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Słowo wstępu 
Największym wydarzeniem ostatnich tygodni było niewątpliwie pojawienie się jasnej, widocznej 
nieuzbrojonym okiem gwiazdy nowej w Delfinie. Mowa oczywiście o V339 Del, którą 14 sierpnia 
odkrył znany japoński obserwator Koichi Itagaki. Jej poświęcamy znaczną część tego wydania 
naszego biuletynu. Szczególnej uwadze polecamy przygotowany przez Ryszarda Biernikowicza 
artykuł o amatorskich obserwacjach spektroskopowych nowej. 
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na materiał Tomasza Krzyta na temat polskich obserwacji 
AO Her. Ta interesująca gwiazda przez wiele lat była uważana za gwiazdę półregularną                       
i praktycznie nie była obserwowana. W 2006 r. Tomasz podjął jej regularne obserwacje                    
i zaobserwował kilka głębokich minimów. Wykonywane sporadycznie przez automatyczne 
teleskopy obserwacje potwierdziły ich występowanie, co zasugerowało przynależność AO Her do 
gwiazd typu R CrB. W tym roku zostało to potwierdzone spektroskopowo. 
Niestety mamy też smutne wieści. W ostatnich tygodniach odeszli od nas kolejni wybitni ludzie 
nauki i miłośnicy astronomii, którzy swoje życie w znacznej części poświęcali gwiazdom 
zmiennym. O nich napisaliśmy w dziale ”Wspomnienia”. 
Ponadto w naszym biuletynie stałe pozycje, czyli nowinki ze świata gwiazd zmiennych, 
kalendarium miryd na kolejne 3 miesiące, nowe i supernowe w III kwartale roku, a także 
podsumowanie aktywności Słońca na bazie obserwacji członków Towarzystwa Obserwatorów 
Słońca w Żychlinie. 
Zapraszamy do lektury! 

Krzysztof Kida 
Elbląg, 29 października 2013 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 © 2013 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 
V809 Cep – tworząca się otoczka wokół Nowej Cefeusza 2013 
W numerze Proximy 2/2013 pisaliśmy o odkryciu w lutym br. klasycznej nowej                       
w gwiazdozbiorze Cefeusza. Obiekt jasnością nie zachwycił. Maksimum blasku, na 
poziomie 11.3 Vmag, wypadło w dniu odkrycia, 2 lutego. Obecnie jasność nowej jest 
mniejsza niż 18 Vmag. Nie jest znany progenitor nowej, którego jasność w minimum 
blasku jest mniejsza niż 20 Vmag. 
Nowa okazała się silnym źródłem rentgenowskim i radiowym. Co ciekawe, pod tym 
względem przewyższa bardzo jasną Nową Delfina, której wybuch zarejestrowano dwa 
miesiące temu (patrz notka nt. Nowej Delfina 2013 w bieżącym numerze). 
W czerwcu i lipcu bieżącego roku Nową Cefeusza 2013 o oznaczeniu katalogowym           
V809 Cep poddali obserwacjom naukowcy skupieni w Indyjskim Instytucie Astrofizyki. 
Obserwacje w bliskiej podczerwieni (pasmo K) wykazały zmienność jasności obiektu, przy 
czym jasność ta w omawianej fali (2.04 – 2.35 mikronów) była na poziomie 7-8 mag. 
Wahania blasku i następujący potem jego spadek w tempie ~0.44 Kmag w ciągu 16 dób 
spowodowany był, jak twierdzą naukowcy, światłem odbitym od pyłowej otoczki gwiazdy, 
powstałej podczas wybuchu nowej. 
Obserwacje wykonano 2-metrowym teleskopem Himalayan Chandra Telescope (HCT), 
mieszczącym się w obserwatorium w pobliżu wioski Hanle, na wysokości 4,5 tys. m.n.p.m. 
Źródła: 
ATel#5269 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=5269 
Indian Institute of Astrophysics – http://www.iiap.res.in 
Proxima 2013, 2, str.8 – http://www.astronomica.pl/proxima12.pdf 
AAVSO VSX – http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=297382 

Marian Legutko (LMT) 
AAVSO, BAA, PTMA 

 
Jak wielkie mogą być gwiazdy? 
Jeszcze nie tak dawno obiekt Spitzer Dark Cloud (SDC) 335.579-0.292 uznawany był za 
jeden z wielu ciemnych obłoków materii międzygwiazdowej, w którym, być może, formują 
się nowe gwiazdy. W połowie bieżącego roku wykonano szczegółowe obserwacje obiektu,          
z wykorzystaniem radioteleskopów Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). 
Okazało się, że ten gwiezdny matecznik ma masę około 500 mas Słońca. Prawdziwą 
sensację przyniosły jednak szczegółowe wyniki radiowych obserwacji. We wnętrzu obłoku 
znaleziono „embrion” gwiazdy, której masa po narodzinach będzie prawdopodobnie równa 
aż stu masom Słońca! Jest to najmasywniejszy tego typu obiekt, ze wszystkich znanych do 
tej pory. 
Nie jest jasne, w jaki sposób powstają tak monstrualne obiekty. Z drugiej strony, ogólny 
mechanizm pierwszych etapów powstawania gwiazd nie jest znany. Ogólnie rzecz biorąc, 
według jednej teorii obłok chłodnej materii ulega fragmentacji, przy czym powstałe 
fragmenty kolapsują osobno. Inna, bardziej dramatyczna teoria mówi, że kolapsować 
zaczyna cały obłok i dopiero wtedy, we wnętrzu obłoku powstaje jeden – lub więcej – 
masywnych obiektów. 
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SDC 335.579-0.292 to obiekt nieba południowego. Znajduje się około 11 tys. lat 
świetlnych od Ziemi, na tle gwiazdozbioru Węgielnicy (Norma). 
Źródła: 
“ALMA Prenatal Scan Reveals Embryonic Monster Star” – 
http://www.eso.org/public/news/eso1331 
Astronomy Magazine –  
http://www.astronomy.com/News-
Observing/News/2013/07/ALMA%20prenatal%20scan%20reveals%20embryonic%20mons
ter%20star.aspx 
Portal Space.com – http://www.space.com/21919-monster-star-baby-photos.html 

Marian Legutko (LMT) 
AAVSO, BAA, PTMA 

 
KALENDARIUM 
Przedstawiamy kalendarium maksimów miryd na najbliższe miesiące. Wg kolejności 
podajemy: nazwę gwiazdy, współrzędne, datę maksimum, okres zmienności (zaokrąglony 
do dnia), średnią amplitudę zmian blasku, czas obserwacji (miesiące, dla których gwiazda 
powinna być jaśniejsza od 11 mag). 
Listopad 
Listopad to w naszym kraju okres, w którym często i niepodzielnie na niebie panują 
chmury. Ale tak się składa, że w tym roku aż 11 mir osiągnie w tym czasie swoje maksima 
jasności. Niestety większość z nich nie będzie jaśniejsza od 7.5 mag. Jednakże na 
szczególną uwagę zasługują W And, R Dra, S UMa i S UMi, ze względu na fakt, iż są 
widoczne praktycznie przez całą noc. Pełnia Księżyca wypadnie 17 listopada. 
 

Nazwa R.A. Decl. Data Okres Amplituda V>11 mag 
R Boo 14:37:11.57 +26:44:11.6 1 223 7.2-12.3 IX-I 
RU Her 16:10:14.52 +25:04:14.4 5 484 8.0-13.7 X-II 
W And 02:17:32.95 +44:18:17.7 13 396 7.4-13.7 X-II 
V CrB 15:49:31.31 +39:34:17.9 13 356 7.5-11.0 cały rok 
S Boo 14:22:52.91 +53:48:37.2 21 271 8.4-13.3 X-I 
S UMa 12:43:56.67 +61:05:35.4 21 226 7.8-11.7 IX-II 
R Psc 01:30:38.32 +02:52:53.7 23 344 8.2-14.3 X-II 
R Ari 02:16:07.1 +25:03:23.6 24 187 8.2-13.2 X-I 
S UMi 15:29:34.56 +78:38:00 25 331 8.4-12.0 VIII-II 
R Del 20:14:55.14 +09:05:21 27 285 8.3-13.3 X-I 
R Dra 16:32:40.22 +66:45:17.8 28 245 7.4-12.6 X-II 

 
Grudzień      
W ostatnim miesiącu roku 8 miryd znajdzie się w maksimum. Na wieczornym niebie 
można będzie zaobserwować jasną R Tri, natomiast w drugiej części nocy warto zwrócić 
uwagę na jedną z najpopularniejszych miryd, R Leo oraz inną przedstawicielkę wiosennego 
nieba - R Vir. Jeśli ktoś ma odkryty południowo – wschodni horyzont, to na porannym 
niebie może pokusić się na obserwacje jednej z najjaśniejszych miryd - R Hya. Pełnia 
Księżyca wypadnie około 17 grudnia. 
 



PROXIMA                                             4/2013                                             strona 5
 

Nazwa R.A. Decl. Data Okres Amplituda V>11 mag 
W CrB 16:15:24.54 +37:47:44.1 2 238 8.5-13.5 XI-I 
R Hya 13:29:42.77 -23:16:52.7 5 375 4.5-9.5 cały rok 
Y Per 03:27:42.38 +44:10:36.5 10 249 8.4-10.3 cały rok 
T UMa 12:36:23.46 +59:29:12.9 13 257 7.7-12.9 XI-II 
R Leo 09:47:33.48 +11:25:43.7 15 310 5.8-10.0 cały rok 
R Vir 12:38:29.94 +06:59:18.9 15 146 6.9-11.5 cały rok 
U Cyg 20:19:36.59 +47:53:39 16 463 7.2-10.7 cały rok 
R Tri 02:37:02.33 +34:15:51.4 28 267 6.2-11.7 X-III 

 
Styczeń  
W pierwszym miesiącu 2014 r. na wieczornym niebie zajaśnieje stosunkowo jasna miryda 
- R And, którą będzie można obserwować niewielkimi instrumentami do zakończenia jej 
okresu widoczności. Natomiast na porannym niebie będziemy mieli dwie przyjemne                   
w obserwacji irydy z Herkulesa - T Her i S Her. Pełnia Księżyca wypadnie 16 stycznia. 
 

Nazwa R.A. Decl. Data Okres Amplituda V>11 mag 
T Her 18:09:06.2 +31:01:16.2 1 165 8.0-12.8 XII-II 
U Ari 03:11:03.0   +14:48:00.2 7 371 8.1-14.6 XII-II 
R Cam 14:17:51.03 +83:49:53.7 7 270 8.3-13.2 od X 
S Cet 00:24:03.55 -09:19:40.6 15 320 8.2-14.2 od XI 
R And 00:24:01.94 +38:34:37.3 22 409 6.9-14.3 od XII 
V Peg 22:01:02.57 +06:07:11 22 302 8.7-14.4 XII-II 
S Her 16:51:53.92 +14:56:30.6 24 307 7.6-12.6 XI-II 

 
Wybrane krzywe blasku miryd, których maksima wystąpiły w III kwartale 2013: 
W Lyr 
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T Her 

 
V Cas 

 
W Her 
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R Cyg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S CrB 

 
R Cas 

 
 



PROXIMA                                             4/2013                                             strona 8
RT Cyg 
                  
Źródła: http://www.aavso.org  http://www.sswdob.republika.pl                                                                                     

Bogdan Kubiak 
 
GWIEZDNE KATAKLIZMY 
Gwiazdy nowe w III kwartale 2013 roku 
W trzecim kwartale bieżącego roku, podobnie jak w dwu poprzednich, nie mieliśmy 
możliwości obserwować większej liczby jasnych nowych. Naszą uwagę przykuł zaledwie 
jeden obiekt, ale bez wątpienia był to prawdziwy hit obserwacyjny. Nowa Delfina 2013 jest 
zresztą nadal dostępna obserwacjom za pomocą amatorskiego sprzętu. 
V339 Del – Nowa Delfina 2013 
14 sierpnia, około 13.55 UT japoński obserwator Koichi Itagaki odkrył nową w Delfinie na 
niefiltrowanym obrazie CCD, uzyskanym za pomocą 18-cm teleskopu. Odkrycie zostało 
potwierdzone cztery godziny później za pomocą 60-cm teleskopu, przy czym stwierdzono 
wzrost jasności obiektu o 0.5 mag w porównaniu z pierwszą obserwacją. 
Położenie nowej: α(2000.0) = 20h 23m 30.73s, δ(2000.0) = 20° 46’ 04.1”. Odkrywczy 
obraz obiektu znaleźć można na stronie: http://www.k-itagaki.jp/images/pnv-del.jpg.  

Przegląd archiwalnych obrazów wykazał,               
że nowa pojawiła się już na zdjęciach 
uzyskanych około siedmiu godzin wcześniej 
w robotycznych obserwatoriach RAPTOR            
w Los Alamos (stan Nowy Meksyk, USA). 
Jasność nowej podczas tej fazy wybuchu 
wynosiła 10.1 mag. 
Denis Denisenko i jego współpracownicy               
z Wydziału Astrofizyki Wielkich Energii 
Instytutu Badań Przestrzeni Kosmicznej 
Rosyjskiej Akademii Nauk zasugerowali,           
że progenitorem nowej jest słaba gwiazda 
zmienna USNO-B1.0 1107-0509795. Różnice 
położenia nowej i jej potencjalnego  

progenitora są na poziomie 0.05 sekundy           Fot. V339 Del w dniu 15.08.2013 r.             autor: Krzysztof Kida 
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w obu współrzędnych. Obiekt USNO-B1.0 1107-0509795 przed wybuchem nowej 
wykazywał niewielkie wahania jasności: 17.2–17.4 mag w niebieskiej części widma oraz 
17.4–17.7 w czerwonej części widma. Obserwacje wykonane przez samego Denisenkę               
i jego zespół teleskopem MASTER–Kislovodsk o 23.45 UT w nocy 13/14 sierpnia wskazują 
na jasność nowej 17.1 mag. 
Najwyższą jasność – około 4.4 mag – nowa osiągnęła 16 sierpnia około 12 UT. Wartość ta 
powoduje zaliczenie V339 Del do trzydziestki najjaśniejszych gwiazd nowych w historii, 
według informacji AAVSO. 
Już pierwsze obserwacje spektroskopowe, w nocy z 14/15 sierpnia, raportowane przez 
M.J. Darnley’a wskazały istnienie wokół obiektu otoczki, rozszerzającej się z prędkością 
2000 km/s. Obecne w widmie linie emisyjne serii Balmera sugerowały od początku,              
że mamy do czynienia z klasyczną nową w początkowej fazie wybuchu. 
Od chwili ogłoszenia odkrycia, nowa stała się wdzięcznym tematem obserwacji 
amatorskich. W maksymalnym blasku obiekt można było dostrzec okiem nieuzbrojonym 
nawet z podmiejskiej lokalizacji. Bardzo długo podstawowym instrumentem 
obserwacyjnym była w tym przypadku lornetka. 
Nowa Delfina 2013 okazała się źródłem miękkiego promieniowania X oraz radiowym na 
niskich częstotliwościach. Co ciekawe miękkie promieniowanie rentgenowskie nowej nie 
było rejestrowane w początkowej fazie wybuchu. Pierwsze potwierdzone doniesienia 
istnienia tego promieniowania pojawiły się dopiero w październiku. 
W chwili obecnej (koniec października) V339 Del ma jasność na poziomie 10.8–11.0 mag, 
więc nadal jest w zasięgu wizualnych obserwacji amatorskimi, niedużymi teleskopami. 
Warto podczas pogodnego wieczora, kiedy gwiazdozbiór Delfina świeci wysoko na 
południowym horyzontem, zerknąć na pogranicze konstelacji Delfina, Strzały i Lisa                   
i odnaleźć gwiazdę – gościa. 

 Rys. 1. Krzywa blasku V339 Del – Nowej Delfina 2013 w dniach 14 sierpnia –                        
27 października 2013 na bazie obserwacji AAVSO 
Źródła: 
AAVSO Alert Notice #489 – http://www.aavso.org/aavso-alert-notice-489  
CBAT Transient Object Followup Reports – 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J20233073+2046041.html  
ATle#5470 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=5470  
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ATle#5378 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=5378  
ATle#5376 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=5376  
ATle#5342 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=5342  
ATle#5304 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=5304  
ATle#5302 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=5302  
ATle#5300 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=5300  
ATle#5279 – http://www.astronomerstelegram.org/?read=5279  

Marian Legutko (LMT) 
AAVSO, BAA, PTMA 

Supernowe w III kwartale 2013 
W trzecim kwartale bieżącego roku odkryto 6 supernowych, których jasność w maksimum 
osiągnęła wartość 15 magnitudo lub więcej: SN 2013dy (Vmax: 12.8 mag, N); SN 2013ej 
(Vmax: 12.4 mag, N); SN 2013ey (Vmax: 14.6 mag, N); SN 2013fe (Vmax: 14.4 mag, 
S); SN 2013ex (Vmax: 14.9 mag, S); SN 2013fa (Vmax: 15.0 mag, N). 
Oto opis najciekawszych supernowych z punktu widzenia obserwatorów z naszego kraju. 
SN 2013dy  
SN 2013dy została odkryta 10 lipca w ramach projektu Lick Observatory Supernova 
Serach, USA) jako obiekt o jasności 17 mag. Gwiazdę dostrzeżono w odległej od nas             
o 55 milionów lat świetlnych galaktyce NGC 7250 (gwiazdozbiór Jaszczurki)                          
(R.A. = 22h18m17s.60, Decl. = +40°34'09".6), w pozycji 2”.1 W i 24”.9 N od centrum 
galaktyki. Dzień później jej niezależnego odkrycia dokonał Kuniaki Goto z Japonii.  
Supernowa została sklasyfikowana jako Ia. W ciągu kilku dni pojaśniała do niemal 13 mag, 
a 26 lipca osiągnęła jasność 12.8 mag. AAVSO wystosowało alert obserwacyjny.  
Galaktyka NGC 7250 jest galaktyką spiralną (Sd) o jasności obserwowanej 12.6 mag              
i rozmiarach kątowych 1.7' × 0.8'. Odkrył ją 8 listopada 1790 r. William Herschel. 
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SN 2013ej  
25 lipca 2013 r. zautomatyzowany 76-cm teleskop skanujący niebo w ramach projektu 
Lick Observatory Supernova Search zarejestrował nieznaną gwiazdę o jasności około         
13.5 mag w galaktyce M74 (Ryby) (R.A. = 01h36m48s.16, Decl. = +15°45'31".0),               
w pozycji 93” E i 135” S od centrum galaktyki. Dzień później gwiazda była już jaśniejsza         
o około 0.4 mag. Okazało się, że to supernowa, a jej typ określono na IIP, czyli wybuchła 
masywna gwiazda (co najmniej 8 mas Słońca (Mo)), której skończyło się paliwo zasilające 
reakcje termojądrowe, a żelazowe jądro osiągnęło tzw. granicę Chandrasekhara, czyli 
masę około 1.4 Mo i zapadło się pod wpływem sił grawitacyjnych. Opadające na jądro 
zewnętrzne warstwy gwiazdy uległy gwałtownemu odbiciu i zostały wyrzucone                       
w przestrzeń kosmiczną. Tego typu supernowe mogą wyzwolić ilość energii, do której 
wyprodukowania Słońce potrzebowałoby całego swojego życia. 4 sierpnia gwiazda 
osiągnęła jasność 12.4 mag i przez pewien czas można ją było obserwować amatorskimi 
teleskopami klasy 8”. Obecnie ma jasność około 14.5 mag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Krzywa blasku SN 2013ej na bazie obserwacji AAVSO 
 
Wielu amatorów z całego świata zainteresowało się SN 2013ej, a atrakcyjność tych 
obserwacji podnosiła sama galaktyka. M 74 jest bowiem odległą od nas o około                   
30 milionów lat świetlnych galaktyką spiralną o znacznych rozmiarach kątowych. I choć nie 
należy do najłatwiejszych do obserwacji obiektów z katalogu Messiera, to jednak niezbyt 
często zdarza się supernowa w takiej galaktyce. Jest ona najjaśniejszym członkiem              
tzw. Grupy M74, do której należy kilka galaktyk, w tym tzw. biegunowa galaktyka 
pierścieniowa NGC 660 i kilka galaktyk nieregularnych. 
Co ciekawe, SN 2013ej jest trzecią supernową, która wybuchła w M74 w ciągu ostatnich 
11 lat. W tym miejscu warto wspomnieć o SN 2002ap, którą podejrzewa się, że była 
hipernową, w dodatku jedną z najbliższej nas położonych gwiazd tego typu. 
 



PROXIMA                                             4/2013                                             strona 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SN 2013ey 
11 sierpnia 2013 r. F. Ciabattari, E. Mazzoni i M. Rossi (ISSP - Italian Supernovae Search 
Project) zauważyli supernową w galaktyce PGC 65806 (R.A. = 20h58m03s.73,                    
Decl. = +11°03'10".8), w pozycji 2” W i 3” S od centrum galaktyki. 18 sierpnia gwiazda 
osiągnęła jasność 14.6 mag. Jej typ określono na Ia. 
SN 2013fa 
SN 2013fa odkrył 25 sierpnia 2013 r. Koichi Itagaki z Japonii. Wybuchła w galaktyce              
NGC 6956 (R.A. = 20h43m53s.57, Decl. = +12°30'51".7), w pozycji 2” W i 8” N od 
centrum galaktyki. 13 września osiągnęła jasność 15.0 mag. Jej typ określono na Ia. 
NGC 6956 to położona w gwiazdozbiorze Delfina galaktyka spiralna z poprzeczką (SBb)          
o jasności obserwowanej 12.4 mag i rozmiarach kątowych 1.9' × 1.9'. 19 października     
1784 r. odkrył ją William Herschel.  

Krzysztof Kida, Elbląg 
AAVSO ID – KKX 

PORADNIK OBSERWATORA 
V339 Del - amatorskie obserwacje spektroskopowe ARAS. 
Gwiazda nowa została odkryta w gwiazdozbiorze Delfina przez Koichi Itagaki na zdjęciu 
wykonanym w dniu 14 sierpnia 2013 roku około godziny 14 UT (14.584 UT) jako obiekt             
o jasności około 6.8 magnitudo (jasność CCD bez filtrów). Na pre-odkrywczych zdjęciach 
wykonanych nocą 13/14 sierpnia (13.998 UT) jej jasność oszacowano na 17.1 mag          
(U. Munari i inni (2013)). Oznacza to wzrost aż o około 10.3 mag w ciągu zaledwie         
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14 godzin. PNV J20233073+2046041 - takie prowizoryczne oznaczenie nosiła nowa, nim 
pojawiły się oficjalne potwierdzenia odkrycia. Jako kolejna gwiazda zmienna                    
w gwiazdozbiorze Delfina otrzymała ostateczne oznaczenie katalogowe V339 Del. Nowa 
jest bardzo intensywnie obserwowana techniką spektroskopową przez grupę miłośników 
astronomii skupioną wokół projektu ARAS.  
1. Co to jest ARAS? 
Skrót literowy pochodzi z nazwy w języku angielskim „Astronomical Ring for Access to 
Spectroscopy”. Na rysunku 1. pokazano rozmieszczenie aktywnych obserwatorów ARAS na 
mapie Ziemi. Ilościowo w tym projekcie dominuje Europa. Najwięcej obserwatorów jest              
z Francji.  
Strona domowa znajduje się pod odnośnikiem http://www.astrosurf.com/aras. Celem tej 
grupy jest promowanie amatorskiej spektroskopii i współpracy z zawodowymi 
astronomami. Poza gwiazdami nowymi, projekt dotyczy obserwacji spektroskopowych 
między innymi gwiazd Be, T Tauri, P Cygni, gwiazd symbiotycznych i supernowych.  

Rysunek 1. Geograficzne rozmieszczenie obserwatorów działających w ramach projektu ARAS (źródło: ARAS (2013b)). 
Widma nowej V339 Del wykonane przez obserwatorów ARAS są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych pod odnośnikiem 
http://www.astrosurf.com/aras/Aras_DataBase/Novae/Nova-Del-2013.htm. Aktualnie jest 
to ponad 900 widm (stan na połowę października 2013 r.) w rozdzielczości od R=600 do 
R=15000.  
Każda pozycja w bazie ARAS zawiera między innymi informację o sprzęcie użytym do 
obserwacji. Sporo obserwacji zostało wykonanych za pomocą taniego spektrografu                   
Alpy 600 produkowanego przez firmę Shelyak (współwłaściciel tej firmy Olivier Thizy 
bardzo aktywnie obserwuje V339 Del). Jeżeli już się posiada teleskop, kamerę CCD mono, 
montaż paralaktyczny z guidingiem, to za około 700€ można rozpocząć przygodę                       
z profesjonalną spektroskopią o rozdzielczości R=600 w zakresie wizualnym (3700-
7400A). Na rysunku 2 pokazano spektrograf Alpy 600 w przykładowej konfiguracji                    
z kamerą Atik 460EX jako głównym odbiornikiem rejestrującym widmo, opcjonalnym 
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modułem guidującym (guiding bazuje na kamerze Atik 314L+). Do zestawu pokazanego 
na rysunku nie dołączono opcjonalnego moduł kalibracyjnego, który zawiera lampę do 
flatów, lampę emitującą światło z liniami porównania Ar/Ne/H i migawkę. Ten moduł 
montuje się przed modułem guidującym.  
Na początek wystarczy tylko spektrograf Alpy 600 bez modułów opcjonalnych. Kosztowną 
kamerę Atik460EX może zastąpić np. Atik 314L+ lub SBIG ST-402. W bazie widm ARAS 
znajdują się również widma V339 Del wykonane sprzętem w tańszej konfiguracji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. Spektrograf Alpy 600 do amatorskiej spektroskopii (źródło: C. Buil (2013a)). 
Dodatkowo widma nowej wykonane spektrografem Alpy 600 mogą posłużyć do 
wyznaczenia jej jasności w standardowych barwach astronomicznych BVR. Na rysunku 8 
pokazano przykład takich widm w zakresie 3700-7400Å. C.Buil (2013) opracował metodę 
wyznaczania jasności bazując na filtrach numerycznych Bessela BVR. Jak pisze autor, nie 
jest to metoda bardziej skomplikowana niż tradycyjna fotometria CCD. Rysunek 3 
przedstawia krzywą zmian blasku V339 Del wyznaczą tą techniką. 
Warto wspomnieć, że dyrektor AAVSO A. Henden jest zadowolony z jakości obserwacji 
wizualnych V339 Del znajdujących się w bazie AAVSO. Natomiast nie pozostawia suchej 
nitki na obserwatorach "cyfrowych". Spodziewał się dokładności rzędu setnych magnitudo, 
a tymczasem są różnice rzędu dziesiątych magnitudo. Wynika to z zastosowania różnych 
technik obserwacyjnych, błędów (np. prześwietlenie i inne defekty na zdjęciach). Bardzo 
często obserwacje nie są transformowane do barw standardowych. Poza tym w widmie 
nowej występują bardzo silne linie emisyjne takie jak np. H-alfa, które również powodują 
błędy fotometryczne (w metodzie filtrów numerycznych można pominąć ich wpływ). 
Tematowi poprawienia dokładności obserwacji fotometrycznych CCD tej zmiennej jest 
poświęcony wątek na portalu AAVSO (szczegóły - A. Henden (2013)).  
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Rysunek 3. Krzywa zmian blasku V339 Del w standardowych filtrach astronomicznych B 
(kolor niebieski), V (kolor zielony), R (kolor czerwony) uzyskana z widm w zakresie 
wizualnym (3700-7400Å) wykonanych za pomocą spektrografu Alpy 600 (źródło: ARAS 
(2013b)). 
2. Zmiany w widmie według "Spektroskopia gwiazd nowych – instrukcja 
użytkownika". 
Tytułową instrukcję stworzył Steven Shore (2012) – zawodowy astronom zajmujący się 
gwiazdami nowymi. Pisze on, że materia wyrzucona w czasie wybuchu nowej zasadniczo 
jest środowiskiem pasywnym. To znaczy jest ona rodzajem skomplikowanego ekranu, 
przez który przechodzi światło od znajdującego się w środku białego karła. Pod wieloma 
względami przypomina to klasyczny problem transportu energii poprzez promieniowanie                 
w mgławicy, gdyż równowaga termiczna i mechaniczna są zachowane. Nie jest to 
prawdziwe tylko dla specyficznej podgrupy symbiotyczno-podobnych systemów, w których 
wyrzut materii i związana z nim fala uderzeniowa rozchodzi się w gęstym ośrodku 
otaczającym system. 
Przypadek gwiazd nowych jest bardziej skomplikowany w porównaniu np. do środowiska 
wiatru gwiazdowego lub ośrodka międzygwiazdowego oświetlonego przez gwiazdę, 
ponieważ gęstość systematycznie zmienia się w czasie (a co za tym idzie, również 
jonizacja i temperatura). Z tego powodu zjawisko wybuchu gwiazdy nowej jest silnie 
związane ze zmianami wyglądu jej widma. Wyróżnia się następujące fazy zmian                       
w wyglądzie widma nowych: 
• Faza 1: Ognista kula (ang. fireball). Pierwszy etap rozszerzania się materii po wybuchu 

nowej nosi nazwę "kuli ognia" przez analogię do wybuchu bomby atomowej w warunkach 
ziemskich. Wygląda to jak nieprzeźroczysta, rozszerzająca się powierzchnia lub inaczej 
mówiąc – rodzaj cienkiej atmosfery o prawie jednorodnej temperaturze. Prędkość 
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ekspansji jest tak wielka, że materia nie może się efektywnie schłodzić przez 
wypromieniowanie energii. Zamiast tego temperatura spada z powodu wzrostu objętości 
przy stałej masie (gęstość energii maleje). Inaczej mówiąc, całkowita ilość energii 
pozostaje prawie stała, ale zmniejsza się temperatura. Ośrodek podlega swobodnej 
ekspansji i szybko się chłodzi. 

• Niezależnie od początkowej temperatury, tempo ekspansji zależy tylko od prędkości 
maksymalnej, a nieprzeźroczystość pochodzi z emisji promieniowania hamowania (niem. 
Bremsstrahlung) i rozpraszania na swobodnych elektronach. 

  Ta faza występuje przed maksimum wizualnym i była bezpośrednio obserwowana tylko            
u kilku nowych. Jej związek z krzywą zmian blasku w zakresie optycznym jest słabo 
zbadany. Niektóre nowe pokazują efekt zatrzymania się wzrostu jasności przed 
ostatecznym osiągnięciem maksimum. Prawdopodobnie w chwili, gdy "fireball" się 
schłodzi do krytycznej temperatury - zaczyna się rozchodzić fala rekombinacyjna 
(rekombinacja - proces odwrotny do jonizacji), powodując przejście do następnej fazy 
zmian spektralnych. 

• Faza 2: "Żelazna kurtyna". Gdy wyrzucona materia schłodzi się wystarczająco, najpierw 
atomy wodoru, a potem metali zaczynają rekombinować. Pochłanianie w ultrafiolecie 
szybko wzrasta. To zjawisko wystąpiło np. u nowej T Pyx 2011. Na pierwszych widmach 
było widać linie He I w kształcie profilu P Cygni oraz wodoru serii Balmera i inne.              
W miarę wzrostu jasności w zakresie wizualnym, linie HeI znikły i zostały zastąpione 
przez "las" skomplikowanych, szerokich linii żelaza, których profile P Cygni miały 
składniki absorpcyjne o mniejszej prędkości. Podobne zachowanie obserwowano również 
u innych nowych jeszcze przed epoką obserwacji CCD. 

  W 1992 r. to zjawisko było obserwowane w widmie nowej V1974 Cyg przez satelitę IUE 
(International Ultraviolet Explorer) w ultrafiolecie niewidocznym z Ziemi (1000-3000Å). 
"Żelazna kurtyna opuściła się" w ciągu niecałej doby pomiędzy 20-21 lutego 1992r. 
(szczegóły na rysunku 4.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 4. Zjawisko "opuszczenia się żelaznej kurtyny" w widmie nowej V1974 Cyg            
w zakres ultrafioletowym 1200-2000A. Jest to fragment rysunku z artykułu S. Shore 
(2012). Widma zostały wykonane przez satelitę IUE. 
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• Faza 3: "Podnoszenie się żelaznej kurtyny". Ten etap rozpoczyna się, gdy linie 

absorpcyjne w zakresie ultrafioletowym (chodzi tutaj o ultrafiolet niewidoczny                     
z powierzchni Ziemi: 1000-3000Å) stają się przeźroczyste. Utrata nieprzeźroczystości              
w UV oznacza, że wyrzucona materia jest wystawiona na bardziej energetyczne pole 
promieniowania białego karła. Jonizacja rośnie również, ponieważ pochłanianie w widmie 
ciągłym w zakresie UV zmniejsza się ze spadkiem gęstości. Wywołuje to front 
jonizacyjny w kierunku na zewnątrz. Przy wyrzutach materii z mniejszą prędkością oraz 
większej masy, proces "podnoszenia się żelaznej kurtyny" trwa dłużej. Jednakże 
nieuchronnym skutkiem obecności białego karła jest to, że wyrzucona materia musi 
zostać zarówno zjonizowana aż do temperatury efektywnej centralnego źródła 
promieniowania, jak i stać się przeźroczystą. Wtedy maksimum rozkładu energii               
w widmie przesuwa się w stronę UV (lub jeszcze dalej), a w zakresie optycznym jasność 
stopniowo spada. 

• Faza 4: Etap przejściowy. Pierwszym sygnałem jest wzrost natężenia linii emisyjnych He 
II względem N III 4640Å. Po raz pierwszy pojawiają się linie wzbronione [O III] 4363, 
4959, 5007 Å oraz [N II] 5755, 6548, 6583 Å – chociaż dwie ostatnie zwykle blendują 
się z H-alfa i są widoczne później. W fazie przejściowej, podobnie jak w fazie nebularnej, 
pozostałości po wybuchu już są przeźroczyste. Dlatego na podstawie kształtu profilu linii 
widmowej można wnioskować o zmianach rozkładu masy w zależności od prędkości.  

• Faza 4a: Formowanie się pyłu. Ten etap można rozróżnić za pomocą fotometrii                   
w zakresie optycznym i podczerwonym. Jest również jedna cecha odnośnie formowania 
się pyłu łączona ze spektroskopią. Szybkiemu spadkowi jasności w zakresie optycznym 
odpowiada jednoczesny wzrost emisji podczerwonej około 2 mikronów. Na ogół pył 
tworzy się w fazie przejściowej (np. około 100 dni po maksimum jasności u nowej              
DQ Her). 

• Faza 5: Widma mgławicowe i koronalne. Ta faza jest sygnalizowana pojawieniem się 
wysoko zjonizowanych wzbronionych linii emisyjnych [Fe VI], [Fe VII], [Ca V]. Podobne 
linie występują w koronie słonecznej. Ale określenie "widmo koronalne" jest mylące               
w tym przypadku, gdyż warunki ich powstania są inne. Korona jest najbardziej 
zewnętrznym obszarem atmosfery Słońca, ogrzewanym przez nietermiczne mechanizmy. 
Stąd wypływa wiatr słoneczny. Natomiast w dynamicznym ośrodku otoczki nowej, 
głównym źródłem energii jest promieniowanie X i FUV ("daleki ultrafiolet") pochodzące 
od białego karła. 

3. Amatorskie obserwacje spektroskopowe ARAS nowej V339 Delphini. 
Na stronie ARAS (2013) są opisane zmiany w widmie V339 Del począwszy od momentu jej 
odkrycia. Rysunki są uzupełnione komentarzem wspomnianego już wcześniej zawodowego 
astronoma Steve Shore'a z Uniwersytetu w Pizie. Są to uwagi pisane na gorąco w związku 
ze zmianami w widmie w zakresie wizualnym oraz innymi dostępnymi informacjami na 
temat nowej. 
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Rysunek 5. Na widmie z 14 sierpnia 2013r. widać nową typu Fe w pobliżu maksimum 
jasności, z wąskimi liniami serii balmerowskiej, linie żelaza F II (wyraźny multiplet 42). 
Większość linii pokazuje profile P Cygni (źródło: ARAS (2013)). 
Pierwsze wieczorne widma z 14 sierpnia pokazują, że nowa jest w fazie ognistej kuli przed 
maksimum jasności w zakresie optycznym. Silna linia wodorowa H-alfa (6562,8Å) o profilu 
P Cygni rozciąga się od maksymalnej prędkości -2300km/s (absorpcja) do +2400km/s 
(emisja). 

  
Dn.14 VIII - pierwsze widma.                             Dn.16 VIII godz.6UT-maksimum jasności 4.3V. 

  
Dn.17 VIII godz.4UT-początek plateau jasności, Dn.19 VIII godz.0UT - koniec plateau jasności. 
Rysunek 6. Krzywa zmian blasku V339 Del. Czerwonymi kropkami oznaczono 
najważniejsze momenty na tej krzywej (źródło: ARAS (2013)). 
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Podobne graniczne prędkości jak H-alfa wykazuje w profilu również linia He I 5875Å. 
Występują również linie Si II, Fe II, N I. Widmo charakterystyczne dla fazy ognistej kuli 
obserwowano również w dn. 15 sierpnia 2013 r. 
Należy wspomnieć, że jest to rzadko obserwowana i mało zbadana faza ewolucji widm 
nowych. Obserwowano ją tylko u kilku nowych. Dlatego widma V339 Del z początkowej 
fazy wybuchu są tak ważne. 
W dniu 16 sierpnia około godz. 6UT (16.25 UT) nowa V339 Del osiągnęła maksimum 
jasności V=4.3 i od razu weszła w fazę spadku jasności – aż o 1 magnitudo w ciągu doby 
(patrz krzywa zmian blasku na rysunku 6.). Wcześniej część emisyjna linii H-alfa miała 
kształt podobny do trapezu. Ale w dn.16 sierpnia ten kształt zmienił się na gaussowski 
(szczegóły rysunku 7.). Spadek jasności zatrzymał się 17 sierpnia około godz. 4 UT 
(17.15UT) na poziomie V=4.85 i jasność pozostawała praktycznie bez zmian aż do 
początku 19 sierpnia (19.0UT). Nowa weszła w fazę plateau ze wskaźnikiem barwy             
B-Ic=+0.70, a opuściła znacznie czerwieńsza (B-Ic=+1.17). Po plateau jasność zaczęła 
spadać znacznie wolniej, bo o około 0.28 magnitudo na dzień.  

 
Rysunek 7. Zmiany w linii H-alfa w ciągu kilku pierwszy dni po wybuchu 14-20 sierpnia 
br. (źródło: ARAS (2013b)). 
Plateau na krzywej zmian blasku charakteryzowało się spadkiem natężeń linii emisyjnych 
(linie Fe II i H-beta prawie znikły). Linie H i K CaII zrównały się z H-alfa pod względem 
całkowitego strumienia. W tym czasie natężenie linii absorpcyjnych wzrosło tak bardzo,             
że praktycznie nie było możliwe wyznaczenie poziomu widma ciągłego. Koniec tego etapu 
zaznaczył się szybkim zanikiem linii absorpcyjnych i wielkim wzrostem natężenia linii 
emisyjnych - co widać na rysunku 8. 
W dniu 18 sierpnia zarejestrowano promieniowanie gamma nowej V339 Del (E. Hays i inni 
(2013)) w zakresie powyżej 100MeV. Jest to zgodne z obserwacjami innych nowych. Jest 
to drugi przypadek takiej detekcji wśród nowych klasycznych po V959 Mon (N Mon 2012). 
Chociaż w tym ostatnim przypadku detekcja nastąpiła, gdy nowa nie była widoczna                   
z Ziemi. Jasność nowej V339 Del w maksimum odpowiada około 1/3 – 1/4 jasności N Mon 
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2012. Traktując nowe jako pewien rodzaj "świecy standardowej" w zakresie 
promieniowania gamma, można oszacować odległość do niej na 6-7 kpc. Promieniowanie 
gamma odkryto również u nowych "nieklasycznych", np. N Sco 2012, N Cyg 2010.  

 
Rysunek 8a. Zmiany w widmie nowej V339 Del od 14 do 23 sierpnia 2013 r. w zakresie 
wizualnym 3700-7400Å - wersja z wykresami (źródło: ARAS(2013b)). 

 
Rysunek 8b. Zmiany w widmie nowej V339 Del od 14 do 23 sierpnia 2013 r. w zakresie 
wizualnym 3700-7400Å - wersja kolorowa (źródło: ARAS(2013b)). 
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W ciągu zaledwie 17 dni (14 sierpnia - 2 września 2013 r.) jasność nowej spadła                  
o 3 magnitudo (do V~7.3) względem maksimum jasności. Odpowiada to typowi "szybkiej 
nowej" (oznaczenie NA) w klasyfikacji wyglądu krzywych zmian blasku tych gwiazd 
zmiennych. 
S. Shore (ARAS(2013)) zauważył, że w pobliżu punktu t_3 (moment spadku jasności            
o 3 mag względem maksimum) w widmie V339 Del występuje efekt "podnoszenia się 
żelaznej kurtyny". Stopniowo coraz więcej fotonów ultrafioletowych może uciec bez 
dezintegracji poprzez przejścia pomiędzy poziomami energetycznymi w zakresie 
optycznym i podczerwonym. Na przykład linie wzbronione neutralnego tlenu [OI] 
6364,6300Å są powiązane z liniami rezonansowymi OI 1302,1304Å. Jeżeli te ostatnie są 
nieprzeźroczyste, to fotony próbują wydostać się innymi "otwartymi kanałami",                  
np. poprzez linie [OI] 6364,6300Å lub OI 8446Å. W widmie na rysunku 9. widoczne są 
linie emisyjne [OI] 6364,6300Å. Obecność tych linii wzbronionych oznacza, że gęstość 
materii jest wystarczająco niska, aby nie były one tłumione zderzeniowo. 
Jednocześnie w trakcie "podnoszenia się żelaznej kurtyny" ultrafioletowe nieprzeźroczyste 
linie absorpcyjne OI 1302,1304Å stopniowo zmieniają kształt na P Cygni i następnie 
zostają same emisje. 
Również z historycznych obserwacji nowych takich jak OS And 1986 (bardzo podobna do 
V339 Del) czy V1974 Cyg 1992 wynika, że w pobliżu punktu t_3 - ultrafiolet 2000-3000Å 
staje się powoli przeźroczysty dla promieniowania, natomiast ultrafiolet 1200-2000Å jest 
nadal nieprzeźroczysty. 

 
Rysunek 9. Identyfikacja linii widmowych V339 Del wykonana przez François Teyssier. 
Zdjęcie widma zostało wykonane w dn. 28 sierpnia 2013r. przez Jim'a Edlin'a                     
(źródło: ARAS (2013)). 
W dniu 8 września nastąpiła detekcja promieniowania radiowego nowej V339 Del przez 
radioteleskopy VLA i CARMA (L. Chomiuk i inni (2013)). Zmierzono strumień radiowy na 
częstotliwościach 28.2 (0.21mJy), 36.5 (0.32mJy) i 95.7 GHz (3.58mJy). Promieniowania 
radiowego nowej nie wykryto na niższych częstotliwościach 1.4/4.7/7.4 GHz za pomocą 
VLA.  
 
 
 
 



PROXIMA                                             4/2013                                             strona 22 
4. Podsumowanie 
W tej pracy przedstawiłem zmiany w wyglądzie widma nowej V339 Del w ciągu około               
3 tygodni od jej odkrycia. Nową odkryto w dniu 14 sierpnia 2013 r. w bardzo wczesnej 
fazie wybuchu – prawdopodobnie mniej niż 14 godzin od momentu rozpoczęcia ekspansji. 
Odkryto ją we wczesnej fazie ewolucji widma, tzw. ognistej kuli (ang. fireball).  
Nowa osiągnęła maksimum jasności (V~4.3) w dniu 16 sierpnia 2013 r., a po 17 dniach       
(2 września 2013 r.) jej jasność spadła o 3 magnitudo (V~7.3) względem maksimum 
jasności. Spektroskopowo moment t_3 odpowiada fazie stopniowego "podnoszenia się 
żelaznej kurtyny". V339 Del uaktywniła się również w innych zakresach spektralnych - 
promieniowanie gamma zarejestrowano w dn. 18 sierpnia, promieniowanie radiowe w dniu 
8 września 2013 r. 
Bardzo interesująca jest działalność dobrze zorganizowanej grupy miłośników 
spektroskopii ARAS i możliwość uprawiania spektroskopii, a nawet fotometrii za pomocą 
spektrografu Alpy 600. C.Buil (2013) z powodzeniem wykorzystywał widma V339 Del do 
wyznaczenia jasności za pomocą filtrów numerycznych BVR.  
Koszt zakupu spektrografu Alpy 600 (wersja podstawowa) jest porównywalny z zakupem 
zestawu filtrów fotometrycznych BVR z elektrycznym kołem filtrowym. Potencjalnie 
możliwe jest również użycie innych (przyszłościowych?) filtrów numerycznych np. "ugr"              
z systemu Sloana, który lepiej nadaje się do fotometrii gwiazd niż BVR. Teleskopy 
wykonujące przeglądy nieba (np. PANSTARRS) fotografują niebo w systemie 
fotometrycznym Sloana "ugriz". 
Materiały źródłowe: 
Henden (2013) - wątek na forum AAVSO na temat poprawienia dokładności obserwacji 
CCD nowej V339 Del – http://www.aavso.org/nova-del-2013-photometry 
ARAS (2013) - strona internetowa na temat analizy obserwacji spektroskopowych V339 
Del – http://www.astrosurf.com/aras/novae/Nova2013Del.html 
ARAS (2013a) – baza widm V339 Del – 
http://www.astrosurf.com/aras/Aras_DataBase/Novae/Nova-Del-2013.htm  
ARAS (2013b)-forum dyskusyjne na temat V339 Del- http://www.spectro-
aras.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=682  
ARAS (2013c) - strona z linkami do literatury przeglądowej w języku angielskim na 
temat różnych gwiazd zmiennych (w tym gwiazd nowych) - 
http://www.astrosurf.com/aras/publications/bib.html 
Buil (2013) – procedura uzyskiwania jasności fotometrycznych BVR z widm – 
http://www.astrosurf.com/buil/calibration2/absolute_calibration_en.htm  
Buil (2013a) testy spektrografu Alpy 600 – 
http://www.astrosurf.com/buil/alpy600/first_light.htm  
L.Chomiuk i inni (2013) – detekcja promieniowania radiowego- 
http://www.astronomerstelegram.org/?read=5382  
Hays i inni (2013) – detekcja promieniowania gamma - 
http://www.astronomerstelegram.org/?read=5302  
U.Munari i inni (2013) - http://www.astronomerstelegram.org/?read=5304  
S.Shore (2012) - "Spectroscopy of novae–a user’s manual" – 
http://www.ncra.tifr.res.in:8081/~basi/12Sept/185-steven.pdf 

Ryszard Biernikowicz 
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NASZE OBSERWACJE 
Polskie obserwacje nieznanej zmiennej typu R Coronae Borealis -              AO Herculis 
Na południe od głowy Smoka, tuż przy granicy gwiazdozbiorów Smoka i Herkulesa 
znajduje się ciekawa zmienna nieregularna oznaczona jako AO Herculis. Została ona 
odkryta jako gwiazda zmienna na początku XX wieku i sklasyfikowana jako zmienna 
półregularna (typu SR). Ponieważ gwiazd półregularnych znamy tysiące, kolejna zmienna 
półregularna nie wzbudziła większego zainteresowania obserwatorów. Zastanawiające było 
jednak to, że zmienna ta miała dużą amplitudę zmian jasności, przekraczającą pięć 
wielkości gwiazdowych. Tak duża amplituda jest rzadkością u gwiazd półregularnych, które 
zwykle mają amplitudy znacznie mniejsze, w granicach 1-2 magnitudo. Mimo tej 
nietypowej cechy zmienna figurowała w katalogach jako półregularna, bo nie była 
praktycznie obserwowana, aż do początków XXI wieku.  
Podejrzewając, że nie jest to zmienna półregularna, w maju 2006 roku podjąłem wizualne 
obserwacje tej gwiazdy i od razu udało mi się trafić na niezbyt głębokie minimum jasności 
(~13m). Następne zaobserwowane minimum zaczęło się w sierpniu 2009 roku i było już 
znacznie głębsze (~15m). Kolejne głębokie minima miały miejsce zimą 2011 roku, latem 
2011 roku (po ~15m) i wreszcie najgłębsze i do tej pory najdłuższe, które trwało większą 
część 2012 i 2013 roku. Nie wiadomo kiedy zaczął się spadek jasności rozpoczynający to 
minimum, ale próby obserwacji w marcu 2012 pokazały, że zmienna była poza zasięgiem 
moich obserwacji wizualnych, więc nie wiadomo co się z nią wtedy działo. Dzięki 
obserwacjom fotometrycznym DSLR i CCD Krzysztofa Kidy wykonanym w drugiej połowie 
2012 roku, można się było przekonać, że jasność zmiennej ciągle spadała, by w listopadzie 
2012 roku osiągnąć aż 19m. Była to najmniejsza zarejestrowana jasność u tej gwiazdy. 
Pod koniec kwietnia 2013 roku, zmienna pojawiła mi się ponownie w zasięgu obserwacji 
wizualnych, wracając szybko do jasności ~11m w sierpniu 2013 roku i kończąc w ten 
sposób to wyjątkowo głębokie minimum (rys. 1). 
 

  
Rys. 1  Krzywa AO Her wg polskich obserwacji  (oznaczenie: kółka - Tomasz Krzyt, 
kwadraty - Krzysztof Kida) 



PROXIMA                                             4/2013                                             strona 24 
Obserwacje tej gwiazdy prowadzone wyrywkowo przez automatyczne teleskopy, których 
zadaniem były obserwacje gwiazd zmiennych, potwierdziły występowanie głębokich 
minimów tak charakterystycznych dla gwiazd typu R CrB (a było ich jeszcze co najmniej 
pięć w latach 1998-2005, niestety nie wiemy jak głębokich). Nie ulega zatem wątpliwości, 
że mamy do czynienia nie z gwiazdą półregularną, ale ze zmienną nieregularną typu                
R Coronae Borealis, w dodatku bardzo aktywną (co najmniej 10 minimów w ciągu 15 lat). 
Warto tutaj zauważyć, że od czasu głębokiego minimum w 2009 roku, zmienna nie 
powróciła do swojej maksymalnej jasności (około 10m.5), co sugeruje, że prawdopodobnie 
seria głębokich minimów będzie kontynuowana. Przynależność do tej klasy zmiennych 
została również potwierdzona spektroskopowo w 2013 roku. 
Ponieważ zmienne typu R CrB są nadolbrzymami, mają duże jasności absolutne (średnio 
około −4m), wobec czego AO Herculis musi leżeć w wielkiej odległości od Słońca, którą 
możemy oszacować na około 8 kiloparseków (26 tys. lat świetlnych). Mając odległość                
i współrzędne na niebie, możemy przekonać się, w jakim obszarze Galaktyki ona się 
znajduje. Łatwo obliczyć, że zmienna leży w odległości około 10.5 kpc od centrum 
Galaktyki (Słońce 8.5 kpc) oraz, że znajduje się ponad 4 kpc nad płaszczyzną dysku 
galaktycznego, nad zewnętrzną częścią ramienia Perseusza (rys. 2). Zmienna ta przebywa 
zatem na peryferiach Galaktyki, w obszarze galaktycznego halo (jednak póki nie znamy 
składowych jej prędkości, nie możemy stwierdzić po jakiej orbicie krąży względem 
centrum Galaktyki). 
 

  
Rys. 2 Położenie AO Her w Galaktyce, niebieski punkt oznacza położenie Słońca. 
 
Warto zatem obserwować tę ciekawą zmienną, zwłaszcza, że jest ona dogodna do 
obserwacji z terenu Polski, ponieważ jest gwiazdą okołobiegunową, choć w miesiącach 
zimowych styczeń-luty, dołuje nad północną częścią horyzontu i obserwacje mogą być 
trudne. 
 

Tomasz Krzyt, Warszawa 
Kod AAVSO: KTZ 
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WSPOMNIENIA 
In memoriam: Albert F.A.L. Jones (1920 – 2013) 
W dniu 11 września, w wieku 93 lat zmarł Albert Jones, jeden z najbardziej znanych                  
i najwybitniejszych astronomów – amatorów na świecie. Był wybitnym obserwatorem                
i prawdziwym ekspertem w dziedzinie gwiazd zmiennych i komet. W ostatnich latach życia 
miał duże problemy zdrowotne, a ostatecznie pokonała go choroba płuc. 

 
Albert Jones był długoletnim, aktywnym członkiem 
Sekcji Gwiazd Zmiennych oraz Sekcji Kometarnej 
Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego Nowej 
Zelandii. Jako szósty człowiek na świecie, w roku 
1963, zanotował na swoim koncie 100 000 
obserwacji gwiazd zmiennych. W bazie AAVSO, 
pierwszą zarejestrowaną obserwacją Alberta Jonesa 
była obserwacja CP Pup z dnia 18 stycznia 1943 
roku. Ostatnia jego obserwacja datowana jest               
31 sierpnia 2011 – była to ocena zmiennej V766 
Cen. Obecnie w bazie AAVSO jest zarejestrowanych 
464 tys. obserwacji autorstwa A. Jones’a. 
Wiele obserwacji Albert Jones poczynił 
własnoręcznie zrobionym w 1948 roku                     
12.5-calowym teleskopem zwierciadlanym,            
o światłosile f/5. Instrumentowi temu nadał imię 
Lesbet. Nazwa teleskopu to połączenie imion 
małżeństwa Les’a i Betty Comrie. Dr Les Comrie              
z własnych środków wspomógł pracę Jones’a nad 
jego teleskopem. Od marca 2012 roku teleskop ten 

znajduje się w Nelson Provincial Museum. 
Nad ranem 16 sierpnia 1946 roku A. Jones odkrył 
kometę C/1946 P1 (Jones). Była to kometa 

jednopojawieniowa, o orbicie hiperbolicznej. Drugą kometę Jones odkrył 18 listopada 2000 
roku, próbując złapać w polu widzenia teleskopu gwiazdę zmienną T Aps. Współodkrywcą 
komety był japoński astronom Syogo Utsunomiya. Kometa nosi katalogowe oznaczenie 
C/2000 W1 (Utsunomiya–Jones). Również ta kometa jest kometą jednopojawieniową. 
W roku 1987 Albert Jones został współodkrywcą słynnej supernowej SN 1987A. Wybuchła 
ona w Wielkim Obłoku Magellana. Była to pierwsza od ponad 300 lat supernowa 
dostrzegalna gołym okiem. 
Za swoją działalność został wyróżniony wieloma nagrodami. Wspomnę tutaj jedynie dwie          
z całej gamy: 
W 1968 roku otrzymał Srebrny Medal Merlina – Nagrodę Brytyjskiego Stowarzyszenia 
Astronomicznego za pracę nad precyzyjnym szacowaniem jasności komet; 
W 1987 uhonorowany został tytułem Oficer Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE) za 
zasługi dla astronomii. W roku następnym asteroidę o numerze katalogowym 3152 
nazwano ku jego czci „Jones”. 
Pogrzeb Alberta Jones’a odbył się 15 września. 
http://simostronomy.blogspot.com/2009/11/albert-jones-interbiew.html  
http://www.aavso.org/remembering-albert-jones-1920-2013  
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_F._A._L._Jones  

Marian Legutko (LMT) 
 

Albert Jones (źródło: 
http://www.aavso.org/rememberin
g-albert-jones-1920-2013/) 
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In memoriam: Dr George H. Herbig (1920 – 2013) 
W dniu 12 października, w wieku 93 lat zmarł wybitny astrofizyk, emerytowany astronom 
Uniwersytetu Hawajów, dr George Herbig. Był on uznanym na świecie ekspertem                  
w dziedzinie powstawania i wczesnej fazy ewolucji gwiazd. Wiele z jego badań było 
pracami pionierskimi, które stały się podwalinami wiedzy we wspomnianej dziedzinie. 
Właśnie G. Herbig jako pierwszy zasugerował, że obiekty T Tauri to obiekty 
przedgwiazdowe, o masie zbliżonej do masy Słońca. Zapoczątkował programy 
poszukiwania i obserwacji tych obiektów. Szczegółowo badał ich właściwości. Na jego 
cześć średniomsywne (2 – 8 mas Słońca) obiekty w fazie przed Ciągiem Głównym 
nazwano obiektami Herbiga Ae/Be. 

Dr George H. Herbig intensywnie badał także młode 
gwiazdy zmienne (m.in. typu FU Ori). Podczas 
jednej z konferencji w Tucson w Arizonie wspólnie         
z meksykańskim astronomem Guillermo Haro (1913 
– 1988) zwrócili uwagę na odkryte ponad sto lat 
wcześniej gwiazdy T Tauri, z których wyrzucane 
szybkie dżety materii oddziaływały z resztkami 
mgławicy otaczającej te obiekty. Dżety te powodują 
jonizację gazu mgławic. Na cześć obu astronomów 
obiekty takie nazwane zostały obiektami Herbiga–
Haro (HH). 
Większość kariery George’a Herbig’a związana była 
z Uniwersytetem Kalifornijskim w Santa Cruz                
i Obserwatorium Licka. Pod koniec kariery przeniósł 
się do Uniwersytetu Hawajów w Manoa, gdzie 
zakończył karierę. 
Dr Herbig za swoją pracę zdobył wiele nagród,             
w tym w 1975 roku Henry Norris Russell 
Lectureship przyznaną przez American Astronomical 
Society i w 1980 roku Złoty Medal Katarzyny Wolfe 
Bruce, przyznany przez Astronomical Society of the 
Pacific. 

Przez wszystkich współpracowników dr George Herbig uważany był za osobę bardzo 
skromną  i chętnie pomagającą innym tak w pracy, jak i kontaktach prywatnych. 
http://www.ifa.hawaii.edu  
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Herbig  
 

Marian Legutko (LMT) 
 

In memoriam: Henryk Kowalewski 
Z wielkim smutkiem informujemy, że 11 września odszedł od nas wielki miłośnik 
astronomii i znakomity astrofotograf – Henryk Kowalewski. Lubił fotografować gwiazdy 
zmienne, a kilka z jego fotografii publikowaliśmy na łamach Proximy. 
Poniżej publikujemy wspomnienie o Heńku autorstwa Roberta Twarogala, któremu był 
bardzo bliski, a galerię niniejszego numeru naszego biuletynu poświęciliśmy zdjęciom jego 
autorstwa (red.) 

Dr George H. Herbig (fot. 
autorstwa Karen Teramura,           
UH IfA; źródło: 
http://www.ifa.hawaii.edu/info/pre
ss-releases/Herbig/)  
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Niewiele osób zasługuje na miano astro-miłośnika z krwi i kości, bez wątpienia taką osobą 
był Heniek Kowalewski. Znaliśmy się chyba od 2006 roku, jeszcze od czasów pierwszych 
kameralnych zlotów w Trzciance i Czarnkowie. Do dziś na ścianie u mnie wisi zegar z jego 
fotografią – pamiątką z „Maratonu Messiera”. Heniek był wyśmienitym kompanem 
obserwacji i zabaw zlotowych. Dał się poznać jako bardzo koleżeński, trochę zakręcony 
pasjonat, a w to co robił wkładał wiele serca.  
Kto poznał Heńka był zwykle oczarowany jego prostolinijnością i bezkonfliktowością. 
Pomoc innym traktował niemal jak misję, na zlotach i spotkaniach astro-miłośników 
skupiał wokół siebie spore rzesze ludzi. Był zwykle uśmiechnięty. 

Posiadał ogromną wiedzę w dziedzinie astronomii, 
wypływającą z potężnego spektrum zainteresowań. 
Heniek znał się chyba na wszystkim: od astrofizyki 
po obserwacje wizualne i astrofotografię! 
Wielokrotnie zadziwiał mnie swoim 
niekonwencjonalnym podejściem do meritum 
sprawy. Poza tym potrafił zarażać miłością do 
astronomii!  
Liczyłem się bardzo z jego zdaniem, nawet                 
w kwestii wyznaczenia terminów kolejnych imprez 
astronomicznych - termin wskazany prze Heńka 
„odpłacał się” zwykle pogodnymi nocami!  
Heniek od początku związany był                                 
z www.forumastronomiczne.pl, był niemal na 
każdym naszym zlocie. Jego nieodłącznym 
atrybutem był spektakularny Taurus 16” – przez 
długi czas jeden z większych amatorskich 
teleskopów w Polsce. Na zlotach przy jego Taurusie 

ustawiały się kolejki osób chcących spojrzeć w niebo 
przez tak wyjątkowy teleskop. 
Wielokrotnie odnosiłem wrażenie,  że Heniek przede 

wszystkim czerpał przyjemność z dzielenia się swoją pasją z innymi. W każdą obserwację 
wkładał maksimum zaangażowania i serca. Nie dość, że odnajdował perełki kosmosu                 
i pokazywał je publiczności, to jeszcze obserwacjom tym towarzyszyły szczegółowe opisy 
obserwowanego obiektu, połączone z wykładem o prawach rządzących Wszechświatem. 
Wykłady te zwykle przyprawiały o zachwyt zgromadzonych gapiów. Obserwacja z Heńkiem 
była prawdziwą przyjemnością. Heniek był kopalnią wiedzy, posiadał rzadki dar jasnego                             
i klarownego przekazywania tych treści bliźnim!  
Jego ostatnim wielkim projektem była budowa (wraz ze szczecińskimi kolegami)               
24-calowego Newtona, który otrzymał imię "Sowa" – upajaliśmy się obrazami z tego 
„potwora” na VII Zlocie w Zatomiu. Niestety ten zlot był dla nas troszkę smutniejszy, bo ze 
względu na chorobę tym razem nie było z nami Heńka. Koledzy informowali mnie                     
o stopniowo polepszającym się stanie zdrowia, o tym, że zaczynają go wybudzać ze 
śpiączki farmakologicznej i że gorączka spadła - wówczas byłem niemal pewien, że Heniek 
z tego wyjdzie. Po tych optymistycznych wieściach kamień spadł mi z serca. Liczyłem 

Henryk Kowalewski, źródło: 
http://astropolis.pl/topic/42275-
zmar-henryk-kowalewski-heniek/  
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nawet, że na zlocie porozmawiamy z Heniem telefonicznie i powiemy mu jakie mamy 
ekstra warunki obserwacyjne! 
Niestety Heniek zmarł trzy dni po zakończeniu zlotu, 11 września w godzinach porannych 
dotarła do nas ta niezwykle tragiczna wiadomość. Jest mi okropnie przykro! Bo to był złoty 
człowiek i super kolega! 
Jak już wspomniałem, Heniek był wszechstronny. W czasach, gdy w Polsce astrofotografia 
dopiero raczkowała, wyczyniał prawdziwe cuda ze sprzętem jej nie dedykowanym. Potrafił 
wycisnąć maksimum z dość prymitywnych, jak na dzisiejsze czasy, urządzeń,                        
np. z kamerki internetowej „Vesta”. I dziś, po latach, jego zdjęcia wzbudzają zachwyt.  
Odejście Heńka Kowalewskiego jest niepowetowaną stratą dla naszej społeczności. Mimo, 
że nie było go na VII zlocie, to wykonałem dla niego identyfikator. Bo był obecny                
w sercach wielu z nas, także w moim. Jego nieobecność uznałem za chwilową 
niedyspozycję, każdy może przecież zachorować, nawet Heniek! 
Chłopaki mieli mu dać tę plakietkę, gdy się obudzi – tak się nie stało … a teraz zapewne 
widzi swoje obiekty dalekiego kosmosu z bliska. Społeczność skupiona wokół 
forumastronomiczne.pl powzięła działania mające na celu przeprowadzenie Konkursu           
im. Heńka Kowalewskiego na Astro-Fotografię Roku  Chcemy tym samym uczcić pamięć 
naszego drogiego Kolegi. 

Robert Twarogal 
forumastronomiczne.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fot. SN 2007af w galaktyce NGC 5584, autor: Henryk Kowalewski 



PROXIMA                                             4/2013                                             strona 29 
 
AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA 
Raport o aktywności Słońca za III kwartał 2013 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  

http://tos-sun.blogspot.com     tossun1@wp.pl     tossun@interia.pl adamderdzikowski@wp.pl 
Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc lipiec 2013 

Dzień R F CV Dzień R F CV Dzień R F CV 
1 97 7 52 11 69 6 57 21 48 9 43 
2 102 8 94 12 58 6 54 22 43 7 45 
3 100 9 96 13 53 - 32 23 60 10 50 
4 105 9 114 14 72 9 38 24 78 7 56 
5 88 10 104 15 74 8 72 25 77 8 62 
6 86 5 99 16 76 8 64 26 67 8 53 
7 119 6 111 17 74 5 51 27 58 9 43 
8 104 5 96 18 86 6 57 28 76 7 68 
9 85 4 80 19 78 9 51 29 90 8 78 
10 67 5 69 20 56 10 42 30 83 13 73 
        31 91 7 68 

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc sierpień 2013 
Dzień R F CV Dzień R F CV Dzień R F CV 

1 88 8 61 11 73 12 54 21 126 4 123 
2 97 9 68 12 94 10 67 22 128 7 128 
3 99 8 64 13 97 6 82 23 131 8 77 
4 74 8 47 14 87 6 80 24 101 10 51 
5 62 6 41 15 114 6 98 25 70 10 36 
6 70 6 36 16 84 6 85 26 47 7 25 
7 94 8 44 17 90 7 93 27 48 7 34 
8 85 8 42 18 111 7 84 28 44 5 47 
9 71 6 40 19 125 12 119 29 50 6 53 
10 78 7 33 20 121 10 132 30 57 7 71 
        31 58 5 73 

Główne indeksy aktywności słonecznej za miesiąc wrzesień 2013 
Dzień R F CV Dzień R F CV Dzień R F CV 

1 75 3 65 11 24 3 22 21 76 8 58 
2 73 7 75 12 38 5 20 22 86 - 51 
3 63 7 56 13 34 6 13 23 74 - 63 
4 64 7 58 14 26 5 8 24 62 - 39 
5 70 8 48 15 11 4 7 25 63 5 38 
6 58 9 34 16 11 - 9 26 59 6 31 
7 54 8 25 17 11 - 12 27 59 9 44 
8 47 6 11 18 60 7 31 28 56 5 35 
9 13 6 11 19 68 6 41 29 44 6 42 
10 14 5 15 20 73 8 53 30 41 6 38 

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 2013 wyniosła                  
S = 564,40 [p.p.s - MH.] 
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc sierpień 2013 wyniosła                 
S = 609,25 [p.p.s - MH.] 
Szacunkowa średnia miesięczna powierzchnia plam za miesiąc wrzesień 2013 wyniosła                 
S= 404,41 [p.p.s - MH.] 
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Dane dotyczące powstałych grup plam słonecznych 

Nr B L P S Nr B L P S 
129 -13 163 19 VI – 2 VII 1 166 -22 237 10 – 19 VIII 21 
130 -17 132 22 VI – 2 VII 11 167 -19 225 10 – 16 VIII 8 
134 +18 133 28 VI – 4 VII 13 168 -8 218 10 – 22 VIII 20 
136 -9 148 30 VI – 2 VII 4 169 -9 260 12 – 15 VIII 5 
137 +11 53 30 VI – 2 VII 3 170 -15 179 12 – 24 VIII 13 
138 -9 12 1 – 12 VII 43 171 -16 163 14 – 19 VIII 1 
139 -31 54 2 – 4 VII 2 172 -17 149 15 – 27 VIII 7 
140 -14 353 3 – 13 VII 24 173 -17 201 17 – 24 VIII 9 
141 -24 342 7 – 14 VII 6 174 +16 174 17 – 23 VIII 10 
142 -15 252 11 – 19 VII 12 175 +14 215 18 – 18 VIII 1 
143 +5 243 13 – 14 VII 3 176 +10 150 18 – 18 VIII 1 
144 +13 335 14 – 16 VII 4 177 -22 104 18 – 24 VIII 8 
145 +20 200 14 – 26 VII 23 178 +14 93 19 – 26 VIII 5 
146 -6 209 15 – 19 VII 6 179 +6 191 21 – 23 VIII 5 
147 -12 272 17 – 18 VII 4 180 +15 166 22 – 25 VIII 10 
148 -13 179 18 – 20 VII 1 181 +25 161 22 – 24 VIII 4 
149 -10 157 18 – 29 VII 14 182 -12 13 25 VIII – 4 IX 6 
150 +11 201 23 – 23 VII 2 183 +16 14 25 VIII – 5 IX 16 
151 +21 90 23 VII – 4 VIII 3 184 +11 343 27 VIII – 7 IX 14 
152 -8 130 24 – 31 VII 8 185 -16 350 2 – 8 IX 15 
153 -21 208 25 – 25 VII 1 186 +15 308 5 – 8 IX 4 
154 -19 38 26 VII – 7 VIII 18 187 -15 222 5 – 14 IX 3 
155 +29 89 28 VII - 3 VIII 4 188 -4 224 11 – 13 IX 5 
156 +14 20 29 VII – 8 VIII 5 189 -4 150 12 – 22 IX 5 
157 +13 343 30 VII – 13 VIII 6 190 -1 128 18 – 23 IX 7 
158 -26 335 31 VII -12 VIII 8 191 -20 70 18 – 19 IX 1 
159 +4 12 1 – 3 VIII 6 192 +10 76 18 – 19 IX 1 
160 -12 90 3 – 4 VIII 1 193 -16 56 18 – 29 IX 6 
161 -5 333 6 – 6 VIII 1 194 +19 73 20 – 28 IX 11 
162 -13 321 6 – 9 VIII 4 195 +9 29 20 IX - ? 13 
163 +4 359 7 – 9 VIII 3 196 -19 2 23 – 26 IX 1 
164 -26 253 7 – 13 VIII 2 197 +5 286 28 IX - ? (3) 
165 -19 253 7 – 9 VIII 1 198 -14 310 30 IX - ? (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, M. Leventhal (Australia),               P. Madaliński, G. Morales (Boliwia), P. Ossowski, P. Musialski,  G-Lutz Schott (Niemcy),           M. Suzuki (Japonia), P. Urbański, K. Wirkus, Z. Ziółkowski. 

Opracował: Adam Derdzikowski       

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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 GALERIA 

 
 SN 2004et w galaktyce NGC 6946, fot. Henryk Kowalewski 

 
 χ Cyg, fot. Henryk Kowalewski 



 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GALERIA 

R Cyg (po lewej) – czerwony olbrzym, miryda, której zmienność 
odkrył w 1852 roku Norman Pogson. Jej blask zmienia się                  
w zakresie od 6.1 mag w maksimum do 14.4 mag w minimum,           
ze średnim okresem 426.45 dni. 
Autorem zdjęcia jest Henryk Kowalewski 
 
 


