikseli G, 
wyznaczając jasności intrumentalne gwiazdy zmiennej oraz minimum 3 (zalecane 6) 
gwiazd porównania. 

d) Wyznaczamy standardową dżonsonowską jasność gwiazdy zmiennej w barwie V na 
podstawie jasności instrumentalnych gwiazdy zmiennej oraz gwiazd porównania. Przy tym 
korzystamy z wcześniej przygotowanego arkusza kalkulacyjnego, którego przykład jest 
podany pod odnośnikiem http://www.citizensky.org/content/calibration-intermediate dla 
Eps Aurigae.  

e) Dżonsonowską jasność V danej gwiazdy zmiennej przesyłamy do polskiej bazy 
obserwacji gwiazd zmiennych oraz wprowadzamy na portalu AAVSO.  A wyniki obserwacji 
fotometrycznych AZ Cas przesyłamy e-mailem do koordynatora tej akcji dr-a Cezarego 
Gałana z UMK Toruń  (szczegóły w rozdziale 3.2). 

Kolejnym bardzo dużym skokiem jakościowym w dziedzinie fotometrii DSLR może być 
kupno montażu paralaktycznego wraz z napędem przynajmniej w osi rektascencji. Aparat 
cyfrowy z obiektywem o ogniskowej rzędu 200/300mm można z powodzeniem powiesić na 
montażu paralaktycznym klasy EQ3-2 i większej. Niestety jest to znowu wydatek co 
najmniej kilkuset złotych. Ale pozwala wydłużyć czas ekspozycji do minut i zwiększyć 
zakres fotometrii najsłabszych gwiazd do około 12 magnitudo. Może to pozwolić sięgnąć 
AZ Cas w barwie B, gdyż gwiazda zmienia jasność w tej barwie w zakresie                         
11.0 – 11.4 mag.   
Fotometria DSLR sprawdziła się podczas obserwacji ostatniego zaćmienia Eps Aur w latach 
2009-2011. Karlsson (2012) porównał fotometrię Eps Aur w barwie V dwudziestu 
najdokładniejszych obserwatorów i wyznaczył przesunięcie (offset) pomiarów jasności dla 
każdego z nich w stosunku do średniej jasności z 4 dni. Obserwatorzy wykonywali 
obserwacje technikami takimi jak PEP, CCD i DSLR. Indywidualny offset wynika z tego, że 
każdy obserwator używa podobnego (ale nie identycznego!) sposobu redukcji danych 
fotometrycznych i różnych gwiazd porównania. Przesunięcie mieści się w zakresie ±0.018 
magnitudo dla fotometrii DSLR oraz ±0.023 dla PEP i ±0.024 dla CCD.  Błąd pojedynczego 
pomiaru dla fotometrii DSLR jest nie większy niż ±0. 021 mag. 
Do czynnego zajęcia się fotometrią natchnął mnie w ubiegłym roku portal Citizensky. 
Poruszyła mnie idea robienia kultowej fotometrii dżonsonowskiej w barwie V na podstawie 
zdjęć z lustrzanki cyfrowej postawionej na statywie. Próbuję teraz zastosować to do 
obserwacji AZ Cas. Jasność z pikseli G daje się dość dobrze skalibrować do 
dżonsonowskiego V. Nie spotkałem się nigdzie z podobną próbą kalibracji jasności z pikseli 
fotograficznych B i R  do astronomicznych jasności B i Rc. Może uda się to sprawdzić przy 
okazji tej akcji. 
5.  Literatura. 
Artykuł został przygotowany na podstawie następującej literatury dostępnej w Internecie: 
- Strona internetowa akcji obserwacji AZ Cas w latach 2012-2014 – 
   http://www.astri.uni.torun.pl/~cgalan/AZCas/ 
- IBVS 6027 - biuletyn nr 6027 Komisji nr 27 i 42 IAU –  
   http://www.konkoly.hu/cgi-bin/IBVS?6027 
- C.Gałan,  2009 r. - praca doktorska UMK Toruń – 
   http://www.astri.uni.torun.pl/~cgalan/CGalan_PhD_2009.pdf, 
- C.Galan i inni, 2011 r. - "Accretion Events in Binary Systems: AZ Cas and EE Cep." – 
   http://arxiv.org/pdf/1102.5198v1.pdf 
- Cowley i inni, 1977, "The masses of cool supergiants: the interacting eclipsing system     
   AZ Cassiopeiae" – http://adsabs.harvard.edu/abs/1977PASP...89..882C 
- Notatka nr 294 na stronie AAVSO "CH Cyg observing campaign continued through 2012"       
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   http://www.aavso.org/aavso-special-notice-294 
- Marcin Wardak "Krótki przepis na rozpoczęcie znajomości z amatorską fotometrią gwiazd  
   zmiennych" – Proxima 1/2012 – http://www.astronomica.pl/proxima7.pdf 
- Marcin Wardak "Jak zabrać się za fotometrię CCD gwiazd zmiennych" – Proxima 4/2011  
  http://www.astronomica.pl/proxima6.pdf 
- Algorytm  przygotowania zdjęć DSLR do fotometrii aperturowej oraz wykonanie tej    
  fotometrii w programie Iris – http://www.citizensky.org/content/iris-beginner, 
- Metoda redukcji jasności instrumentalnej gwiazdy zmiennej do standardowej jasności            
  V (uwzględnia współczynnik ekstynkcji atmosferycznej oraz transformacji do  
  dżonsonowskiego V) – http://www.citizensky.org/content/calibration-intermediate, 
- Karlsson, JAAVSO Volume 40, 2012 - "V-band Light Curve Analysis of Eps Aurigae  
 During the 2009–2011 Eclipse" - http://www.aavso.org/sites/default/files/jaavso/eps-
Karlsson.pdf 

PODZIĘKOWANIA: 
Dziękuję Panu dr Cezaremu Gałanowi za przeczytanie artykułu i cenne uwagi.  

Ryszard Biernikowicz 
 
Zaćmieniowe z kolekcji jesień - zima 
Przed nami sezon obserwacyjny o najdłuższych nocach. Mimo  chłodu o tej porze roku 
warto raz na jakiś czas przyjrzeć się niebu i poobserwować jakąś zmienną zaćmieniową. 
Niniejszym cyklem chciałbym zachęcić do obserwacji tych ciekawych i przyjemnych                 
w obserwacjach gwiazd. 

Beta Per (Algol) – gwiazda, która już była opisywana na łamach Proximy. Jasna                     
i przyjemna w obserwacji, dlatego przysłowiowym grzechem byłoby pominięcie jej o tej 
porze roku w planie obserwacyjnym. Podaję momenty minimów głównych, które będzie 
można obserwować  w porze nocy w najbliższych miesiącach (czas urzędowy): 

10.10.2012 g.02:14; 12.10.2012 g.23:03; 15.10.2012 g.19:52; 30.10.2012 g.02:57; 
01.11.2012 g.22:51; 04.11.2012 g.19:40; 19.11.2012 g.03:45; 22.11.2012 g.00:34; 
24.11.2012 g.21:23; 27.11.2012 g.19:06; 12.12.2012 g.03:11; 15.12.2012 g.00:00; 
17.12.2012 g.20:49; 01.01.2013 g.04:54; 04.01.2013 g.01:43; 06.01.2013 g.22:32; 
09.01.2013  g.19:21;  24.01.2013  g.03:26;  27.01.2013  g.00:15;  29.01.2013  g.21:04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 1 Mapka okolic Algola z gwiazdami porównania: a=1.81 b=2.17 c=2.88 d=2.91 
e=3.02 f=3.02 g=3.78 
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W trakcie zaćmienia gwiazdę należy oceniać co 15 minut, poza zaćmieniami wystarczy 
jedna kontrolna ocena każdego wieczoru obserwacyjnego. 

AR Aur - jest moją drugą propozycją na tegoroczny sezon zimowy. Obecnie gwiazdę bez 
problemu można obserwować przez większą część nocy. Gwiazda leży delikatnie poniżej 
linii pomiędzy gwiazdami jota Aur i teta Aur, około 1/3 odległości od tej pierwszej. 
Gwiazda jest zaćmieniową typu EA, zmienia jasność w zakresie od 6.15-6.8 mag w okresie 
4.15 dnia.  Dystans jaki dzieli nas od niej to 398 lat świetlnych. 
Gwiazda ta ze względu na dość dużą jasność (w zasięgu lornetki) była stosunkowo często 
obserwowana. Poniżej prezentuję obserwacje polskich obserwatorów z pierwszej dekady 
tego stulecia. 

 
Rys. 2 Wykres fazowy AR Aur 

 
Rys. 3 Mapka ułatwiająca dojście do AR Aur. Źródło: Stellarium 
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Rys. 4. Mapka AAVSO z gwiazdami porównania dla AR Aur 
Podaję momenty minimów głównych, które będzie można obserwować  w porze nocy               
w najbliższych miesiącach (czas urzędowy): 
18.10.2012 g.00:38; 22.10.2012 g.03:52; 11.11.2012 g.19:01; 15.11.2012 g.22:15; 
20.11.2012 g.01:29; 24.11.2012 g.04:43; 14.12.2012 g.20:52; 19.12.2012 g.00:06; 
23.12.2012 g.03:20; 12.01.2013 g.19:30; 16.01.2013 g.22:44; 21.01.2013 g.01:57. 
W trakcie zaćmienia gwiazdę należy oceniać co 15 minut, poza zaćmieniami wystarczy 
jedna kontrolna ocena każdego wieczoru obserwacyjnego. Czas zaćmienia wynosi 7h. 

Życzę udanych obserwacji! 
Źródła:  

- http://www.sswdob.republika.pl/ 

- http://sogz-ptma.astronomia.pl 

- http://www.aavso.org/ 

Bogdan Kubiak 
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P Cygni – najdalsza zmienna widoczna gołym okiem 

W gwiazdozbiorze Łabędzia na południe od γ Cygni (Sadr), znajduje się ciekawa gwiazda 
zmienna nosząca nietypowe dla gwiazd zmiennych oznaczenie literą P. Zmienna ta leży 
prawie dokładnie w płaszczyźnie Drogi Mlecznej w odległości szacowanej na 6-7 tysięcy lat 
świetlnych i można ją bez problemu dostrzec gołym okiem, jest bowiem nieco jaśniejsza 
od piątej wielkości gwiazdowej. Na pierwszy rzut oka gwiazda ta nie wyróżnia się niczym 
szczególnym, obserwowane zmiany jasności są bowiem niewielkie (w przedziale 4m.7 – 
4m.9) i nieregularne. A jednak jest to jedna z pierwszych zidentyfikowanych gwiazd 
zmiennych. Stało się bowiem tak, że w roku 1600 gwiazda ta nagle pojaśniała do jasności 
około 3m (co zostało uwidocznione na mapach nieba z tamtych czasów - rys.1), a po 
sześciu latach zaczęła powoli słabnąć do wartości około 6m.5. Przez współczesnych została 
zatem uznana za gwiazdę Nową.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Mapa gwiazdozbioru Łabędzia z gwiazdą P Cyg w Atlasie Bayera z 1603 r, 
źródło: http://www.lindahall.org/services/digital/ebooks/bayer/bayer30.shtml  

Zmienna ponownie pojaśniała do ok. 3m.5 w 1655 roku, co było obserwowane przez 
Cassiniego, a następnie znów osłabła do jasności około 7m (obserwacje Heweliusza). Na 
początku XVIII wieku jej jasność osiągnęła 5m.2 i od tamtego czasu jaśnieje bardzo powoli 
do obecnej wartości 4m.8 (rys. 2). Ze względu na niewielką amplitudę zmian jasności 
zmienna nie nadaje się właściwie do obserwacji wizualnych, ale ponieważ jest zmienna 
wybuchowa powinna być stale monitorowana. 
Oprócz obserwowanych nieregularnych zmian jasności, obserwuje się też zmiany w widmie 
tej gorącej gwiazdy (typ widmowy B1 Iae). Linie widmowe mają specyficzny profil 
związany z intensywnym wyrzutem materii w postaci wiatru gwiazdowego. Tempo wyrzutu 
masy jest szacowane na kilka mas Słońca na dziesięć tysięcy lat. Z gwiazdą związana jest 
słaba mgławica, powstała z materii wyrzuconej w czasie kilku wcześniejszych wybuchów 
(najstarszy miał miejsce około 20 tys. lat temu).  
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Rys. 1 Krzywa zmian jasności P Cyg w XVII-XVIII w., źródło ocen: Müller G., Hartwig E. 
1918, Gechichte und Literatur des Lichtwechsels der veränderlichen Sternen, p. 444 

Dziś wiemy, że P Cygni należy do bardzo nielicznej grupy tzw. jasnych niebieskich 
zmiennych (LBV), do której należą również takie gwiazdy jak η Carinae czy S Dorado. Ze 
względu na wielką jasność absolutną, zmienne z tej grupy obserwowane są od dawna                
w sąsiednich galaktykach np. M31 i M33.  
Jak wyjaśnić nietypową zmienność tych gwiazd? Uważa się obecnie, że przyczyną takiego 
zachowania są zmiany ewolucyjne, które zachodzą w ich budowie wewnętrznej. Gwiazdy te 
są bardzo masywne (dla P Cygni ≈ 50 M

�
 ) i świecą z maksymalną możliwą jasnością, 

zwaną jasnością Eddingtona. W wyniku stopniowego podziału na gęstniejące jądro                   
i rzadszą otoczkę, zmniejsza się w niej współczynnik nieprzezroczystości, co powoduje 
zmniejszenie wartości jasności Eddingtona dla danej gwiazdy. Odrzucenie zewnętrznej 
części otoczki w wyniku wybuchu, umożliwia przywrócenie (na jakiś czas) stanu względnej 
równowagi. Ponieważ w tej fazie ewolucji gwiazda traci znaczny procent swojej masy, musi 
to być faza krótkotrwała w życiu gwiazdy. Dalsze losy tych gwiazd są słabo poznane, te 
najbardziej masywne zakończą swój kosmiczny żywot jako supernowe typu II, te                    
o mniejszych masach przekształcą się prawdopodobnie w gorące gwiazdy typu Wolfa-
Rayeta.  
Przyczyny nieregularnych zmian jasności w małej skali (0m.2) nie zostały jeszcze                   
w zadowalający sposób wyjaśnione. 
 

Tomasz Krzyt 
Kod AAVSO: KTZ 

NASZE OBSERWACJE 
Mira Ceti (Cudowna Wieloryba) na jesień i zimę 

Gwiazdozbiór Wieloryba (Cetus) - jeden z największych na nieboskłonie zawiera 100 
gwiazd dostępnych nieuzbrojonemu oku. Która z nich jest najjaśniejsza? Pytanie, 
wydawałoby się bardzo proste, ale odpowiedź na nie jest niejednoznaczna - zależy kiedy. 
Sekret w tym, że najjaśniejsza (czasami) gwiazda konstelacji Wieloryba jest jednocześnie 
gwiazdą zmienną! 
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Po raz pierwszy zauważył to współczesny Galileuszowi jeden z najlepszych w tym czasie 
obserwatorów holenderski astronom Dawid Fabricius. Odkrycia dokonał całkiem 
przypadkowo. Nad ranem 13 sierpnia 1596 roku Fabricius zajmował się obserwowaniem 
Jowisza. Teleskopów wtedy jeszcze nie było i Fabricius postanowił zmierzyć kątową 
odległość od planety do gwiazdy 3 mag z gwiazdozbioru Wieloryba. Wcześniej on tej 
gwiazdy nigdy nie widział, nie znalazł on jej na mapach nieba i gwiazdowych globusach 
tych czasów. Zarówno mapy jak i globusy były niedokładne i pominięcie jakiejś tam nie 
bardzo jasnej gwiazdy mogło się zdarzyć. 
Tym nie mniej, będąc skrupulatnym obserwatorem, Fabricius postanowił obserwować 
nieznaną gwiazdę. Pod koniec sierpnia jej blask wzrósł do 2 mag, ale później we wrześniu 
gwiazda pociemniała, a w środku października w ogóle znikła. Będąc przekonanym, że była 
to gwiazda nowa, podobna do tej, jaką w 1572 roku obserwował Tycho Brache, Fabricius 
przerwał obserwacje. Jakież było jego zdumienie, gdy po trzynastu latach, w 1609 roku 
ponownie zobaczył zadziwiającą gwiazdę! 
W połowie XVII wieku ustalono ostatecznie, że zagadkowa gwiazda z gwiazdozbioru 
Wieloryba jest gwiazdą zmienną o bardzo długim okresie zmian blasku i dużą amplitudą. 
Tak została odkryta pierwsza, w pełnym znaczeniu tego słowa, gwiazda zmienna prototyp 
całej klasy długookresowych gwiazd zmiennych. Jan Heweliusz nazwał tę niezwykłą 
gwiazdę Cudowna (po łacinie Mira). Można powiedzieć, że fizyczne właściwości Miry                
w pełni tej nazwie odpowiadają. 

 

 
 
Fot. 1. Mira w czasie maksimum jasności. Autor: Leszek Marcinek. 

Mira Ceti (o Cet) zmienia jasność wizualną w przedziale od 3.4 do 9.3 mag. W maksimum 
jest jedną z najjaśniejszych gwiazd w gwiazdozbiorze, a w minimum może być 
dostrzeżona dopiero przez bardzo dobrą lornetkę. Są to jednak średnie wartości blasku 
Miry w momentach maksimum i minimum. Czasami Mira jest gwiazdą 2 mag i wówczas 
jest najjaśniejszą gwiazdą Wieloryba. Bywa i tak, że w minimum osiąga jasność 10.1 mag. 
Okres zmienności również nie jest stały. Średnio wynosi on 331.96 dni. Z cyklu na cykl 
może on różnić się od tej wartości nawet o kilkanaście dni. Zmienia się również kształt 
krzywej jasności. Odróżnia to Mirę i inne długookresowe zmienne od cefeid z ich prawie 
stabilnymi okresami i krzywymi jasności. 
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Fot. 2 Mira w czasie minimum jasności. Autor: Leszek Marcinek 

(Powyższy tekst - na podstawie książki F.J. Zigiela "Sokrowiszcza zwiezdnogo nieba", 
Moskwa 1986. Zdjęcia autorstwa Leszka Marcinka przedstawiają Mirę w maksimum                   
i minimum jasności. Gwiazda na lewo od Miry ma jasność 9.2 mag).  

W bazie danych SOGZ-PTMA (sogz-ptma.astronomia.pl) znajdują się do tej pory 1853 
obserwacje Miry wykonane przez 31 polskich miłośników astronomii od 15.11.1988 do 
4.10 2012. Wszystkie te obserwacje przedstawia poniższy wykres. 

 
Rys. 1 Wykres zmian jasności Miry na podstawie obserwacji polskich miłośników 
astronomii od 15.11.1988 r. 

Widzimy na wykresie powtarzające się z cyklu na cykl nieciągłości. Spowodowane są one 
tym, że Miry nie możemy obserwować w ciągu całego roku ponieważ w okresie marzec – 
lipiec przebywa na niebie w zbyt bliskiej odległości kątowej od Słońca. Sezon obserwacyjny 
Miry rozpoczyna się w drugiej połowie lipca, gdy możemy dostrzec ją przed świtem nad 
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wschodnim horyzontem a kończy się w pierwszej połowie marca kiedy zmienna znajduje 
się po zmierzchu nad południowo zachodnim horyzontem. 

Okres zmian jasności Miry wynosi prawie dokładnie 11 miesięcy co sprawia, że kolejne 
maksima i minima jasności wypadają o miesiąc wcześniej niż poprzednie. Z tego powodu 
mamy powtarzające się kilkuletnie okresy kiedy nie możemy obserwować maksimów 
jasności ponieważ wypadają one poza przedziałem obserwowalności. Za to wtedy                  
w sezonie obserwacyjnym możemy obserwować minima jasności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2 Wykres zmian jasności Miry na podstawie obserwacji polskich miłośników astronomii                    

od 24.07.1012 r. 

Bieżący sezon rozpoczął się gdy Mira szybko zwiększała swoją jasność przed maksimum, 
które osiągnęła w drugiej połowie sierpnia. Było to maksimum około 3.8 mag, czyli nieco 
niższe niż średnie maksimum (3.4 mag). Od tego momentu jasność Miry systematycznie 
słabnie i w tej chwili (połowa października) wynosi około 5 mag. Minimum jasności 
osiągnie w pierwszej połowie marca 2013 roku co zbiegnie się z zakończeniem sezonu 
obserwacyjnego i trudno będzie je wyznaczyć. Mimo to zachęcam do śledzenia zmian 
jasności Cudownej i oceniania jasności. Obserwacje wystarczy wykonywać co 5 dni                  
w oparci o mapki, które można wygenerować za pomocą plotera mapek na stronie AAVSO 
(www.aavso.org/vsp, w AAVSO Mira nazywa się omi Cet). Wykonane obserwacje można     
(a nawet trzeba!) przesłać go AAVSO i do SOGZ-PTMA (sswdob(at).poczta.onet.pl). 

Stanisław Świerczyński 
 PTMA - Kraków 

AAVSO ID – SSW 

AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA 
Arkusz, czyli prosty sposób na sporządzenie zestawienia z obserwacji 
Słońca 
Jednym z elementów badania aktywności Słońca przez astronomów amatorów, zapewne 
tym najmniej lubianym, jest finalne opracowywanie wyników obserwacji oraz tworzenie             
z nich spójnej i czytelnej bazy danych. Pomysłów na realizację tego zadania jest                    
z pewnością tyle, ilu jest obserwatorów, niemniej jednak najlepszym sposobem, bardzo 
praktycznym i ekonomicznym, jest korzystanie z gotowych, ujednoliconych wzorów, 
przygotowywanych przez organizacje zajmujące się zbieraniem danych o aktywności 
Słońca. Obecnie standardowym już rozwiązaniem jest korzystanie z programów 
komputerowych, które pozwalają nam na bardzo szybkie opracowanie wyników, a także na 
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sporządzenie, bez żadnego praktycznie wysiłku, poglądowych szkiców tarczy słonecznej            
z położeniem grup plam słonecznych (o ile wyznaczyliśmy wcześniej ich współrzędne 
heliograficzne).  
Od wielu lat, obserwatorzy z Towarzystwa Obserwatorów Słońca im. Wacława 
Szymańskiego, posługują się programem „Arkusz” (ostateczna wersja nosi oznaczenie 
1.8), autorstwa Arkadiusza Dudki, który jest niezwykle prostym, intuicyjnym programem, 
którego jedynym, choć mało znaczącym ograniczeniem jest to, że jest on głównie 
przystosowany do profilu obserwacji wykonywanych przez TOS. Profil ten jednakże jest 
bardzo uniwersalny, oparty o najwartościowsze indeksy aktywności, tak więc z pewnością 
można zaproponować go każdemu pasjonatowi astronomii słonecznej. 

Program „Arkusz” niejako stanowi uzupełnienie innych programów wykorzystywanych 
przez TOS, czyli HelioKalku oraz BLP. Wraz z nimi tworzy niemal kompletny zestaw 
aplikacji ułatwiających pracę obserwatorom Słońca. 

Podstawową zaletą „Arkusza” jest jego prostota. Do wykonywania wszystkich czynności 
służy 18 przycisków, których graficzne symbole nie pozostawiają wątpliwości, do czego 
służą. 

 

Do korzystania z programu można więc przystąpić praktycznie bez żadnego 
przygotowania, jeśli tylko posiada się trochę wiedzy na temat słonecznych obserwacji. Jeśli 
jednak pojawiają się wątpliwości, wystarczy wcisnąć ostatni z przycisków, czyli Pomoc (?). 
Wówczas otworzy nam się strona internetowa, zawierająca ogólną instrukcję do programu. 
Niektóre funkcje przycisków znajdziemy także wchodząc w „Plik” i „Edycję”. Znajdziemy 
tam też kolejne funkcje, równie istotne z punktu widzenia użytkownika. 
 

 
Głównym składnikiem programu są oczywiście kolumny do zapisywania danych. Pierwsza 
kolumna to kolejne dni miesiąca. Po prawej stronie są kolumny przeznaczone do 
wypełniania przez obserwatora, w których zapisujemy następujące dane: czas UT, nr 
kolejnej obserwacji w roku, warunki obserwacyjne (widoczność), oraz obliczone dla 
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danego dnia wartości czterech podstawowych indeksów aktywności słonecznej: liczby 
Wolfa (R), natężenia pochodni (F), wartość klasyfikacyjną grup wg Maldego (CV) oraz 
powierzchni plam (S). Po prawej stronie „Arkusza” dodajemy za pomocą przycisku ze 
znakiem „+” kolumny w których będziemy wpisywać dane dotycząc poszczególnych grup 
plam obserwowanych danego dnia. Mając je wszystkie wpisane, możemy używając 
jednego przycisku (CV) obliczyć liczbę Wolfa oraz wartość CV dla danego dnia (bądź dla 
wszystkich dni, w których wykonaliśmy obserwacje). Jednym przyciskiem (kalkulator) 
obliczymy też średnie wartości wszystkich indeksów dla całego miesiąca, program policzy 
nam także ilość wykonanych obserwacji. 
 

 
Program wygeneruje nam także szkice z nr kolejnymi grup, jeśli posiadamy obliczone 
wartości B i L dla wszystkich zaobserwowanych grup. 
 

 
 
Szkice oraz sam arkusz z wszystkimi danymi bezproblemowo wydrukujemy bezpośrednio          
z „Arkusza”. 
Oprócz powyższych funkcji „Arkusz” pozwala na stworzenie dla poszczególnych grup 
statystki zawierającej ich numery, daty początkowe i końcowe widoczności, maksymalną 
ilość plam oraz współrzędne.  
Ponadto za pomocą funkcji „eksport”, którą znajdziemy po naciśnięciu ikony „Plik”, 
możemy skopiować kolumny z danymi dotyczącymi R, F oraz CV i importować je np. do 
pliku .txt. Podobnie możemy uczynić z plikiem statystyk. Ostatnią funkcją, a z pewnością 
jedną z najważniejszych, jest możliwość zapisania miesięcznego zestawienia obserwacji              
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w postaci pliku ARK (.ark), który jest plikiem o bardzo niewielkich rozmiarach, rzędu                
5-20 kB, co pozwala na bezproblemową archiwizację nawet bardzo znaczących zbiorów 
obserwacji, a także na szybkie ich przesyłanie pocztą elektroniczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na koniec informacje dotyczące sporządzania szkiców. Koniecznym warunkiem 
wygenerowania szkiców jest oznaczenie każdej grupy numerem, a także podanie                   
w wierszach „B” i „L”, znajdujących się na dole tabeli, współrzędnych wszystkich 
zaobserwowanych grup. Szkice możemy sporządzać w postaci pliku JPEG lub BMP. Ze 
względu na znacznie większe rozmiary pliku BMP, program domyślnie wygeneruje szkice        
w postaci JPEG. Szkice można wydrukować jedynie w układzie, który wyświetla się                
w okienku. Szkice są ułożone chronologicznie datami dziennymi obserwacji od lewej do 
prawej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania programu, bądź dodatkowych informacji o programie „Arkusz” należy 
skontaktować się z Towarzystwem Obserwatorów Słońca (tossun@interia.pl). 

Adam Derdzikowski 
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Raport o aktywności Słońca za III 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 lipiec 2012 

Dzień R F CV Dzień R F CV Dzień R F CV 
1 121 5 97 11 88 3 89 21 25 4 13 
2 119 3 83 12 97 2 94 22 29 4 18 
3 124 5 94 13 101 3 99 23 58 6 31 
4 124 6 95 14 112 4 106 24 69 5 40 
5 112 8 123 15 97 5 113 25 58 5 33 
6 133 11 143 16 92 7 118 26 86 8 55 
7 126 10 120 17 70 7 93 27 100 8 77 
8 98 10 109 18 55 7 68 28 92 7 70 
9 100 6 90 19 32 5 32 29 102 8 75 

10 87 6 89 20 32 6 23 30 110 6 75 
        31 119 6 90 

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc sierpień 2012 

Dzień R F CV Dzień R F CV Dzień R F CV 
1 120 6 106 11 94 6 99 21 65 6 47 
2 122 8 108 12 82 8 74 22 59 6 42 
3 145 10 123 13 68 5 44 23 62 6 45 
4 134 10 96 14 28 4 25 24 65 5 53 
5 116 9 78 15 23 5 32 25 68 7 70 
6 105 8 79 16 36 4 45 26 67 6 63 
7 106 8 105 17 48 7 41 27 62 6 68 
8 119 7 115 18 50 7 58 28 73 6 51 
9 135 8 113 19 68 5 59 29 70 8 46 

10 108 7 135 20 75 5 49 30 109 8 96 
        31 124 11 127 

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc wrzesień 2012 

Dzień R F CV Dzień R F CV Dzień R F CV 
1 136 13 115 11 64 6 52 21 75 6 62 
2 119 7 100 12 74 - 57 22 72 9 53 
3 172 8 115 13 69 4 49 23 68 7 65 
4 138 9 93 14 49 7 40 24 99 9 66 
5 118 6 78 15 54 6 43 25 133 10 90 
6 110 9 80 16 59 6 43 26 139 7 79 
7 79 6 64 17 64 7 36 27 95 8 66 
8 81 7 80 18 63 5 57 28 74 7 68 
9 76 5 77 19 75 - 71 29 72 7 73 

10 68 7 62 20 74 7 74 30 81 7 75 

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 lipiec 2012 wyniosła                  
S = 966.90 [p.p.s - MH.] 
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc sierpień 2012 wyniosła                 
S = 792.67 [p.p.s - MH.] 
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc wrzesień 2012 wyniosła                 
S= 756.00 [p.p.s - MH.] 
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Dane dotyczące powstałych grup plam słonecznych 

Nr B L P S Nr B L P S 

124 -13 269 24 VI – 4 VII 13 163 +7 280 20 – 22 VIII 8 

125 +17 222 26 VI – 8 VII 16 164 -18 205 20 – 26 VIII 2 

126 -13 226 27 VI – 3 VII 12 165 -19 180 22 VIII – 03 IX 6 

127 -15 206 27 VI – 9 VII 38 166 +12 215 23 VIII – 01 IX 14 

128 +16 203 29 VI – 7 VII 8 167 +7 145 25 VIII – 06 IX 13 

129 +15 213 2 – 4 VII 2 168 -10 266 26 – 27 VIII 2 

130 +8 120 4 – 11 VII 3 169 +12 124 28 VIII – 02 IX 11 

131 -16 110 4 – 15 VII 7 170 +23 115 28 – 29 VIII 2 

132 -17 90 6 – 18 VII 58 171 -14 137 30 VIII – 03 IX 6 

133 -14 178 7 – 7 VII 1 172 -19 96 30 VIII – 09 IX 3 

134 +13 96 12 – 17 VII 5 173 +10 175 30 VIII – 02 IX 1 

135 -29 48 12 – 20 VII 6 174 -28 86 30 VIII – 04 IX 4 

136 -21 322 15 – 26 VII 7 175 -15 69 31 VIII – 12 IX 31 

137 -18 266 21 – 27 VII 3 176 +23 125 03 – 05 IX 2 

138 -13 223 23 VII – 3 VIII 4 177 +20 103 03 – 06 IX 2 

139 +16 227 23 VII – 3 VIII 3 178 +14 95 03 – 06 IX 3 

140 +29 228 24 – 24 VII 1 179 +10 74 03 – 07 IX 8 

141 -19 212 24 VII – 4 VIII 5 180 +24 10 03 – 10 IX 2 

142 +13 309 26 – 28 VII 7 181 +18 348 07 – 15 IX 6 

143 -19 186 26 VII – 6 VIII 23 182 -10 53 08 – 13 IX 8 

144 -28 224 27 – 30 VII 8 183 -15 300 10 – 22 IX 10 

145 +18 176 28 – 29 VII 2 184 -14 173 11 – 22 IX 5 

146 +17 139 29 VII – 10 VIII 9 185 -15 342 12 – 13 IX 2 

147 -19 200 30 VII – 31 VII 3 186 +14 359 15 – 17 IX 1 

148 -22 120 31 VII – 11 VIII 6 187 -28 297 16 – 22 IX 5 

149 +12 109 31 VII – 11 VIII 1 188 +14 226 17 – 19 IX 2 

150 -22 101 1 – 6 VIII 2 189 +8 183 18 IX - ? ? 

151 +6 200 3 – 3 VIII 3 190 -17 184 19 – 29 IX 4 

152 -26 83 3 – 13 VIII 12 191 +9 160 22 IX - ? ? 

153 -16 80 3 – 4 VIII 1 192 +18 161 22 – 22 IX 2 

154 -12 32 6 – 15 VIII 10 193 -17 225 23 – 23 IX 2 

155 +18 28 7 – 19 VIII 10 194 +17 221 24 – 26 IX 11 

156 -18 99 7 – 13 VIII 2 195 +17 163 24 IX - ? ? 

157 -12 66 11 – 13 VIII 5 196 -10 112 24 IX - ? ? 

158 +11 265 16 – 25 VIII 2 197 +25 230 25 – 26 IX 2 

159 +5 312 18 – 20 VIII 3 198 +19 102 25 – 27 IX 3 

160 +13 240 18 – 23 VIII 5 199 -19 110 25 – 26 IX 3 

161 -18 350 19 – 19 VIII 1 200 -14 82 26 IX - ? ? 

162 -14 325 19 – 22 VIII 3      

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,             
P. Borasa, A. Chrapek, G. Dałek, J. Derdzikowska, A. Derdzikowski, P. Jaskółka,                   
M. Leventhal (Australia), P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), M. Musialska, P. Musialski,      
G-Lutz Schott (Niemcy), P. Skorupski, G. Stemmler (Niemcy), M. Suzuki (Japonia),                
K. Szatkowski, P. Urbański, K. Wirkus, P. Wirkus, Z. Ziółkowski . 
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RS Cygni –gwiazda półregularna typu SRA znajdująca się w sercu gwiazdozbioru Łabędzia. Amplituda jej jasności 
waha się pomiędzy 6.6 – 9.2 mag w okresie nieco ponad 400 dni. Czerwony kolor gwiazdy wyróżnia ją spośród 
niebieskich gwiazd otoczenia. Łabędź góruje jeszcze na wieczornym jesiennym niebie, więc jest okazja by 
przyjrzeć się bliżej tej gwieździe. 
W bliskim sąsiedztwie RS Cyg znajduje się NGC 6888, oddalona o 4700 lat świetlnych od Ziemi mgławica 
emisyjna. Została uformowana przez znajdującą się w jej wnętrzu gwiazdę Wolfa-Rayeta WR 136. Gwiazda ta 
powstała około 4,5 miliona lat temu jako bardzo jasny i gorący nadolbrzym typu O. Przypuszcza się że gwiazda 
WR 136 wybuchnie jako supernowa w ciągu najbliższego miliona lat . 

Autorem zdjęcia jest Bogdan Matyja 

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 

 

28 sierpnia 2012 r. odszedł od nas Robert Bodzoń (43 l.), miłośnik astronomii, 
niestrudzony popularyzator tej dziedziny nauki, mentor wielu z nas, obserwator gwiazd 
zmiennych. W bazie SOGZ-PTMA znajduje się 2675 obserwacji 175 gwiazd zmiennych 
wykonanych w latach 2002 – 2007.  
Jego śmierć jest wielką stratą dla polskiej astronomii amatorskiej. Z inicjatywy Michała 
Kusiaka oraz Michała Żołnowskiego planetoida 337002 będzie nosić jego imię 
(337002 - Robertbodzon) 

Spoczywaj w pokoju Robercie. 



 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GALERIA 

Gamma Cas – znajdująca się około 550 lat świetlnych od Ziemi gwiazda wybuchowa,  
której jasność zmienia się nieregularnie od 2,2 mag do 3,4 mag, w wyniku 
gwałtownych zjawisk i rozbłysków zachodzących w chromosferze i koronie. Gwiazda 
szybko wiruje wokół własnej osi, co powoduje wyrzucanie z okolic równikowych 
znacznych ilości materii. Znajduje się w centrum charakterystycznego kształtu litery 
"W" Kasjopei.  
Stanowi prototyp gwiazd zmiennych typu GCAS. 

Autorem zdjęcia jest Tadeusz Smela (www.astro-foto.pl) 
 


