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iv



Przedmowa

Witam serdecznie wszystkich przybyłych. Jest mi bardzo miło iż mogę być
tutaj, cisząc się , iż powstała kilka lat temu w Kielcach idea jest kontynu-
owana. Mam też nadzieję, że będzie ciąg dalszy w przyszłości.

Spotkanie ma na celu prezentację tematyki obserwacyjnej, optycznej,
wykonywanej w kraju. Choć widzimy już, iż powoli również nie tylko optycz-
ne obserwacje przy użyciu małych instrumentów, są prowadzone i dyskuto-
wane, m.in. na naszej konferencji.

Po spotkaniu kieleckim powstała książeczka prezentująca materiały kon-
ferencji. Myślę, że warto ten zwyczaj kontynuować. Dlatego zwracam się do
mówców z prośbą o przygotowanie materiałów do książki, która ukaże się
jako kolejna pozycja w bibliotece Uranii. Ta sprawa została już omówiona
z prezesem dr H. Brancewiczem. Zdaję sobie sprawę, że prośba ta prowadzi
do poświęcenia nieco czasu na przygotowanie artykułu, dającego Autorowi
zero punktów (wg. wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za
umieszczoną w nich publikację naukową, będący podstawą oceny publikacji
ministerstwa). Uważam, iż należy poświęcić nieco czasu na ten cel z kil-
ku powodów. Po pierwsze, jest to jakby obraz przedstawiający w danym
momencie zarówno instrumentarium astronomii polskiej, jak też zasadni-
czą tematykę badań. Ponadto, w trudnych obecnie czasach, szczególnie dla
małych ośrodków, gdzie prowadzi się obserwacje, ważnym może być pokaza-
nie, iż prowadzone tam prace są doceniane przez środowisko i mają wartość
naukową.

Jeszcze raz witam gorąco, dziękując LKO za włożony trud w przygoto-
wanie konferencji i życząc udanych obrad.

Piotr Flin
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Otwarcie konferencji

Piotr Garbaczewski

Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Oleska 48, 45-041 Opole

Serdecznie witam wszystkich uczestników drugiej już konferencji po-
święconej problematyce wykorzystania małych teleskopów i optymalizacji
czasami skromnego ilościowo i jakościowo ich oprzyrządowania w obserwa-
cjach astronomicznych o charakterze badawczym. Jest to zagadnienie istot-
ne w niewielkich jednostkach, których kadra astronomiczna jest etatowo
szczupła, a wyposażenie obserwacyjne skromne. Pytaniem zasadniczym dla
mnie osobiście jest poszukiwanie możliwości znaczącego wyjścia, w kierunku
badawczym, poza tradycyjnie uniwersyteckie potrzeby dydaktyczne prowa-
dzonych kierunków studiów, czy upowszechnianie szeroko pojętej wiedzy
astronomicznej wśród uczniów lokalnych szkół lub zainteresowanych astro-
nomią amatorów.

Gospodarzem konferencji jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego,
a ściślej jego Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej, która zapewnia ob-
sługę naukowo-dydaktyczną Obserwatorium Astronomicznego UO im. The-
odora Kaluzy. Obserwatorium, którego patron miał epizodyczne związki
z Opolem, oficjalnie otwarto 27 października 2006 roku. Jego animatorem
był, obecnie emerytowany, profesor Bolesław Grabowski, założyciel i do 30
września 2008 roku kierownik Katedry AiFT.

Astronomii nie ma w ofercie kierunków studiów UO, tak więc w chwili
obecnej Obserwatorium Astronomiczne UO, oprócz roli ogólno-oświatowej
i potencjalnie marketingowej dla nauk ścisłych w UO, wykorzystuje się
przede wszystkim do poszerzenia zakresu cwiczeń laboratoryjnych z fizyki
(I i II Pracownia Fizyczna). Wydaje się jednak, że jego aktualne oprzyrzą-
dowanie pozwala na wykorzystanie do celów badawczych, a w wersji mi-
nimalnej do potraktowania jako przedszkole badawcze przygotowujące do
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2 Wykorzystanie małych teleskopów II

udziału w pracach wyspecjalizowanych jednostek astronomicznych, jak np.
Obserwatorium na Suhorze. Pierwszy wykład podczas ceremonii uroczyste-
go otwarcia Obserwatorium UO, zatytułowany ”O roli małych teleskopów
w astronomii”, wygłosił wówczas profesor Jerzy Kreiner, prowadzący obec-
ną sesję i mający się po południu podzielić z nami swoją wiedzą na temat
potencjalnych problemów badawczych dla małych teleskopów. Liczę na to,
że doprecyzuje wówczas mocno nieostre dla astronomicznego laika pojęcie
”małości”, szczególnie że ”małe”, przykładowo w Obserwatorium UMK czy
UW, to bardzo ”duże” w kategoriach UO. Pragnę przypomniec manifest
programowy spotkania zamieszczony w informacjach o konferencji na jej
stronie internetowej. Celem spotkania jest przedstawienie i omówienie prac
naukowych wykonywanych przy użyciu małych teleskopów. W szczególno-
ści oczekujemy poszerzonej analizy możliwości uzyskiwania wartościowych
naukowo wyników obserwacyjnych przy użyciu takich narzędzi badawczych.
Wymiana informacji o istniejącym w Polsce oprzyrządowaniu i prowadzo-
nych przy jego użyciu obserwacjach może mieć znaczenie dla zorganizowania
w przyszłości kampanii obserwacyjnych z udziałem wielu, w tym niewiel-
kich, jednostek.

Konferencja odbywa się w roku czterechsetnej rocznicy urodzin Jana
Heweliusza, astronoma, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli świata
nauki XVII wieku, który na stałe wpisał się w historię światowej nauki.
Sejm RP ogłosił rok 2011 Rokiem Jana Heweliusza. Kończąc,życzę państwu
owocnych obrad i miłych wrażeń z pobytu w Opolu dla osób, które wcześniej
do naszego miasta nie miały okazji przyjechac.



Automatyczny teleskop w Chile

Lech Mankiewicz

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

e-mail: lech@cft.edu.pl

Arkadiusz Olech

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN,
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

e-mail: olech@camk.edu.pl

Proponujemy rozważenie możliwości wybudowania automatycznego te-
leskopu klasy 60-80 cm, który, umiejscowiony w dobrym klimacie północne-
go Chile, mógłby służyć polskim astronomom z różnych instytucji z całego
kraju.

1 Automatyczny teleskop w Chile

Ogromny postęp technologiczny jaki miał miejsce w ostatnich latach, po-
zwala obecnie konstruować lekkie i automatyczne teleskopy o zwierciadłach
klasy 0.5-0.7 m. Doskonałym przykładem jest tutaj choćby 0.6 m teleskop
Trappist postawiony w obserwatorium na La Silla przez Universite de Lie-
ge [1]. Sama tuba optyczna wykonana z włókien węglowych waży tylko 65
kg, a jej koszt to niespełna 50 tys. Euro - kilka razy mniej niż kwota jaką
trzeba było zapłacić za tego rodzaju teleskop jeszcze kilka lat temu.

Do tego dochodzi postęp w technologii produkcji zwierciadeł i powłok
odbijających. Kilka dostępnych w Polsce starych teleskopów Zeiss Jena
o średnicy zwierciadła 60 cm ma duże i cieżkie zwierciadła pokryte zwy-
kłym, nieutwardzonym aluminium. Duża waga zwierciadeł, problem ich de-
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4 Wykorzystanie małych teleskopów II

montażu i brak łatwo dostępnych komór do nakładania powłok odbijają-
cych, powodują że zwierciadła te są aluminizowane typowo raz na 5-7 lat.
Przez większość część czasu teleskopy pracują więc z wydajnością na po-
ziomie 50%, bo tyle mniej więcej światła jest tracone na powłokach dwóch
zwierciadeł z zakurzoną i utlenioną częściowo powłoką. To oznacza, że ich
wyniki są porównywalne z rezultatami jakie mogą obecnie wygenerować
współczesne konstrukcje zwierciadlane lub katadioprtyczne z utwardzony-
mi powłokami srebrnymi lub dielektrycznymi o średnicy zwierciadła 50 cm.

Nic więc dziwnego, że bardzo duża liczba instytucji naukowych w Euro-
pie i na świecie buduje tego typu teleskopy i przeznacza je do wykonywania
ciekawych projektów naukowych, szkolenia doktorantów oraz do populary-
zacji astronomii. Instrumenty takie stawiane są nawet w dużych miastach,
przykładem może tutaj być 0.8 m teleskop University od Vienna stoją-
cy niedaleko centrum Wiednia. Pomimo jasnego tła nieba, ma on zasięg
do około 17-18 mag i jest wykorzystywany do projektów fotometrycznych
związanych z gwiazdami pulsującymi [2].

Polska astronomia, chcąc być konkurencyjna wobec tego, co robi się
w Europie Zachodniej i USA, nie może sobie pozwolić na zaniedbanie tej
dziedziny rozwoju. Znaczna większość polskich instytucji astronomicznych
nie ma obecnie stałego dostępu do teleskopu fotometrycznego klasy 0.6-1.0
metra umieszczonego w dobrym klimacie. Rosnąca liczba magistrantów,
doktoranów i adiunktów, zarówno z Polski jak i zza granicy, nie ma moż-
liwości szkolenia się na tego typu sprzęcie i realizacji autorskich projektów
badawczych. Warto zaznaczyć, że właśnie ze względu na coraz niższe koszty
tego rodzaju sprzętu, liczba teleskopów tego typu na świecie szybko wzrasta.
Jeśli polskie instytycje nie włączą się w ten swoisty wyścig, może okazać się,
że za 5-10 lat znaczna większość wartościowych naukowo projektów, które
mogą być realizowane przy pomocy tego typu instrumentów zostanie już
zrealizowana, a szansa wykształcenia kolejnych generacji astronomów nie
będzie przez nas wykorzystana. Warto wspomnieć także o konieczności zbie-
rania przez przez astronomów młodego pokolenia doświadczenia w zakresie
autorskich projektów badawczych z myślą o wykorzystaniu w przyszłości
możliwości związanych z przystąpieniem Polski do ESO. Do tego dochodzą
nowe programy o kapitalnym znaczeniu naukowym, takie jak poszukiwanie
zjawisk optycznych stowarzyszonych ze źródłami fal grawitacyjnych, któ-
rych nie można zrealizować inaczej niż w oparciu o teleskop - robot.

Od strony technologicznej, w budowie automatycznego teleskopu moż-
na wykorzystać doświadczenia zebrane przez zespół ”Pi of the Sky” [3],
który od kilku lat buduje i wykorzystuje automatyczne detektory szyb-
kich zjawisk kosmicznych w oparciu o obiektywy fotograficzne. Całkowicie
zautomatyzowane detektory-roboty ”Pi of the Sky” pracują obecnie w Chi-
le i w Hiszpanii. Aż się prosi, aby wykorzystać zgromadzone w ten sposób
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know-how dla budowy nowego urządzenia.
W kewstii sprzętowej, za plan minimum, uznajemy zestaw firmy Astelco,

dokładnie taki sam jak w przypadku wspominanego już programu TRAP-
PIST czyli oparty o 60 cm teleskop R-C, którego korpus wykonano z włó-
kien węglowych i zamontowany na bezprzekłaniowym montażu niemiec-
kim NTM-500. Koszt takiego rozwiązania w wersji podstawowej to obecnie
82200 Euro netto.

Jeśli chodzi o plan maksimum to sugerujemy oparcie się o rozwiązanie
firmy Astrosysteme Austra (ASA), która ma w swojej ofercie bezprzekła-
dniowy montaż DDM160, którego udźwig ocenia się na 300 kg. Jeśli współ-
cześnie produkowane lekkie teleskopy klasy 60 cm potrafią ważyć 65 kg,
jest możliwe wykonanie teleskopu klasy 0.7-0.8 metra, którego waga, wraz
z podwieszonymi przyrządami, nie będzie przekraczać owych 300 kg. W tej
konfiguracji budżet przeznaczony na sam teleskop z montażem musi docie-
rać już do poziomu 200 tysięcy Euro.

Jeśli chodzi o możliwą lokalizacje, ”Pi of the Sky” ma na przykład dobre
doświadczenia z obserwatorium San Pedro de Atacama w Chile, będącym
prywatną własnością francuskiego astronoma Alaina Maury. Obserwato-
rium położone jest na wysokości LCO, bliżej równika, typowy seeing jest
rzędu 2 arc sec. Na miejscu dostępne jest wykwalifikowane wsparcie w razie
wystąpienia problemów technicznych. Od marca tego roku, jeden z detek-
torów ”Pi of the Sky” pracuje w tym miejscu, więc wszystkie szczegóły
techniczne i formalne zostały już rozpracowane. Oczywiście należy rozwa-
żyć różne możliwe lokalizacje i podjąć optymalną decyzję.

Aby uzyskać odpowiednie środki należy naszym zdaniem zorganizować
wspólne wystąpienie kilku instytucji zainteresowanych w wykorzystaniu ta-
kiego urządzenia. Ministerstwo Nauki i Narodowe Centrum Nauki wysyła-
ją wyraźne znaki że są skłonne finansować projekty środowiskowe oparte
o najnowocześniejszą technologię i skierowane przede wszystkim w stronę
rozwoju młodej kadry naukowej. Projekt 60-80 cm teleskopu spełnia do-
kładnie te wymagania.

Warto zaznaczyć, że zaletą propnowanych bezprzekładniowych monta-
ży jest ich szybkość. Teleskop potrafi przestawić się z ogromną precyzją
z jednej strony nieba na drugą w czasie dosłownie kilku-kilkunastu sekund,
co pozwala na realizowanie kilku równoległych programów opartych o ob-
serwacje wielu obiektów tej samej nocy. Na przykład, reakcja na alerty
związane z GRB, w czym zainteresowany jest zespół ”Pi of the Sky”, zaj-
muje mniej niż 1% czasu obserwacji. Osobną kwestią są przyrządy, w które
należy wyposażyć teleskop.

Aby umożliwić dyskusję nad tym projektem założyliśmy blog,
http://mlodyteleskop.blogspot.com/. Blog oraz możliwość komentowania
wpisów są dostępne dla każdego. Aby zostać autorem wpisu, należy zare-
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jestrować się w systemie google.com z loginem będącym adresem e-mail
i przesłać ten adres do Lecha Mankiewicza, który bezzwłocznie aktywuje
status Autora. Zachęcamy do odwiedzenia bloga i wzięcia udziału w dys-
kusji!

2 Podziękowania

Praca częściowo finansowana z grantu MNiSZw nr N203 301 335 dla AO.

Bibliografia
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Nowe karłowate w period gap

Arkadiusz Olech

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika,
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa,

e-mail: olech@camk.edu.pl

Artykuł prezentuje wybrane wyniki uzyskane podczas dwóch dużych
kampanii obserwacyjnych opartych o małe teleskopy i poświęconych dwóm
ciekawym nowym karłowatym, których okresy orbitalne lokują je w tzw. pe-
riod gap. Pierwsza z nich, to SDSS J162520.29+120308.7 - nowoodokryta
zmienna, która okazała się pokazywać superwybuchy, a więc należeć do gru-
py SU UMa. W jej przypadku udało się wyznaczyć zarówno okres orbitalny
(Porb = 0.09111(15) doby) jak i okres superhumpów (Psh = 0.095942(17)
doby), a przez to stosunek masy składników układu wynoszący q = 0.25.
Bardzo ciekawym wynikiem było odkrycie tzw. wczesnych superhumpów,
które dotychczas były obserwowane tylko u gwiazd typu WZ Sge charakte-
ryzujących się bardzo małymi wartościami q. Drugą gwiazdą była YZ Cnc
- jasny obiekt, znany od wielu lat, a jednocześnie nigdy nie obserwowa-
ny intensywnie podczas dużej kampanii. Nasza kampania pozwoliła świet-
nie pokryć obserwacjami jeden superwybuch i określić okres superhumpów
oraz jego ewolucję. Co ważne, okazało się, że okres superhumpów wyzna-
czony wcześniej i powszechnie wykorzystywany w literaturze jest błędny.
Dane zebrane dla YZ Cnc pokazują, że w jej przypadku źródło światła su-
perhumpu leży po przeciwległych stronach dysku i może być związane ze
strugą materii opływającą dysk.
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1 Wstęp

Gwiazdy kataklizmiczne to ciasne układy gwiazdowe składające się z białe-
go karła i małomasywnej gwiazdy ciągu głównego. Jedną z podklas gwiazd
kataklizmicznych są nowe karłowate - obiekty pozbawione silnego pola ma-
gnetycznego, w których za główne źródło ciekawego zachowania jest odpo-
wiedzialny dysk akrecyjny. Wybuchy, czyli pojaśnienia o czynnik kilkadzie-
siąt, obserwowane w skali kilkudziesięciu-kilkuset dni są tłumaczone jako
efekt niestabilności termicznej w wodorowym dysku, związanej z przejściem
tego pierwiastka ze stanu neutralnego do zjonizowanego. Okres wzmożonej
akrecji materii na białego karła, spowodowany tą niestabilnością, obserwo-
wany jest właśnie jako wybuch [3].

Niektóre nowe karłowate (typ SU UMa) pokazują, oprócz zwykłych wy-
buchów, tzw. superwybuchy, które są o około 1 mag jaśniejsze i trwają
kilka razy dłużej, a podczas nich obserwuje się charakterystyczne zmiany
blasku o okresie o kilka procent dłuższym od okresu orbitalnego układu
(tzw. superhumpy). Superwybuchy utożsamia się z pojawieniem się w dys-
ku, oprócz niestabilności termicznej, drugiego efektu zwanego niestabilno-
ścią pływową. W układach o stosunku mas mniejszym od 0.25, dysk sięga
rozmiarami powyżej obszaru rezonansu 3:1 i na skutek sił pływowych od
składnika wtórnego może być silnie zniekształcony. Ruch linii apsyd takiego
eliptycznego dysku wprowadza do układu kolejną częstość, której kombina-
cja liniowa z okresem orbitalnym daje właśnie częstość superhumpów.

Model niestabilności termicznej i pływowej (model TTI) w ogólności
jest w stanie wytłumaczyć zachowanie różnych grup nowych karłowatych,
odtworzyć wybuchy i superwybuchy pojawiające się w różnych skalach cza-
sowych. Problem w tym, że w ostatnich latach zaczęło pojawiać się wiele
faktów obserwacyjnych sprawiających sporo problemów modelowi TTI. Jak
pokazali Smak i Waagen [13] gwiazda U Gem, której stosunek mas wyklu-
cza istnienie eliptycznego dysku, a więc także pojawienie się niestabilności
pływowej, pokazała superwubuch z superhumpami. Obserwacje superwybu-
chów układów zaćmieniowych pokazują wzmożoną jasność ”gorącej plamy”,
co sugeruje, że za superwybuch może być odpowiedzialna nie niestabilność
pływowa, ale wzmożony wypływ materii ze składnika wtórnego.

Model TTI ma też spory problem wraz z nowymi wyznaczeniami od-
ległości do nowej karłowatej SS Cygni. Przy nowej wartości 166 parseków,
model ten ma poważne problemy z odtworzeniem jasności absolutnej obiek-
tu w trakcie wybuchu [8]. W szczególności wydaje się, że tempo akrecji w ta-
kim systemie musi być wyraźnie wyższe niż podaje to model TTI. Tutaj
także nie jest więc wykluczone, że model TTI wymaga poważnej modyfi-
kacji polegającej na uwzględnieniu wzmożonego tempa przepływu materii
spowodowanego oświetlaniem towarzysza przez gorący dysk ([10], [11]).
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Gwiazdy kataklizmiczne, po narodzinach związanych z zakończeniem
fazy wspólnej otoczki, zaczynają swoją ewolucję mając okresy orbitalne
na poziomie 10-12 godzin. Ponieważ transfer masy zachodzi ze składni-
ka lżejszego do cięższego, aby układ dalej był półrozdzielony, musi istnieć
efektywny mechanizm usuwania momentu pędu. Za taki uważa się magne-
tyczne hamowanie, związane z polem magnetycznym składnika wtórnego
i jego synchroniczną rotacją. Układ ewoluuje w taki sposób aż do okresu
orbitalnego w okolicach 3 godzin. Wtedy składnik wtórny robi się całko-
wicie konwektywny, co zmienia jego własności i powoduje spadek efektyw-
ności mechanizmu hamowania magentycznego. Układ staje się rozdzielony,
przepływ masy zamiera i gwiazda przestaje być układem kataklizmicznym.
Ewolucja w kierunku krótszych okresów orbitalnych odbywa się jednak na-
dal - tym razem za sprawą emisji fal grawitacyjnych [5]. Dla okresu orbi-
talnego w okolicach 2 godzin, układ znów jest na tyle ciasny, że składnik
wtórny ponownie wypełnia swoją powierzchnię Roche’a, znów pojawia się
przepływ masy, a gwiazda odradza się jako obiekt kataklizmiczny. O ile
powyżej okresu 3 godzin (czyli powyżej period gap) układ jest najczęściej
obiektem typu U Geminorum lub gwiazdą nowopodobną, to poniżej period
gap mamy już do czynienia z pokazującymi superwybuchy i superhumpy
obiektami typu SU UMa.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu obiektów w period gap nie było prawie
wcale. W ostatnich latach odkrywa się ich coraz więcej. Są to gwiazdy
bardzo ciekawe, bo wiadomo, że ich ewolucja przebiegała trochę inaczej niż
w przypadku typowych gwiazd kataklizmicznych. Nic więc dziwnego, że
przyciągają ciekawość naukowców i są warte wnikliwych badań.

2 SDSS J162520.29+120308.7

Gwiazda SDSS J162520.29+120308.7 (w skrócie SDSS J1625) została od-
kryta w ramach projektu Sloan Digital Sky Survey [15]. Jej widmo było
typowe dla gwiazd kataklizmicznych.

Niedługo po jej odkryciu, bo już w maju roku 2010, gwiazda ta sta-
ła się celem naszych obserwacji spektroskopowych przeprowadzonych przy
pomocy 2.4 m Hiltner Telescope w MDM Observatory na Kitt Peak w Ari-
zonie. Obserwacje te pokazały wyraźne zmiany położeń linii widomwych,
charakteryzujące się okresowością Porb = 0.09111(15) doby, którą zinterpre-
towaliśmy jako okres orbitalny układu. Ponieważ jest to wartość wyraźnie
większa od 2 godzin, stało się jasne, że mamy do czynienia z obiektem
leżącym w period gap.

Dnia 5 lipca 2010 roku projekt Catalina Real-time Transient Survey
(CRTS; [1]) zaobserował pojaśnienie SDSS J1625 o czynnik około 100 razy.



10 Wykorzystanie małych teleskopów II

Tuzin godzin później rozpoczęły sie pierwsze obserwacje naszej kampanii
fotometrycznej. Wzięło w niej udział w sumie 12 obserwatorów z całego
świata, którzy dysponowali teleskopami o średnicy zwierciadeł od 0.25 do
1.0 metra. Dwa największe teleskopy czyli 0.6 m teleskop w Ostrowiku oraz
1.0 m teleskop T100 w obseratorium TUBITAK w Turcji były używane
głównie w czasie, gdy gwiazda powróciła do swojego minimalnego blasku
na poziomie 18-18.5 mag. Podczas superwybuchu używano głównie małych
teleskopów o zwierciadłach od 0.25 do 0.4 metra. W sumie wykonano 250
godzin obserwacji podczas których uzyskano ponad 17 tysięcy obrazów.

Górny panel Rys. 1 pokazuje globlaną krzywą zmian blasku superwybu-
chu z lipca 2010 roku. Był on stosunkowo krótki, bo trwał około ośmiu dni.
Po zakończeniu superwybuchu gwiazda pokazała jeden tzw. echo-wybuch,
a następnie spadła do minimum swojego blasku, w którym przebywała już
nieprzerwanie do momentu naszej ostatniej obserwacji przeprowadzonej 12
września.

Rysunek 1 Górny panel: Krzywa zmian blasku superwybuchu SDSS J1625 z lipca 2010
roku. Środkowy panel: Ewolucja amplitudy superhumpów w lipcowym superwybuchu
SDSS J1625. Dolny panel: Diagram O−C dla maksimów superhumpów obserwowanych
podczas lipcowego superwybuchu SDSS J1625
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Praktycznie przez cały okres superwybuchu i tuż po zejściu do minimum
blasku, w krzywej zmian były obecne wyraźne superhumpy. Ewuolucję ich
amplitudy prezentuje drugi panel Rys. 1.

Dla wszystkich zaobserwowanych superhumpów wyznaczyliśmy momen-
ty maksimów (w sumie 46). Daje się je opisać następującą efemerydą:

HJDmax = 2455386.8915(3) + 0.096189(10)× E, (1)

Skonstuowany na jej podstawie diagram O−C jest zaprezentowany na
trzecim panelu Rys. 1. Wynika z niego, że w pierwszej fazie superwybu-
chu okres superhumpów skracał się w ogromnym tempie Ṗ wynoszącym
−1.63(14) · 10−3. Jest to jedna z najwyższych wartości obserwowanych kie-
dykolwiek u gwiazd SU UMa.

W środkowej i najdłuższej fazie superybuchu okres superhumpów, dla
odmiany, wydłużał się w tempie Ṗ = 2.81(20)·10−4. Ĺšrednią wartość okre-
su superhumpów w tej fazie, wynoszącą Psh = 0.095942(17) doby, uznali-
śmy za reprezentatywną dla całego superwybuchu. Połączenie tej wartości
z wyznaczonym wcześniej okresem orbitalnym, pozwoliło nam stwierdzić,
że stosunek masy składników układu SDSS J1625 wynosi q = 0.25. Jest
to na tyle duża wartość, że według klasycznego modelu TTI gwiazda taka
może mieć problemy z utworzeniem eliptycznego dysku, a przez to z wy-
stąpieniem superwybuchów i superhumpów.

Bardzo ciekawą własnością SDSS J1625 jest obecność tzw. wczesnych su-
perhumpów. Zmiany tego typu były dotychczas obserwowane tylko u gwiazd
typu WZ Sge, a więc najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie gwiazd SU
UMa, charakteryzujących się ekstremalnie małym stosunkiem mas, małym
transferem masy i małą aktywnością (superwybuchy średnio raz na 10 lat).
W ich przypadku, przez pierwsze kilka dni superwybuchu obserwujemy nie
tradycyjne superhumpy, ale właśnie wczesne superhumpy. Mają one nie-
wielką amplitudę (typowo 0.05-0.1 mag), okres zmian blasku bardzo bliski
okresowi orbitalnemu i strukturę dwóch maksimów na jeden okres. Zmia-
ny o dokładnie takich własnościach pokazywała przez pierwsze kilkanaście
godzin swojego superwybuchu właśnie SDSS J1625. To może sugerować,
że wczesne superhumpy pokazują także typowe gwiazdy SU UMa, tylko
że u nich, w przeciwieństwie do gwiazd WZ Sge, faza ta trwa nie kilka-
kilkanaście dni lecz kilkanaście godzin.

Jednym z najpopularnieszych modeli tłumaczących wczesne superhum-
py był ten zaproponowany w pracy Osaki i Mayer [4]. Autorzy wskazywali,
że wczesne superhumpy są wynikiem wzbudzenia fali spiralnej w dysku,
związanej z faktem, że w układach o małych stosunkach mas dysk akre-
cyjny jest tak duży, że sięga obszaru rezonasu 2:1. Model ten może dobrze
opisywać zachowanie gwiazd WZ Sge, gdzie faktycznie mamy do czynienia
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z małymi wartościami q. Nie może jednak być zastosowany do SDSS J1625,
bo tam wartość q = 0.25 należy największych odnotowanych u gwiazd SU
UMa.

3 YZ Cnc

YZ Cnc jest jedną z najdłużej obserwowanych gwiazd SU UMa - jej zmien-
ność znamy już bowiem od pół wieku (Vorobyeva, Kukarkin [14]). Gwiazda
jest jasna, bo jej blask zmienia się od 10.5 mag w maksimum do około 15
mag w mininium. Co więcej, jest też bardzo aktywna pokazując zwykłe wy-
buchy raz na kilkanaście dni i superwybuchy raz na 100-120 dni. Znamy też
jej okres orbitalny, który wynosi Porb = 0.0868(2) doby i został wyznaczony
z obserwacji spektroskopowych w pracy Shafter i Hessman [9]. Okres ten
jest nieznacznie większy od 2 godzin, co lokuje YZ Cnc na dolnej granicy
period gap.

Pomimo stosunkowo dużej jasności i aktywności, YZ Cnc nigdy nie zo-
stała poddana intensywnej fotometrycznej kampanii obserwacyjnej. Krótkie
serie obserwacji zostały wykonane przez Pattersona [6] i Kato [2], którzy
zaobserwowali superhumpy i wyznaczyli ich okres na Psh = 0.09204 doby.
Połączenie okresu superhumpów i okresu orbitalnego wskazywało na sto-
sunkowo dużą nadwyżkę okresów (Psh/Porb−1) wynoszącą aż 6%, a przez to
duży stosunek mas jak na ten okres orbitalny. Mogło to sugerować, że biały
karzeł u YZ Cnc ma mniejszą masę niż typowe białe karły obserwowane
w gwiazdach kataklizmicznych o podobnych własnościach.

Nasza kampania obserwacyjna poświęcona YZ Cnc trwała od grudnia
2010 roku do połowy kwietnia 2011 roku. Wzięło w niej udział 19 obserwa-
torów, którzy korzystali z teleskpów o średnicach zwierciadeł od 0.15 do 1.0
metra. W sumie udało się zaobserwować kilkanaście zwykłych wybuchów
i dwa superwybuchy. Szczególnie dobrze pokryty obserwacjami został su-
perwybuch z przełomu marca i kwietnia 2011 roku i właśnie nim zajmiemy
się w tym artykule.

Górny panel Rys. 2 pokazuje globalną krzywą zmian blasku YZ Cnc
z 2011 roku. Widać na niej wyraźnie sześć zwykłych wybuchów powtarza-
jących się średnio co 10-12 dni. Siódmy wybuch okazał się tzw. prekursorem,
który pociągnął za sobą superwybuch. Krzywa zmian blasku dla samego su-
perwybuchu jest pokazana na drugim panelu Rys. 2. Trzeci panel pokazuje
zaś krzywe z trzech nocy z początku superwybuchu, podczas których widać
bardzo wyraźne superhumpy.

Dla obserwowanych superhumpów wyznaczyliśmy momenty maksimów,
których liczba sięgnęła aż 61. Co więcej, w przeciwieństwie do typowych
gwiazd SU UMa o dłuższych okresach [7], YZ Cnc pokazała wyraźne mak-
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Rysunek 2 Górny panel: Krzywa zmian blasku YZ Cnc w okresie styczeń-kwiecień 2011
roku. Środkowy panel: Krzywa zmian blasku superwybuchu YZ Cnc obserwowanego na
przełomie marca i kwietnia 2011 roku. Dolny panel: Superhumpy obserwowane podczas
trzech nocy z początku superwybuchu YZ Cnc

sima wtórne. Wyznaczyliśmy także ich momenty - ich liczba sięgnęła 55.
Przesunęliśmy je w fazie o 0.5, tak aby maksima główne i wtórne super-
humpów można było opisać jedną wspólną efemerydą, która znajduje się
poniżej:

HJDmax = 2455642.3528(4) + 0.090476(6)× E, (2)

Jak widać, średni okres superhumpów wynosi Psh = 0.090476 doby,
a więc jest wyraźnie krótszy od wartości wyznaczonej przez Pattersona
[6] i Kato [2]. Użycie naszego okresu superhumpów powoduje zmniejszenie
nadwyżki okresów z nietypowej wartości 6% do znacznie bardziej typowej
i wynoszącej 4.2%.

Diagram O−C wyznaczony w oparciu o powyższą efemerydę jest zapre-
zentowany na Rys. 3. Czarne punkty oznaczają momenty głównych mak-
simów, a otwarte kwadraty momenty maksimów wtórnych. W poszczegól-
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nych podpanelach są pokazane typowe krzywe zmian blasku obserwowane
w kolejnych etapach superwybuchu. Na początku superhumpy mają kształt
zębów z jednym wyraźnym maksimum. Pomiędzy cyklem nr 30 i 40, w krzy-
wej superhumpu pojawia się słabe i przesunięte w fazie o 0.5 maksimum
wtórne. Amplituda maksimum wtórnego sukcesywnie rośnie i w okolicach
cyklu nr 100 oba maksima mają porównywalną wysokość. Przed cyklem nr
150 maksimum główne zanika, a amplituda maksimum wtórnego gwałtow-
nie rośnie osiągając nawet wartość 1 mag.

Rysunek 3 Diagram O − C dla maksimów głównych superhumpów (kropki) i prze-
suniętych w fazie o 0.5 maksimów wtórnych superhumpów (kwadraty) obserwowanych
podczas superwybuchu YZ Cnc z przełomu marca i kwietnia 2011 roku. Pokazano także
krzywe zmian blasku charakterystyczne dla poszczególnych faz superwybuchu

Obraz jaki wyłania się z tego rysunku jasno wskazuje na istnienie dwóch
źródeł światła superhumpu położonych na przeciwległych krańcach dysku.
Najpierw aktywne jest tylko jedno źródło, w środkowej fazie superwybu-
chu oba, a na samym jego końcu i po powrocie do minimum blasku drugie.
Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki uzyskane w pracy Smak [12], które jako
źródło superhumpu wskazywały strugę materii opływającą dysk nad gorą-
cą plamą, wydaje się że nasze wyniki są zgodne z tym scenariuszem. Stru-
ga opływająca dysk jest źródłem światła zarówno przy krawędzi bliższej
wewnętrznemu punktowi Lagrange’a, jak i po przeciwnej stronie białego
karła. Zarówno wyniki zaprezentowane w Smak [12] jak i w niniejszej pra-
cy, wyraźnie wskazują na to, że model TTI wymaga modyfikacji w postaci
uwzględnienia wzmożonego przepływu materii ze składnika wtórnego pod-
czas superwybuchu.
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4 Podziękowania
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Poniższa praca dotyczy obserwacji zdalnych wykonanych przez inter-
net, od września 2010r. do czerwca 2011r., na teleskopach znajdujących się
w Nowym Meksyku. Obserwacje wykonane były za pomocą w pełni zauto-
matyzowanych teleskopów o średnicach od 18 do 40 cm, a otrzymane krzywe
zmian blasku służą do analizy zachowań gwiazd kataklizmicznych, zarówno
w trakcie wybuchów i superwybuchów, jak i w trakcie ciszy.

TZEC Maun Foundation znajduje się pomiędzy Cloudcroft i Mayhill,
w Nowym Meksyku, w Stanach Zjednoczonych (szer. geogr. 32o54’12.00”N,
dł. geogr. 105o31’42.88” W), na wysokości 2222 metrów n.p.m. Jest to fun-
dacja, której celem jest udostępnianie małych, zautomatyzowanych tele-
skopów do obserwacji zdalnych. Fundacja posiada także drugą lokalizację
w Moorook, w Australii.

Czas na teleskopach oferowanych przez fundację mogą uzyskać przede
wszystkim osoby, które chcą zdobyć doświadczenie w prowadzeniu obser-
wacji astronomicznych oraz zapoznać się z budową i obsługą teleskopów.
Najczęściej użytkownikami teleskopów w TZEC Maun Foundation zostają
uczniowie i licealiści, pod opieką nauczycieli znających podstawy astrono-
mii na tyle, by zrealizować krótkie i proste, a jednocześnie ciekawe zadania
obserwacyjne. Drugą grupą użytkowników są studenci astronomii i fizyki,

17
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którzy mają możliwość zdobycia doświaczenia w prowadzeniu obserwacji
zdalnych i często wykorzystują zgromadzone obserwacje do przygotowania
prac licencjackich i magisterskich lub biorą po raz pierwszy udział w bada-
niach naukowych.

Obsługa teleskopów udostępnianych przez TZEC Maun Foundation od-
bywa się poprzez przeglądarki internetowe takie, jak Internet Explorer, Fi-
refox czy Opera. Po otrzymaniu dostępu od fundacji użytkownik po zalo-
gowaniu widzi stronę z wszystkimi dostępnymi do obserwacji teleskopami
wraz z informacją o warunkach pogodowych (Rys. 1).

Rysunek 1 Strona startowa fundacji TZEC Maun dostępna tylko dla użytkowników.
którzy otrzymali czas na teleskopach

Istnieją dwa sposoby rozpoczęcia obserwacji. Pierwszy to obserwacje ad
hoc, bez uprzedniej rezerwacji. Użytkownik w tym trybie wybiera z me-
nu teleskop i przechodzi do strony, z której można go obsługiwać. Drugim
sposobem prowadzenia obserwacji jest ich rozpoczęcie po dokonaniu wcze-
śniejszej rezerwacji (Rys. 2). Na stronie z rezerwacjami można w prosty
sposób wybrać zarówno teleskop, noc, jak i konkretne godziny, w których
chce się prowadzić obserwacje. Dla początkujących użytkowników zazna-
czone są także fazy Księżyca. Rezerwacji dokonuje się poprzez ”klikanie”
na poszczególne teleskopy, noce, a następnie godziny obserwacji. Czas ob-
serwacji zawsze jest podany w dwóch warianatach - czas lokalny w Nowym
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Meksyku, oraz czas lokalny użytkownika. Każdemu użytkownikowi fundacja
przyznaje konkretną liczbę godzin na miesiąc, zazwyczaj jest to 20h/m-c.
Tylko taką liczbę godzin można zarezerwować, a po przekroczeniu limitu
użytkowik nie może wykonać kolejnych obserwacji w danym miesiącu.

Rysunek 2 Strona, na której użytkownicy dokonują rezerwacji teleskopu oraz czasu
obserwacyjnego

W TZEC Maun Foundation użytkownicy mają dwa rodzaje dostępów
do teleskopów - tryb początkujący, z bardzo uproszczonym menu i dostę-
pem do najmniejszych teleskopów (o średnicach poniżej 20 cm), oraz tryb
zaawansowany. Poniżej omówione zostaną obydwa tryby dostępu na przy-
kładzie dwóch teleskopów AP180mm oraz BIGMAK.

Teleskop AP180mm jest refraktorem o średnicy zwierciadła 18 cm i jest
on przeznaczony dla użytkowników początkujących. Na przedstawionych
zdjęciach (Rys. 3) widać wszystkie teleskopy dostępne w TZEC Maun Fo-
undation w Nowym Meksyku (z lewej) oraz zbliżenie na teleskop AP180mm
(z prawej).

W tabeli 1 przedstawione zostały parametry teleskopu AP180mm.
Po zalogowaniu się do teleskopu AP180mm użytkownik zobaczy szczegó-

łowe warunki pogodowe, na podstawie których decyduje, czy przeprowadzić
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Rysunek 3 Po lewej: wszystkie teleskopy fundacji. Po prawej: zbliżenie na teleskop
AP180mm

Tabela 1 Refraktor 180 mm f/7.32 .

Długość ogniskowej 1317 mm
Kamera STL 11000 firmy SBIG
Typ kamery monochromatyczna z 5-pozycyjnym kołem z filtrami
Wymiary chipu 4008 x 2672 x 9 mikronów/piksel
Skala obrazu 1.31 arcsec. na piksel
Pole widzenia 87.5 x 58.3 arcmin
Poziom użytkownika początkujący
Dostępne filtry clear, red, green, blue

obserwacje. W przypadku bardzo złych warunków pogodowych obserwato-
rium jest zamykane przez obsługę techniczną fundacji TZEC Maun i nie
ma możliwości zalogowania się do teleskopu, pomimo wcześniej zrobionej
rezerwacji, która w takiej sytuacji przepada. Jeśli warunki pogodowe są
zadawalające użytkownik podaje nazwę obiektu lub jego rektascensję i de-
klinację. Teleskop automatycznie ustawia się na podanych współrzędnych.
Użytkownik widzi schematyczną mapkę obszaru, który znajduje się w polu
widzenia teleskopu (Rys. 4) oraz proste menu, w którym wybiera czas eks-
pozycji, filtr, binning oraz przycisk - ”TakeImage”, za pomocą którego wy-
konuje kolejne ekspozycje. Tak proste menu jest łatwe w obsłudze nawet dla
najmłodszych użytkoników teleskopu. Wadą takiego menu jest jednak brak
możliwości zaplanowania dłuższych obserwacji, gdyż po wykonaniu każdej
ekspozycji, by otrzymać kolejną trzeba kliknąć guzik ”TakeImage”. Nie ma
również możliwości wykonania ramek kalibracyjnych - czyli ramek z polem
wyrównującym, prądem ciemnym i offsetem. Można je pobrać ze strony ob-
serwatorium, wykonywane są one raz w miesiącu i nie zawsze w przypadku
ramek z prądem ciemnym w czasach ekspozycji takich samych, z jakimi
użytkownik wykonywał obserwacje.
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Rysunek 4 Schematyczna mapka obszaru, który znajduje się w polu widzenia teleskopu
oraz proste menu teleskopu, w którym wybiera się czas ekspozycji, filtr oraz binning

W trakcie obserwacji nie ma możliwości podglądu ”na żywo” wykony-
wanej obserwacji, wyświetlany jest pasek postępu, który informuje użyt-
kownika, czy wszystko przebiega płynnie i bez problemów (Rys. 5).

Po zakończeniu ekspozycji pojawia się otrzymana ramka (Rys. 6).
Dla teleskopu AP180mm wykonany został test jakości fotometrii

(Rys. 7).
W listopadzie 2010r. teleskop AP180mm został użyty do kampanii ob-

serwacyjnej superwybuchu HT Cas (Rys. 8).
Jednym z teleskopów przeznaczonych dla użytkowników zaawansowa-

nych jest 14” reflektor nazywany BIGMAK’iem. Jego parametry przedsta-
wia tabela 2.

Menu teleskopu BIGMAK jest dużo bardziej rozbudowane, m.in. moż-
na zaplanować liczbę ekspozycji, obiektów do obserwacji czy samodzielnie
wykonać ramki kalibracyjne z prądem ciemnym i offsetem. Niestety nie ist-
nieje możliwość samodzielnego wykonania ramek z polem wyrównującym.
Wygląd menu dla użytkowników zaawansowanych przestawia rys. 9.

Teleskop BIGMAK został użyty w kampanii obserwacyjnej superwybu-
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Rysunek 5 W trakcie wykonywanej ekspozycji nie ma podglądu ”na żywo”, jest jedynie
pasek postępu informujący o przebiegu ekspozycji

Tabela 2 Zwierciadło 14” f/3.8.

Długość ogniskowej 1330 mm
Kamera ST 10XME firmy SBIG
Typ kamery monochromatyczna z kołem z filtrami
Wymiary chipu 2184 x 1472 x 6.8 mikronów/piksel
Skala obrazu 1.05 arcsec. na piksel
Pole widzenia 38.2 x 25.8 arcmin
Poziom użytkownika zaawansowany
Dostępne filtry Bessell (B, V, R, I), H?, SII, OIII, Clear, G, B

chu YZ Cnc (Rys. 10).

1 Podziękowania

Praca ta została zrealizowana ze środków grantu MNiSzW nr N203 301 335.
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Rysunek 6 Po zakończeniu ekspozycji użytkownik widzi otrzymaną ramkę

Rysunek 7 Test jakości fotometrii dla teleskopu AP180mm
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Rysunek 8 Rezultaty kampanii obserwacyjnej HT Cas w trakcie superwybuchu w listo-
padzie 2010r. Obserwacje wykonane zostały przy użyciu teleskopu AP180mm

Rysunek 9 Menu teleskopu BIGMAK, który jest dostępny tylko dla użytkowników za-
awansowanych
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Rysunek 10 Kampania obserwacyjna YZ Cnc w trakcie superwybuchu w marcu 2011r
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Obserwacje minimów zmian jasności
gwiazd zaćmieniowych jako program
dla małych teleskopów (streszczenie

referatu)
Jerzy M. Kreiner

Katedra Astronomii, Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Już z początkiem XX wieku zauważono, że okresy zmian jasności niektó-
rych gwiazd zmiennych zaćmieniowych w dłuższych odstępach czasu ule-
gają zmianom. Stwierdzenie tych zmian było możliwe poprzez wyznaczanie
momentów minimów danej gwiazdy w trakcie co najmniej kilkunastu lub
kilkudziesięciu lat.

Przy badaniach zmian okresu (lub ich braku) dobrym narzędziem jest
diagram O-C, w którym na osi x zaznaczony jest czas, zaś na osi y warto-
ści Mobs−Mcalc, gdzie Mobs jest obserwowanym momentem minimum, zaś
Mcalc momentem przewidywanym, obliczonym na podstawie znanego okre-
su orbitalnego danej gwiazdy zaćmieniowej. Często okazuje się, że obserwo-
wane momenty minimów (Mobs) w istotny sposób (znacznie przekraczający
dokładność obserwacji) odbiegają od momentów przewidywanych (Mcalc).
Badając kształt krzywej poprowadzonej przez punkty na diagramie O-C
możemy uzyskać informacje o charakterze zmian okresu badanej gwiazdy
zaćmieniowej.

W najprostszym przypadku, gdy punkty na diagramie O-C tworzą pro-
stą (z niewielkim rozrzutem wynikającym z błędów obserwacyjnych), okres
gwiazdy zaćmieniowej pozostaje stały. Gdy punkty na diagramie tworzą
parabolę, okres orbitalny gwiazdy zaćmieniowej systematycznie się wydłu-
ża (ramiona paraboli skierowane ku górze) lub skraca (ramiona skierowane
w dół). Gdy punkty na diagramie O-C układają się w krzywą periodyczną,
mamy do czynienia z przemiennym wydłużaniem się i skracaniem okresu.

Obserwuje się również gwiazdy, dla których zmiany okresu (określane
z diagramu O-C) są złożeniem krzywej okresowej i np. paraboli lub mają
charakter nieregularny. Obszerny zbiór diagramów O-C dla 1140 gwiazd
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zmiennych zaćmieniowych został opublikowany w Atlasie Diagramów O-C.
(Kreiner, Kim, Nha [4]).

Przyczyny zmian okresów układów zaćmieniowych są szeroko omawia-
ne w literaturze przedmiotu oraz w licznych monografiach poświęconych
układom podwójnym gwiazd (np. Batten [2]). Przyczyny te mogą mieć
charakter ”geometryczny” oraz ”fizyczny”.

Obserwowane zmiany okresu z przyczyn ”geometrycznych” wynikają
z ruchu układu podwójnego wokół III ciała. W takim układzie trzech gwiazd
odległość układu podwójnego od obserwatora zmienia się w sposób perio-
dyczny, gdyż wskutek skończonej prędkości światła obserwowane momenty
minimów jasności zachodzą nieco wcześniej lub nieco później, niż to wyni-
ka z momentów przewidywanych (Light-time effect). Opis matematyczny
tego zjawiska oraz teoretyczne krzywe O C można znaleźć m. in. w pracy
Irwina [3].

Periodyczny charakter zmian okresu gwiazdy zaćmieniowej może rów-
nież wynikać z tzw. ruchu linii apsyd, czyli przestrzennej zmiany położenia
wielkiej półosi orbity eliptycznej, po której porusza się jeden ze składników
układu zaćmieniowego względem drugiego składnika. Wskutek tego efektu
moment minimum wtórnego nie jest obserwowany po upływie 0.5 okre-
su po minimum głównym, ale może przypadać nieco wcześniej lub nieco
później. Ruch linii apsyd może być powodowany m.in. deformacją jednej
z gwiazd (odstępstwem od symetrii kulistej wynikającym z efektów pływo-
wych lub rotacji), efektów relatywistycznych (analogicznych do ruchu pery-
helium Merkurego), grawitacyjnych perturbacji orbity ze strony III ciała,
a także hamującego oddziaływania materii znajdującej się między gwiaz-
dami.

Przyczyny ”fizyczne” w odróżnieniu od przyczyn ”geometrycznych”
oznaczają faktyczne skracanie się lub wydłużanie okresu orbitalnego gwiazd
wchodzących w skład układu zaćmieniowego. Ich źródłem mogą być m.in.
następujące zjawiska:

• wymiana masy pomiędzy składnikami układu podwójnego,
• utrata masy przez układ podwójny, w tym wiatr gwiazdowy,
• hamowanie w ośrodku,
• aktywność magnetyczna gwiazd (por. Applegate [1]),
• efekty relatywistyczne.

Jak z powyższego zestawienia wynika, badania zmian okresów gwiazd
zaćmieniowych są ważnym źródłem informacji o zjawiskach zachodzących
w układach podwójnych gwiazd i ich otoczeniu, a nawet mogą dostarczyć
informacji o budowie wewnętrznej gwiazd.

Ze względu na swą prostotę, obserwacje minimów gwiazd zaćmienio-
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wych mogą być prowadzone nawet bardzo małymi teleskopami (o średni-
cach obiektywu rzędu 10-12 cm) wyposażonymi w niewielkie kamery CCD.
Redukcji danych obserwacyjnych można dokonać ogólnie dostępnymi pro-
gramami, które pozwalają na wyznaczenie jasności danej gwiazdy w funkcji
czasu (z uwzględnieniem poprawki heliocentrycznej).

Same obserwacje powinny być zaplanowane w ten sposób, aby obejmo-
wały odstęp czasu przed i po przewidywanym momentem minimum, tzn.
w miarę możliwości odstęp czasu od początku do końca zakrycia jednej
gwiazdy przez drugą. W planowaniu obserwacji pomocne są aktualne efe-
merydy minimów gwiazd zaćmieniowych podane na stronie internetowej:
http://www.as.up.krakow.pl/ephem/.

Przy doborze gwiazd planowanych do obserwacji danej nocy należy
uwzględniać te obiekty, których obserwacje mają szczególne znaczenie na-
ukowe. W pierwszej kolejności są to gwiazdy charakteryzujące się przesunię-
tym względem fazy 0.5 wtórnym minimum (gwiazdy o orbitach eliptycznych
i gwiazdy, dla których stwierdzono ruch linii apsyd), układy składające się
z trzech składników (obserwowany ruch układu podwójnego wokół III cia-
ła), układy wielokrotne, układy z okresem orbitalnym większym od 2-3 dni,
układy zaćmieniowe gwałtownie zmieniające okres (w szczególności niektóre
z gwiazd typu W Ursae Maioris), gwiazdy, dla których nie było obserwacji
w ostatnich 3-5 latach a także jasne gwiazdy (V < 6− 8 mag).

Moment minimum gwiazdy zaćmieniowej najczęściej wyznacza się przy
zastosowaniu metody, którą opracowali Kwee i Van Woerden [5]. Użyteczna
również jest metoda graficzna zaproponowana przez Kazimierza Kordylew-
skiego (Szafraniec [6]). W niektórych przypadkach moment minimum moż-
na wyznaczyć dopasowując parabolę do krzywej zmian jasności w pobliżu
minimum i obliczając moment, w którym dopasowana funkcja kwadratowa
osiąga wartość minimalną.

Wyznaczone heliocentryczne momenty minimów są publikowane zarów-
no w specjalistycznych czasopismach astronomicznych (np. Information
Bulletin on Variable Stars, Budapest) jak też w publikacjach internetowych
uwzględniających wyniki obserwacji amatorskich: Open European Journal
on Variable Stars, Variable Star Bulletin (Japan), Journal of the American
Association of Variable Star Observers i in.
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Fotometria CCD w Białkowie

Andrzej Pigulski

Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski,
Kopernika 11, 51-622 Wrocław

e-mail: pigulski@astro.uni.wroc.pl

Artykuł ten zawiera krótkie omówienie historii fotometrii CCD wy-
konywanej od roku 1994 w obserwatorium Uniwersytetu Wrocławskiego
w Białkowie k/Wińska, podsumowanie prowadzonych tam programów ba-
dawczych i kilka ogólnych rozważań dotyczących fotometrii CCD niewielkim
(60 cm) teleskopem w nizinnym obserwatorium.

1 Odrobina historii

Obserwatorium astronomiczne w Białkowie k/Wińska, położone jest na wy-
sokości ok. 120 m n.p.m. w pagórkowatym terenie leżącym w paśmie Wzgórz
Trzebnickich. Początki obserwatorium wiążą się z jego właścicielem, Leo
von Wutschichowskim, który w końcu XIX w. zbudował w pobliżu swojego
pałacu kopułę obserwacyjną (Rys. 1). Obserwacje wykonane w prywatnym
obserwatorium Leo Wutschichowskiego w Białkowie (wtedy Belkawe) noto-
wane były w wielu publikacjach naukowych, np. [16]. Po jego śmierci (1927)
kopuła obserwacyjna wraz z częścią przyległego terenu została przekazana
wrocławskim astronomom, którzy prowadzili tam m. in. badania ekstynkcji
atmosferycznej [28].

Po II wojnie światowej polscy astronomowie z Uniwersytetu Wrocław-
skiego zaczęli dość szybko wykorzystwać obserwatorium w Białkowie przede
wszystkim ze względu na panujące tam dobre warunki obserwacyjne. Przez
prawie 30 powojennych lat główym przyrządem obserwacyjnym był w Biał-
kowie 25 cm refraktor. W grudniu 1976 r. został on zastąpiony pracującym
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Rysunek 1 Kopuła 60-cm teleskopu Cassegraina obserwatorium w Białkowie. Widok
z wieży pałacu (fot. Z. Kołaczkowski)

do dziś 60 cm reflektorem Cassegraina produkcji zakładów Carl Zeiss w Je-
nie [3]. To jeden z czterech tego typu teleskopów zainstalowanych na terenie
Polski; pozostałe znajdują się w obserwatoriach w Ostrowiku (Uniwersytet
Warszawski), Piwnicach (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu) i na Suho-
rze (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Nowy teleskop (Rys. 2) znacznie poprawił możliwości obserwacyjne.
Wyposażony w jednokanałowy fotometr fotoelektryczny służył przez wie-
le lat do realizacji zapoczątkowanych już wcześniej programów obserwacji
gwiazd pulsujących [4, 7, 26] i zmiennych magnetycznych (np. [18]). Zmie-
niały się jednak formy rejestracji danych, od rejestratora z samopisem po-
przez taśmę perforowaną aż do komputerowego zapisu danych z licznika
w końcu lat 80-tych XX w. Ta ostatnia forma zapisu umożliwiała wykony-
wanie szybkiej fotometrii z rozdzielczością czasową rzędu 0,6 ms.

Historia fotometrii CCD w Białkowie zaczęła się od zakupienia w roku
1994 półprofesjonalnej kamery CCD firmy Photometrics Ltd. Kamera ta,
Star I, opisana jest dokładniej w następnym rozdziale. Mimo dość słabych
jak na dzisiejsze standardy parametrów kamera ta zwiększyła znacznie za-
sięg i dokładność fotometrii i umożliwiła wykorzystanie nocy z nieco gorszą
pogodą. Dzięki kamerze CCD zainicjowane zostały nowe programy badaw-
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Rysunek 2 60-cm teleskop Cassegraina obserwatorium w Białkowie z zamontowaną
kamerą CCD Andor Tech. DW432-BV (fot. Z. Kołaczkowski)

cze, opisane w Rozdz. 3. Po wyposażeniu kamery w zestawy standardowych
filtrów UBV (RI)C systemu Johnsona-Krona-Cousinsa, uvby Strömgrena
i dwu filtrów Hα możliwości obserwacyjne poszerzyły się jeszcze bardziej.
Dodatkowo, w 1997 roku zainstalowany został układ korekcji prowadzenia
teleskopu (autoguider) pracujący w głównej wiązce. Początkowo oparty był
na kamerze SBIG ST-4, a później na kamerze STV tej samej firmy.

Od sierpnia 2005 r. zestaw obserwacyjny wzbogacił się o w pełni profe-
sjonalną kamerę DW432-BV firmy Andor Tech. o znacznie lepszych para-
metrach niż kamera Star I. Pobieżne porównanie własności obydwu kamer
znajduje się w następnym rodziale.

2 Fotometria CCD

2.1 Kamery CCD

Skala obrazu w ognisku Cassegraina 60-cm teleskopu wynosi 27,5 ′′/mm.
Przy typowych dla Białkowa szerokościach profili gwiazd (średnio około
2,5 ′′) dobre dopasowanie ”seeingu” do skali matrycy CCD wymaga stoso-
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wania kamer o stosunkowo dużych pikselach. Obydwie używane w Białkowie
kamery1 miały bardzo podobne rozmiary pikseli: 23µm dla Star I Photo-
metrics Ltd. (dalej nazywana będzie w skrócie „starą kamerą”) i 22,5µm
dla DW432-BV Andor Tech. (dalej w skrócie „nowa kamera”). Duże piksele
to słabsza rozdzielczość przestrzenna, ale jednocześnie większa pojemność
studni potencjału, co jest akurat zaletą. Ważne jest to, że skala obrazu
wynosiła około 0,633 ′′/piksel dla starej i 0,619 ′′/piksel dla nowej kamery,
co — jak wspomniano — oznacza bardzo dobre dopasowanie do typowych
szerokości profili gwiazd w takim obserwatorium jak Białków.

Rysunek 3 Porównanie pola obserwowanego nową (po lewej) i starą (po prawej) kamerą
CCD w gromadzie otwartej NGC 7510. Skala kątowa na obydwu obrazach jest taka sama

Przy rozmiarach matrycy 576× 384 stara kamera pozwalała pokryć na
niebie prostokąt o rozmiarach 6,07′× 4,05′. Dla rozległych gromad otwar-
tych wymuszało to obserwacje w kilku polach, pomiędzy które musiał być
dzielony czas obserwacyjny (np. [9]). Matryca nowej kamery, o rozmiarach
1250× 1152 pikseli, pokrywa pole o rozmiarach 12,89′× 11,88′, zatem ob-
serwowane pole jest ponad 6 razy większe niż w starej kamerze. Miało to

1W maju 2005 r., po zdemontowaniu starej kamery, a przed montażem nowej, podczas
11 nocy obserwacyjnych, wykonano w Białkowie obserwacje wypożyczoną z Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie kamerą SBIG ST-10 XME. Własności tej kamery nie omawiamy
tutaj.
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ogromne znaczenie dla większości naszych programów badawczych, które
koncentrują się na obserwacjach gromad gwiazdowych (zob. Rys. 3).

Zysk z wymiany kamery nie polegał jedynie na zwiększeniu obserwo-
wanego pola. Nowa kamera jest kamerą oświetlaną „od tyłu” (ang. back-
illuminated) podczas gdy stara była kamerą naświetlaną przez strukturę
elektrod, „od przodu” (ang. front-illuminated). W zależności od długości
fali zmiana kamery spowodowała więc zwiększenie czułości od 2 do 5 ra-
zy. Wymiana kamery zaowocowała więc nie tylko znacznym zwiększeniem
obserwowanego pola widzenia (a więc liczby jednocześnie obserwowanych
obiektów) ale też i zwiększeniem dokładności uzyskiwanej fotometrii. Dla
obserwacji gromad otwartych typowa dokładność fotometrii dla jasnych
obiektów ze starej kamery była rzędu 4–6 mmag, z nowej, 2–3 mmag.

2.2 Programy do kalibracji i redukcji obrazów CCD

Do kalibracji obrazów CCD używamy najczęściej zestawu programów ope-
rujących obrazami CCD, autorstwa dra Grzegorza Kopackiego, które są
rozwijane od kilkunastu lat. Czasami kalibracja obrazów prowadzona jest
też za pomocą pakietu IRAF2. Natomiast do redukcji obrazów CCD uży-
wamy od początku programów Daophot i Allstar [27], choć sposób ich
użycia ewoluuje z czasem. Obecnie najlepszą fotometrię dla najjaśniejszych
nieprzesaturowanych gwiazd uzyskujemy z fotometrii aperturowej dla aper-
tur skalowanych szerokością połówkową profilu i przy wcześniejszym odjęciu
sąsiadów używając dopasowania za pomocą fotometrii profilowej. Dla słab-
szych gwiazd lub gwiazd w gęstszych polach lepszą dokładność uzyskuje się
z fotometrii profilowej.

Fotometrię gwiazd w bardzo gęstych polach, zwłaszcza w progra-
mie, w którym obserwowane są gromady kuliste północnego nieba
(zob. Rozdz. 3.2) wykonujemy z użyciem metody odejmowania obrazów
[2, 1] z pewnymi modyfikacjami. Metoda ta używana jest w połączeniu
z Daophot-em, którym wykonuje się fotometrię na obrazach różnicowych.

2.3 Pogoda

Przy tej okazji warto wspomnieć o liczbie wykorzystanych nocy obserwacyj-
nych. Podstawowym czynnikiem, który determinował tę liczbę była oczywi-
ście pogoda. Tym niemniej wykres liczby nocy obserwacyjnych w Białkowie,
pokazany na Rys. 4 obciążony jest wieloma efektami selekcji. Po pierwsze,
ze względu na mniejszą liczbę obserwatorów, nie wszystkie pogodne noce

2http://iraf.noao.edu/. IRAF jest rozpowszechniany przez National Optical Astro-
nomy Observatories, które są zarządzane przez Association of Universities for Research
in Astronomy, Inc., na podstawie umowy z National Science Foundation.
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były wykorzystane, zwłaszcza w czasie obserwacji starą kamerą. W chwi-
li obecnej wykorzystujemy prawie wszystkie pogodne noce, co sprawia, że
obserwacje są wykonywane przez ponad 100 nocy w roku. Po drugie, w ob-
serwacjach zdarzały się przerwy techniczne spowodowane np. aluminizacją
luster, wymianą (2005) czy naprawą (2010) kamery. W sumie obserwacje
kamerą CCD wykonane zostały podczas prawie 1300 nocy obserwacyjnych.
Podczas tych nocy uzyskanych zostało około 350,000 naukowych obrazów
CCD, nie licząc obrazów kalibracyjnych.

Rysunek 4 Liczba nocy obserwacyjnych w Białkowie w podziale na sezony z zaznacze-
niem używanej kamery CCD. Dla sezonu 2011: stan na dzień 24 sierpnia 2011

Podobny histogram nocy obserwacyjnych można zrobić dla kolejnych
miesięcy roku (Rys. 5). Mimo wspomnianych efektów selekcji obserwacyj-
nej dość oczywisty jest wniosek iż dla Białkowa najlepsza pogoda panuje
od późnej wiosny do wczesnej jesieni podobnie zresztą jak dla innych pol-
skich obserwatoriów. Nieco lepszy wynik dla sierpnia wynika także z tego,
że jest to miesiąc, w którym odbywają się w Białkowie praktyki studenckie
i obserwatorzy znajdują się cały czas na miejscu. Od kilku lat obserwacje
podczas trzech wakacyjnych miesięcy (lipiec–wrzesień) prowadzona są wła-
śnie w ten sposób: dyżurujący obserwator znajduje się cały czas na miejscu,
co pozwala wykorzystać nawet krótkie okresy pogody. Pozostałą część roku
obserwacje prowadzone są na tej zasadzie, że obserwator przyjeżdża tylko
wtedy, kiedy prognoza jest obiecująca.
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Rysunek 5 Liczba nocy obserwacyjnych w Białkowie w podziale na miesiące. Dane
obejmują ten sam czas co na Rys. 4

3 Podstawowe programy badawcze

Zainstalowanie kamery CCD na 60-cm teleskopie w Białkowie zaowoco-
wało zmianą programów badawczych realizowanych w Białkowie. Oprócz
znacznego zwiększenia zasięgu fotometrii (w stosunku do jednokanałowej
fotometrii fotoelektrycznej) i polepszenia dokładności oczywistym zyskiem
była możliwość obserwacji wielu obiektów jednocześnie. Obecność wielu
obiektów na obrazie CCD pozwala na uniknięcie kłopotliwej poprawki na
ekstynkcję atmosferyczną (dla fotometrii różnicowej) i jednoczesne wyko-
rzystanie nieco gorszej pogody. Jest też dość oczywiste, że najlepszy wynik
naukowy uzyskuje się wtedy, kiedy obserwuje się jak najwięcej potencjalnie
interesujących obiektów jednocześnie. Ze względu na nasze zainteresowanie
gorącymi, masywnymi gwiazdami pulsującymi, przede wszystkim gwiazda-
mi typu β Cephei i SPB, naturalnym wyborem obiektów do obserwacji były
młode gromady otwarte.

3.1 Poszukiwanie gwiazd pulsujących typu B w młodych
gromadach otwartych nieba połnocnego

Program poszukiwania gwiazd zmiennych w młodych gromadach otwartych
to nasz najważniejszy program obserwacyjny, prowadzony od momentu za-
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instalowania pierwszej kamery CCD w Białkowie (1994). Podstawowe cele
tego programu to:

(1) przegląd zmienności wśród jasnych gwiazd gromad w poszukiwaniu
gwiazd pulsujących typu B, β Cephei i SPB, ale także zmienności w
gwiazdach typu Be i nadolbrzmach typu B,

(2) selekcja obiektów (lub całych gromad), które najlepiej nadają się do
asterosejsmologii,

(3) selekcja jasnych układów podwójnych zaćmieniowych,
(4) poszukiwanie zmienności, także pulsacyjnej, na etapie kontrakcji na

ciąg główny (w najmłodszych gromadach otwartych).

Wyniki obserwacji publikowane są głównie w serii prac pod tytułem
”A CCD Search for Variable Stars of Spectral Type B in the Northern He-
misphere Open Clusters”. W tej serii prac opublikowane zostały wyniki dla
ośmiu gromad: NGC 7128 [8], NGC 7235 [21], NGC 6823 [22], NGC 663 [23],
NGC 2129 [5], NGC 6910 [9], NGC 1502 [17] i NGC 6834 [6]. Lista obserwo-
wanych gromad jest jednak dużo dłuższa, wiele obserwacji czeka jeszcze
ciągle na opracowanie lub jest właśnie opracowywanych. W sumie obserwo-
wanych było około 25 gromad otwartych. Niektóre z nich obserwowaliśmy
także w ramach międzynarodowych kampanii obserwacyjnych. Kampanie
te przyniosły m. in. odkrycie wielu gwiazd typu β Cephei w gromadach
NGC 6910 [20], h Per = NGC 869 [15] i χ Per = NGC 884 [24]. Wyniki
te nie są jeszcze w pełni opublikowane, ale wiadomo już, że gromady te
będą idealnymi obiektami do zastosowania tzw. grupowej asterosejsmologii
(ang. ensemble asteroseismology) [25].

Przy wspomnianej wyżej dokładności rzędu 2–3 mmag dla typowych
obserwacji w gromadach i dość dużej liczbie obrazów (typowo co najmniej
kilka tysięcy), poziom detekcji dla okresowych sygnałów w widmie fourie-
rowskim wynosi dla białkowskich obserwacji około 0,5 mmag, a w niektó-
rych przypadkach nawet mniej (0,2–0,3 mmag). Dla przykładu na Rys. 6
pokazane są uzyskane w sezonie 2006 obserwacje jednej z gwiazd pulsują-
cych typu β Cephei należącej do gromady otwartej NGC 6910 oraz ampli-
tudowe widmo fourierowskie tych obserwacji. W gwieździe tej odkryto 12
modów pulsacji; szum w widmie amplitudowym jest — jak widać — na po-
ziomie 0,2–0,4 mmag. Są to więc obserwacje, których dokładność bliska jest
najlepszym naziemnym obserwacjom uzyskanym dla gwiazd pulsujących.

3.2 Poszukiwanie i monitorowanie zmienności w jasnych
gromadach kulistych

Drugi wieloletni program obserwacyjny, który realizujemy w Białkowie do-
tyczy gromad kulistych. Z oczywistych względów na północnym niebie nie
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Rysunek 6 Na górze: Krzywa blasku jednej z gwiazd pulsujących typu β Cephei w NGC
6910. Obserwacje zostały uzyskane w Białkowie w roku 2006. Na dole: Fourierowskie
widmo amplitudowe obserwacji tej samej gwiazdy. Pokazane jest widmo oryginalnych
danych (kolor czerwony) i widmo residuów po odjęciu 12 sinusoidalnych składników
odpowiadających znalezionym modom pulsacji (kolor niebieski). Warto zwrócić uwagę
na poziom detekcji, który dla okresowych sygnałów wynosi 0,2–0,4 mmag w zależności
od częstotliwości

ma zbyt wielu jasnych gromad kulistych, co sprawia, że w ramach tego
programu obserwowane były praktycznie wszystkie jasne gromady północ-
nego nieba. Program został zainicjowany w roku 1997 przez Grzegorza Ko-
packiego i dość szczęśliwie zbiegł się w czasie z wynalezieniem efektywnej
metody uzyskiwania fotometrii w bardzo gęstych polach. Mowa oczywiście
o wspomnianej na wstępie metodzie odejmowania obrazów [2, 1]. Dzięki tej
metodzie udało się odkryć nowe gwiazdy zmienne w praktycznie wszystkich
obserwowanych gromadach kulistych. To, że możliwe to było dzięki obrazom
z nie najlepszą rozdzielczością (typowo 2–3′′) jest oczywiście zasługą meto-
dy, która pracuje tym lepiej, im gęstsze jest obserwowane pole gwiazdowe.
Przykładowe krzywe blasku, które ilustrują zalety metody odejmowania
obrazów w stosunku do tradycyjnej fotometrii profilowej pokazane są na



40 Wykorzystanie małych teleskopów II

Rys. 7. Projekt monitorowania gwiazd zmiennych w gromadach kulistych
koncentruje się na gwiazdach pulsujących, oczywiście takich, które wystę-
pują w gromadach kulistych. Są to gwiazdy typu RR Lyrae, SX Phoenicis
i BL Herculis.

Rysunek 7 Porównanie krzywych blasku uzyskanych za pomocą tradycyjnej fotometrii
profilowej (po lewej) i metody odejmowania obrazów (po prawej) dla jednej z gwiazd
typu RR Lyrae w M53 leżącej blisko jądra gromady

Do tej pory opublikowane zostały wyniki dla gromad M 53 [10], M 92
[11] i M 13 [14]. W gromadach tych zostały znalezione zostały nowe gwiaz-
dy wszystkich trzech wymienionych wyżej typów. Dla wielu innych gwiazd
udało się po raz pierwszy wyznaczyć dokładne okresy pulsacji czy też uzy-
skać po raz pierwszy dokładne krzywe blasku. W niektórych przypadkach
pozwoliło to zweryfikować typ zmienności.

Rozwinięciem metody odejmowania obrazów była procedura poszuki-
wania zmienności w całym obserwowanym obszarze, piksel po pikselu, bez
wykorzystania uprzedniej informacji o pozycjach gwiazd. Motywacją do
tego typu analizy było odkrycie na bazie obrazów HST gwiazd typu SX
Phoenicis w obserwowanym przez nas polu gromady M 13 [19]. Ponowna
analiza białkowskich obserwacji M 13 [12] pozwoliła uzyskać krzywe blasku
dla gwiazd typu SX Phe odkrytych za pomocą obserwacji HST i odkryć
jeszcze jedną gwiazdę tego typu. Procedura ta okazuje się bardzo owocna
zwłaszcza dla gwiazd typu SX Phe, które najczęściej trudno rozdzielić w gę-
stym polu gromady i które są bardzo słabe, często blisko poziomu detekcji
na białkowskich obrazach. Podobna procedura zastosowana do obserwacji
M 92 przyniosła odkrycie pięciu nowych gwiazd typu SX Phe [13].
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3.3 Inne obserwacje

Wspomniane dwa programy obserwacyjne zajmują większość czasu obser-
wacyjnego dostępnego w Białkowie. Nie oznacza to jednak, że są jedynymi.
Dla przykładu, ostatnich kilka sezonów w okresie letnim i jesiennym prowa-
dzimy obserwacje wspomagające w polu obserwacji satelity Kepler. Miały
one na celu m.in.: poszukiwanie obiektów zmiennych, które następnie pro-
ponowane były jako cele obserwacyjne dla Keplera, poszukiwanie gwiazd
zmiennych w gromadach otwartych z pola Keplera czy wreszcie wielobarw-
ną fotometrię dla gwiazd zmiennych pulsujących typu δ Scuti. Te ostatnie
obserwacje posłużą do identyfikacji modów pulsacyjnych w tych gwiazdach.

Lista obserwowanych obiektów jest jednakże dużo dłuższa i obemuje
obecnie około 300 obiektów. Bywa, że robimy obserwacje nie z myślą o ich
naukowym wykorzystaniu, ale tylko dlatego, że na niebie pojawia się coś
ciekawego. Oczywiście nie wyklucza to sytuacji, że obserwacje takie mogą
być kiedyś wykorzystane. Jeden z przykładów takich obserwacji pokazany
jest na Rys. 8.

Rysunek 8 Zdjęcia trzech znanych supernowych w galaktyce M 51 (NGC 5194):
SN 1994 I (na środku), SN 2005 dh (po lewej) i SN 2011 cs (po prawej). To pierwsze wy-
konane zostało starą kamerą, dwa pozostałe — nową

4 Końcowe uwagi

Obserwacje CCD prowadzone w Białkowie od 1994 roku pokazały niewątpli-
wie, że da się uzyskiwać wartościowe wyniki naukowe niewielkim teleskopem
położonym w nienajlepszym miejscu. Dość wspomnieć, że na ich podstawie
opublikowano ponad 50 prac naukowych. Kluczem do tego sukcesu okazał
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się splot kilku czynników:

(1) dopasowany do możliwości sprzętu program obserwacyjny, który jedno-
cześnie wykorzystuje w pełni jego możliwości,

(2) starannie przeprowadzone obserwacje,
(3) perfekcyjna znajomość sprzętu, którym się obserwuje, w szczególności

efektów, które mogą zakłócać obserwacje oraz
(4) staranna kalibracja i redukcja uzyskanych obrazów CCD.

Prowadzenie obserwacji w Białkowie oraz ich późniejsza obróbka da-
je też doświadczenie, które pozwala bez obaw planować własne programy
obserwacyjne na dużo większe teleskopy i pomyślnie je realizować. Jedną
z największych zalet posiadania takiego obserwatorium jest też możliwość
realizacji programów obserwacyjnych, które trwają znacznie dłużej niż kilka
tygodni.
Podziękowania: Dziękuję Grzegorzowi Kopackiemu za udostępnienie danych dla
gwiazdy pokazanej na Rys. 7.
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Modyfikacje teleskopu 60cm KA UP
na Suhorze

Waldemar Ogłoza

Katedra Astronomii, Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

W ostatnich miesiącach w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersy-
tetu Pedagogicznego dokonano licznych zmian mających na celu zwiększe-
nie zakresu i efektywności prowadzonych obserwacji oraz poprawy komfortu
pracy. Do najważniejszych należała modyfikacja układu optycznego telesko-
pu 60cm (firmy Zeiss). Modyfikacja ta polegała na przeniesieniu detektora
(kamery CCD) z ogniska Cassegraina do ogniska głównego oraz demontażu
lustra wtórnego.

W efekcie zmniejszono ogniskową teleskopu z 7.5 do 2.4m oraz wyelimi-
nowano straty światła powstające na lustrze wtórnym. Dla kamery Apogee
Alta U47 której detektor ma rozmiar 13.3 x 13.3 mm pole widzenia zmie-
niło się z 6’ x 6’ do 19 x 19’. Ten istotny wzrost pozwala na łatwiejsze
dobieranie gwiazd porównania w otoczeniu badanych obiektów. Na jeden
piksel o fizycznym rozmiarze 13 m wypada obecnie około 1”. Dla drugiej
z posiadanych kamer: SBIG ST-10XME o mniejszych pikselach (6.8 m) na
jeden piksel wypada 0.6” a pole widzenia wynosi 14.3’ x 21.2’.

Niestety tylko centralna część pola widzenia o średnicy 15’ nie wykazuje
istotnej komy, w narożnikach obrazów efekt komy jest wyraźnie widoczny,
uniemożliwiając tam prowadzenie fotometrii metodami profilowymi. Obec-
nie trwają prace nad zastosowaniem korektora komy oraz opcjonalnego
wprowadzania do układu optycznego reduktora ogniskowej o czynnik 1

2 .
Opisywana zmiana odbyła się przy minimalnej ingerencji w budowę te-

leskopu. Zaprojektowana i zbudowano nowy pierścień stanowiący podparcie
aparatury znajdującej się w ognisku lustra głównego. W przeciwieństwie do
prostych podpór lustra wtórnego w oryginalnej konstrukcji firmy Zeiss, no-
we podpory są w kształcie łuku o promieniu krzywizny 30 cm, czyli takim
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jak promień apertury teleskopu. Miało to na celu likwidację charaktery-
stycznych ”krzyży” dyfrakcyjnych widocznych na obrazach jasnych gwiazd.
Niestety w chwili obecnej KA UP nie dysponuje jeszcze kamerą i blokiem
filtrów o kształcie walcowym, (jakie zwykle umieszcza się w ogniskach głów-
nych) więc obraz gwiazd nie jest jeszcze osiowo symetryczny.

Eliminacja lustra wtórnego wymusiła również nowy mechanizm ogni-
skowania kamery. Do tego celu zastosowano urządzenie ”Robofocuser’ fir-
my Digital Dome Works (DDW) wyposażone w precyzyjny silnik krokowy
sterowany komputerowo lub manualnie. Jedną z ciekawych funkcji Robo-
focusera jest automatyczna regulacja ogniskowej w zależności od aktualnej
temperatury otoczenia. Niestety w praktyce okazało się, że bezwładność ter-
miczna teleskopu przy szybkich zmianach temperatury otoczenia powoduje
wadliwe ogniskowanie kamery. W przyszłości planowane jest przeniesienie
czujnika temperatury do innego punktu teleskopu.

Zmieniono pokrycie lustra głównego teleskopu (utwardzone aluminium)
na utwardzone pokrycie srebrne. Takie pokrycie charakteryzuje się mniej-
szymi stratami światła w zakresie widzialnym i podczerwonym widma.

Aby odciąć dostęp światła rozproszonego w kopule do kamery CCD
we wnętrzu ażurowej kratownicy tubusu teleskopu umieszczono plastikową
rurę, wykonaną z czarnego i matowego materiału.

Zautomatyzowano również obrót kopuły. Zakupiono i zintegrowano z ist-
niejącym systemem czujniki położenia kopuły oraz układy sterujące silni-
kiem obrotu kopuły (również firmy DDW). System ten opiera się o optyczny
czujnik obrotu kopuły i magnetyczny czujnik punktu zerowego. Sterowanie
położeniem kopuły możliwe jest za pomocą pilota lub programu kompu-
terowego. Program ten na podstawie wymiarów kopuły i położenia tele-
skopu oblicza azymut szczeliny kopuły. W chwili obecnej program pobiera
współrzędne obserwowanego obiektu z pliku konfiguracyjnego, ale docelo-
wym rozwiązaniem będzie integracja z programem sterującym kamerą CCD
i układem autoguidera (Jastrocam). Planowane jest również powiązanie go
z automatyczną stacją meteorologiczną np. w celu lepszego wietrzenia przed
obserwacjami (ustawianie pod wiatr).

W kopule zainstalowano ekran i zestaw lamp umorzliwiających rejestra-
cję klatek wyrównawczych (tzw. flatfield) w zakresie od UV do podczerwie-
ni. Rozwiązanie to jest stosowane, gdy dla danej nocy nie udało się uzyskać
klatek wyrównawczych z obserwacji tła nieba o zmierzchu lub o świcie (tzw.
skyflat).

Aby wyeliminować wibracje teleskopu, wywołane silnym wiatrem,
w szczelinie kopuły zainstalowano dwie kurtyny. Chronią one również wnę-
trze kopuły przed zawiewaniem śniegu oraz przed silnym światłem Księżyca.

Zdjęcia teleskopu oraz więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.as.up.krakow.pl/rzeczy/modyfikacje2011.ppt
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IX Draconis jest bardzo aktywną gwiazdą typu ER UMa, która była
obiektem zainteresowania grupy CURVE podczas dwóch kampanii obser-
wacyjnych przeprowadzonych w latach 2003 i 2010. Wyniki tych obserwacji
okazały się niezwykle interesujące. W krzywej zmian blasku zaobserwo-
wano, oprócz zwykłych superhumpów, dodatkową modulację przesuniętą
względem nich o około pół fazy, która została zinterpretowana jako okres
orbitalny widoczny podczas całego superwybuchu oraz poza nim. Co cie-
kawe, oszacowanie stosunku mas IX Dra przyniosło jeszcze więcej niespo-
dzianek. Okazało się bowiem, że masa składnika wtórnego sugeruje, że jest
on brązowym karłem, czyli gwiazdą bardzo już wyewoluowaną. Fakt, że IX
Dra jest bardzo aktywną gwiazdą jest jednak sprzeczny z istniejącą dotych-
czas teorią, która opisuje najstarsze układy kataklizmiczne jako gwiazdy
charakteryzujące się niskim tempem akrecji. Wyniki naszych obserwacji
prowadzą więc do zmian w przyjętym do tej pory opisie ostatnich etapów
ewolucji gwiazd typu SU UMa.

1 Wstęp

Bardzo efektywnym zastosowaniem małych teleskopów, do których mamy
bardzo długi lub nawet ciągły dostęp, są bez wątpienia obserwacje gwiazd
zmiennych. Pośród takich obiektów najbardziej interesujące są prawdopo-
dobnie te najbardziej aktywne. IX Draconis jest przykładem bardzo aktyw-
nej oraz niezwykle ciekawej z punktu widzenia ewolucji gwiazdy katakli-
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zmicznej typu ER UMa. Grupa CURious Variables Experiment (CURVE)
poświęciła temu obiektowi aż dwie długie kampanie obserwacyjne w latach
2003 i 2010. W pracy tej przedstawię najważniejsze wyniki tych obserwacji.

Grupa CURVE działa od kilku lat w Centrum Astronomicznym im.
M. Kopernika PAN w Warszawie. Naszym celem jest badanie gwiazd zmien-
nych znajdujących się w polu Galaktyki oraz w gromadach gwiazd. W szcze-
gólności interesują nas ciasne układy podwójne, w tym gwiazdy katakli-
zmiczne i układy zaćmieniowe. Nasza aktualna strona internetowa znajduje
się pod adresem: http://users.camk.edu.pl/magdaot/curve/.

Nowe karłowate są to gwiazdy kataklizmiczne, czyli bardzo ciasne ukła-
dy podwójne, w których jeden ze składników ściąga grawitacyjnie materię
z gwiazdy towarzyszącej, która wypełnia całą swoją powierzchnię Roche’a.
Układy te złożone są z białego karła (składnik główny) oraz z chłodnej
gwiazdy znajdującej się na ciągu głównym (składnik wtórny). Materia prze-
pływająca na białego karła tworzy wokół niego dysk akrecyjny, na którym
co pewien czas dochodzi do tak zwanych wybuchów, czyli nagłych poja-
śnień, które powstają na skutek wyzwalania wielkiej ilości energii poten-
cjalnej w trakcie spadku gazu na białego karła. Podczas takich wybuchów
jasność układu wzrasta o kilka wielkości gwiazdowych. W zależności od
charakterystyki wybuchów wyróżnia się kilka klas gwiazd nowych karłowa-
tych, wśród nich gwiazdy typu SU UMa, których okresy są mniejsze niż
2.5 h. Charakteryzują się one, oprócz zwykłych wybuchów, również super-
wybuchami, które są rzadsze, ale za to jaśniejsze i trwające znacznie dłużej
niż zwykłe wybuchy. Gwiazdy SU UMa, w zależności od poziomu aktyw-
ności, można podzielić dodatkowo na dwie grupy: gwiazdy typu ER UMa
(bardziej aktywne) oraz typu WZ Sge (mniej aktywne).

IX Dra jest bardzo aktywną gwiazdą nową karłowatą typu ER UMa. Jej
zmienność została odkryta przez Noguchi et al. [5], następnie została ona
zaklasyfikowana jako gwiazda kataklizmiczna [1], co zostało potwierdzone
dzięki obserwacjom spektroskopowym przez Liu et al. [4]. W roku 2011
miała miejsce duża kampania obserwacyjna poświęcona IX Dra przeprowa-
dzona przez Ishioka et al. [2]. W jej wyniku udało się określić podstawowe
parametry układu: IX Dra zaklasyfikowano jako gwiazdę typu ER UMa,
której długość cyklu wynosi 53 dni, a długość cyklu = 3 - 4 dni, natomiast
przypuszczalna długość okresu superhumpów to 0.067 dnia.

2 Obserwacje

Obserwacje w czasie pierwszej naszej kampanii zostały wykonane wyłącz-
nie w północnej stacji Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu War-
szawskiego - w Ostrowiku. W roku 2010 zorganizowaliśmy znacznie większą
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kampanię obserwacyjną, do której zaangażowano aż 11 małych teleskopów
zlokalizowanych w czterech krajach. Zestawienie obserwacji z 2010 roku
przedstawia tabela nr 1. Jak łatwo zauważyć, średnica największego spośród
użytych przez nas teleskopów ma 1 metr, wszytkie pozostałe są znacznie
mniejsze.

Tabela 1 Obserwacje IX Dra wykonane w 2010 roku.

Obserwatorium Kraj Teleskop Obserwator

Obserwatorium UW, Polska 0.6 m M. Otulakowska-Hypka,
Ostrowik A. Olech
TUBITAK Observatory Turcja 0.4 m, A. Rutkowski

0.6 m,
1.0 m

Observatorio del Hiszpania 0.25 m E. de Miguel
CIECEM
Antelope Hills USA 10” R. Koff
Observatory (Colorado)
hline NF/Observatory USA 0.6 m,

(Nowy Meksyk 24”
i Arizona)

Tzec Moun Foundation USA 14”, K. Bąkowska,
Observatory (Nowy Meksyk) 16”, M. Otulakowska-Hypka

18 cm

Tzec Moun Foundation Observatory oraz NF/Observatory są to ob-
serwatoria, które udostępniają teleskopy całkowicie zdalnie - w pierwszym
przypadku obserwacje wykonuje się przy pomocy przeglądarki internetowej,
w drugim przypadku obserwacje zostały zamówione przez nas i wykonane
na zlecenie. We wszystkich pozostałych przypadkach obserwacje zostały wy-
konane w sposób tradycyjny, wymagały więc one większego nakładu czasu
i pracy.

Redukcja danych obserwacyjnych została przeprowadzona przy użyciu
pakietu IRAF (Tody et al. [8]), natomiast fotometria profilowa przy pomo-
cy pakietu DAOphotII (Stetson [7]). Wynikiem fotometrii są bardzo dobrze
pokryte krzywe zmian blasku, których analiza przedstawiona jest w następ-
nym rozdziale.

3 Analiza globalnych krzywych zmian blasku

W rozdziale tym na początku przedstawię najważniejsze wyniki z opubli-
kowanej już pracy poświęconej obserwacjom z 2003 roku (Olech et al. [6]),
następnie pokażę wstępną analizę danych zebranych w 2010 roku, których
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szczegółowa analiza jeszcze trwa, a publikacja ukaże się jesienią tego roku.
Dane w 2003 r. zostały zebrane podczas 46 nocy w czasie pięciomie-

sięcznej kampanii obserwacyjnej w Ostrowiku i pokryły trzy superwybuchy
oraz siedem zwykłych wybuchów gwiazdy IX Dra. Periodogram otrzymany
z krzywej zmian blasku ukazał dwa wyraźne piki odpowiadające okresom
54 ± 1 d oraz 3.1 ± 0.1 d (tj. długość supercyklu i cyklu IX Dra, które są
zgodne z Ishioka et al. [2]). Zaobserwowano też rosnącą długości supercyklu
na przestrzeni lat, co jest typową cechą gwiazd typu ER UMa.

Analiza minimów superhumpów obserwowanych podczas superwybu-
chu we wrześniu 2003 roku pozwoliła oszacować wartość ich okresu (na
podstawie efemerydy otrzymanej z dokładnych pomiarów czasów mini-
mów superhumpów) oraz określić zmienność superhumpów (na podsta-
wie diagramu O-C). Otrzymany w ten sposób okres superhumpów wynosi
Psh = 0.066963(19)d i okazał się stały.

Następnie wykonano analizę sfazowanych już krzywych na podstawie
otrzymanego wcześniej okresu oraz prześledzono w nich ewolucję profili su-
perhumpów. Zaobserwowano wyraźne zmiany amplitud i kształtu super-
humpów już na początku tego superwybuchu: początkowo bardzo wyraź-
ne były tylko superhumpy pojawiające się z jedną okresowością, następnie
nagle znacznie zmiejszyła się ich amplituda oraz dodatkowo pojawiły się
superhumpy wtórne przesunięte względem pierwszych o około pół fazy. Na
przestrzeni kilku zaledwie dni superhumpy wtórne stały się bardziej wyraź-
ne od pierwotnych, te pierwsze natomiast po kilku dniach prawie zupełnie
zanikły. Nastąpiło bardzo szybkie i niespodziewane odwrócenie fazy. Ta-
kie zachowanie superhumpów obserwowano już wczesniej podczas obserwa-
cji gwiazdy ER UMa (Kato et al. [3]), gdzie wytłumaczono to jako nagłe
pojawienie się tzw. późnych superhumpów, które są charakterystyczne dla
późnych etapów superwybuchów gwiazd typu SU UMa.

Bardziej szczegółowa analiza krzywej zmian blasku pokazała jednak, że
źródłem odwrócenia fazy superhumpów nie jest zbyt wczesna obecność póź-
nych superhumpów, lecz jest to efekt bitowania superhumpów i dodatkowej
modulacji krzywej o zbliżonym okresie (0.06646(6) d), która została zinter-
pretowana jako okres orbitalny gwiazdy. Fakt ten sprawia, że IX Dra jest
pierwszą gwiazdą typu SU UMa, która pokazuje wyraźną modulację orbi-
talną obecną podczas całego superwybuchu. Ostatecznie więc okazało się,
że IX Dra ma typowe dla gwiazd SU UMa superhumpy, a dalsza analiza po-
kazała, że z punktu widzenia ewolucji takiego układu, mamy do czynienia
tutaj z naprawdę ciekawym przypadkiem gwiazdy o bardzo krótkim okresie
orbitalnym (szczegóły w następnym rozdziale). Było to naszą motywacją do
przeprowadzenia drugiej kampanii obserwacyjnej.

Dane w 2010 r. zostały zebrane podczas 68 nocy obserwacyjnych i po-
kryły dwa superwybuchy oraz siedem zwykłych wybuchów gwiazdy IX Dra.
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Cała kampania obejmowała 2.5 miesiąca obserwacji pomiędzy październi-
kiem a grudniem 2010 roku, zostało w niej wykorzystanych 11 teleskopów
(tabela 1). Poniżej przedstawiamy krzywą zmian blasku otrzymaną na pod-
stawie tych obserwacji (rysunek 1).

Rysunek 1 Globalna krzywa zmian blasku IX Dra powstała na podstawie kampanii
obserwacyjnej w 2010 roku.

Prace nad tym zestawem danych są w toku, dlatego nie przedstawię tu-
taj jeszcze naszych ostatecznych wyników. Godnym podkreślenia jest jed-
nak fakt, że w krzywej z ostatniej kampanii widać również bardzo wyraź-
nie dodatkową modulację, która pojawia się z pewnym opóźnieniem i jest
przesunięta również o około pół fazy względem zwykłych superhumpów
(rysunek 2).

4 IX DRA w kontekście ewolucji układów kataklizmicznych

Układ kataklizmiczny, taki jak gwiazda typu SU UMa, musi posiadać me-
chanizm, który odprowadza z niego moment pędu, dzięki czemu taki układ
jest stabilny. Istnieją dwa mechanizmy, które pozwalają na utratę momentu
pędu: tzw. hamowanie magnetyczne, czyli utrata momentu pędu poprzez
wiatr gwiazdowy (ten mechanizm jest dominujący w młodszych układach,
które mają okresy orbitalne dłuższe niż około 3h), oraz emisja fal grawita-
cyjnych (charakterystyczna dla układów z okresami orbitalnymi mniejszymi
niż około 2h, czyli bardziej wyewoluowanych). Takie układy kataklizmiczne
ewoluują więc w kierunku coraz krótszych okresów orbitalnych, przy czym
granica minimalnego okresu wynosi około 65-70 minut (zależnie od wyboru
źródła). Kiedy składnik wtórny ma około 0.06 masy Słońca staje się zde-
generowanym brązowym karłem, a układ osiąga minimalną wartość okresu
orbitalnego, po czym zaczyna ewoluować w kierunku przeciwnym - do coraz
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Rysunek 2 Powiększenie przykładowych superhumpów obserwowanych podczas super-
wybuchu w październiku 2010 roku - widać wyraźnie, że po kilku dniach od rozpoczęcia
superwybuchu, obok zwykłych superhumpów, zaczyna być widoczna dodatkowa modu-
lacja krzywej zmian blasku przesunięta względem zwykłych superhumpów o około pół
fazy. Szczegóły w tekście.

dłuższych okresów orbitalnych. Istnieje dużo niejasności związanych z teorią
opisującą ten etap ewolucji układów kataklizmicznych, dlatego tak ważne
są obserwacje tego typu układów. Obecnie znanych jest tylko kilka gwiazd,
które uważa się za tzw. ”period bouncers ”, czyli obiekty, które przeszły już
fazę minimalnego okresu orbitalnego i teraz ewoluują w kierunku dłuższych
okresów (Olech et al. [6]).

Parametrem, który dobrze nadaje się do określenia stanu ewolucji ta-
kiego układu jest tzw. nadwyżka okresów, ε, którą można wyrazić jako
zmienną zależną wyłącznie od stosunku mas, q. W przypadku IX Dra jeste-
śmy w stanie je oszacować. Stosunek mas maleje w czasie ewolucji układu,
ponieważ masa składnika wtórnego maleje z czasem dzięki akrecji mate-
rii na białego karła, dlatego włąśnie q tak dobrze nadaje się do określenia
stanu ewolucji takiego układu.

Okazało się, że dla IX Dra q jest niezwykle niskie, dlatego składnik
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wtórny musi mieć bardzo małą masę i dość prawdopodobne wydaje się,
że jest on brązowym karłem, co z kolei sugeruje, że układ ten jest jednym
z najstarszych znanych nam układów kataklizmicznych w naszej Galakty-
ce. Zostało to pokazane na wykresie zależności nadwyżki okresów od okresu
orbitalnego w pracy Olech et al. [6] (Fig. 12). IX Dra leży na nim w okolicy
najbardziej wyewoluowanych spośród znanych gwiazd SU UMa, które we-
dług teorii powinny charakteryzować się niskim tempem akrecji. Położenie
dwóch bardzo aktywnych gwiazd typu ER UMa na tym obszarze, w tym
IX Dra, wymaga zmodyfikowania teorii ich ewolucji. Najwyraźniej najbar-
dziej wyewoluowane gwiazdy typu SU UMa przeważnie mają niskie tempo
akrecji (jak gwiazdy typu WZ Sge), ale sporadycznie miewają też okresy
bardzo wzmożonej aktywności i zachowują się wtedy jak gwiazdy typu ER
UMa.

5 Podsumowanie

Obserwacje małymi teleskopami gwiazd zmiennych, takich jak na przykład
układy kataklizmiczne, może zaowocować odkryciami, które mają bardzo
duży wpływ na zrozumienie całej teorii ewolucji tych układów. IX Draconis
okazała się dobrym przykładem nietypowej, a przez to niezwykle ciekawej
gwiazdy typu ER UMa, której grupa CURVE poświęciła dwie kampanie
obserwacyjne. Efektem tych obserwacji są nowe oszacowania podstawowych
parametrów opisujących ten układ oraz wypływające z nich wnioski, które
mają istotny wpływ na postrzeganie ostatnich etapów ewolucji gwiazd typu
SU UMa.

6 Podziękowania

Praca ta została zrealizowana ze środków grantu MNiSzW nr N203 301 335.
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Głównym celem projektu Pi of the Sky jest poszukiwanie i optyczna
obserwacja szybkozmiennych zjawisk astrofizycznych, w tym optycznych
poświat stowarzyszonych z błyskami gamma (GRB). Od 2004 roku dzia-
ła umieszczony w Chile prototyp detektora wyposażony w dwie kamery
pozwalające na obserwację tego samego pola widzenia o rozmiarach ką-
towych 20◦ × 20◦. Pod koniec 2010 roku w pobliżu miejscowości Huelva,
w południowo-zachodniej Hiszpanii, w obserwatorium INTA El Arenosillo
zainstalowany został nowy detektor wyposażony w cztery kamery mogące
obserwować obszar nieba o rozmiarach kątowych 40◦ × 40◦. Do końca te-
go roku planujemy uruchomienie kilku następnych detektorów tego typu.
W tym artykule omówię obecny status projektu, przedstawię wykorzysty-
wane metody analizy otrzymywanych danych i poprawiania ich jakości oraz
najciekawsze z otrzymanych wyników.

1 Projekt Pi of the Sky

Projekt Pi of the Sky powstał jako polska odpowiedź na ideę wygłoszo-
ną po raz pierwszy przez wybitnego polskiego astrofizyka, nieżyjącego już
prof. Bohdana Paczyńskiego. Zaproponował on wybudowanie sieci telesko-
pów robotów zdolnych w sposób automatyczny prowadzić obserwacje nieba
w poszukiwaniu optycznych poświat stowarzyszonych z GRB. Małe telesko-
py roboty miałyby tą zaletę, że w odróżnieniu od swoich większych odpo-
wiedników byłyby zdolne do szybkiej reakcji na przychodzące informacje
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o błyskach oraz posiadałyby dużo większe pole widzenia co jest bardzo
istotne ze względu na losowy charakter GRB. Poszukiwanie szybkozmien-
nych zjawisk astrofizycznych charakteryzujących się okresami zmienności
od 10 s do około miesiąca jest więc głównym celem projektu. Dolne ogra-
niczenie wynika z czasu wykonywania pojedyńczego zdjęcia przez kamery
detektorów, a ograniczenie górne jest czysto umowne. Ze względu na fakt
iż jasne GRB zdarzają się dosyć rzadko strategia obserwacyjna projektu po-
zwala na obserwację innych ciekawych obiektów astronomicznych pomiędzy
przychodzącymi informacjami o błyskach. W ten sposób detektor wykorzy-
stuje maksymalnie dostępny czas obserwacyjny. Do obiektów najczęściej
obserwowanych przez detektory projektu Pi of the Sky należą m.in. gwiaz-
dy zmienne, nowe, rozbłyskowe, planety i planetoidy.

W ciągu jednej nocy detektory projektu Pi of the Sky potrafią zebrać
nawet kilkadziesiąt gigabajtów surowych danych zawierających obserwacje
wszystkich jasnych obiektów (do ∼ 12.5m) widocznych na dostępnej obser-
wacjom części nieboskłonu. Dzięki tak dużej ilości danych możliwe jest po-
szukiwanie pojaśnień spowodowanych przez wybuchy gwiazd nowych, roz-
błyskowych lub nieznane dotąd gwiazdy zmienne. Prowadzona jest również
systematyczna obserwacja znanych gwiazd zmiennych mająca na celu po-
przez zwiększenie ilości dostępnych danych obserwacyjnych dokładniejsze
wyznaczenie parametrów ich zmienności. Dodatkowo w projekcie Pi of the
Sky prowadzone są obserwacje pozwalające na przeprowadzanie badań nad
ilością znajdujących się na orbicie śmieci kosmicznych lub wykrywanie sate-
litów poprzez wykorzystanie zjawiska paralaksy. Dzięki wykorzystaniu zja-
wiska paralaksy możliwe jest również wykrywanie przelatujących w pobliżu
Ziemi jasnych planetoid.

W projekcie Pi of the Sky uczestniczą studenci, doktoranci oraz pracow-
nicy polskich instytucji naukowych takich jak:

• Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk,

• Instytut Problemów Jądrowych,

• Wydział Fizyki. Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu War-
szawskiego,

• Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej,

• Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej.

• Centrum Badań Kosmicznych.

Projekt jest w pełni finansowany tylko ze środków polskich przez
MNiSW.
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Rysunek 1 Obserwacja gwiazdy rozbłyskowej EG UMa przez detektor znajdujący się
w Hiszpanii.

2 Detektory

Detektory stanowią główny element całego projektu. Dzięki nim uzyskuje-
my dane obserwacyjne, które później są analizowane w poszukiwaniu po-
jaśnień spowodowanych przez obiekty pochodzenia astrofizycznego. Więk-
szość elementów obydwu detektorów została w całości wyprodukowana
w Polsce. Elektronikę do kamer wyprodukowała polska firma Creotech, je-
dynie same obiektywy są produkcji firmy Canon.

2.1 Prototyp detektora w Chile

W 2004 roku po kilkuletnich testach w Polsce w Chile został zainstalowany
prototyp detektora wyposażony w dwie kamery pracujące w koincydencji.
Do 2009 roku pracował on w obserwatorium Las Campanas Observatory,
a w marcu tego roku został przeniesiony do obserwatorium San Pedro de
Atacama gdzie posiada własną kopułę. Każda z kamer prototypu wypo-
sażona jest w matrycęCCD o rozdzielczości 2048 × 2048 px co pozwala na
uzyskanie rozdzielczości kątowej rzędu 36arcsec. Rozdzielczość czasowa pro-
totypu ograniczona jest przez czas potrzebny na sczytanie ładunku z matry-
cy, który wynosi 2s oraz przez czas potrzebny na wykonanie zdjęcia (10s).
Obiektywy prototypu zostały wykonane przez firmęCanon. Posiadają one
ogniskową f = 85mm i światłosiłę f/d = 1.2 co pozwala na obserwację pola
o rozmiarach kątowych 20◦×20◦ dla każdej z kamer. Ze względu na bardzo
dobre warunki atmosferyczne jakie panują w Chile oraz niewielki seeing
maksymalny zasięg jest rzędu 11.5m - 12.5m dla klatek zsumowanych po
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20. Od 2009 roku na jednej z kamer prototypu został zainstalowany filtr R,
jednak stosowanie filtrów na wszystkich kamerach spowodowałoby znacz-
ne zmniejszenie maksymalnego zasięgu co jest efektem niepożądanym ze
względu na główne cele projektu. Detektor jest wyposażony w szybką, pro-
gramowalną elektronikę typu FPGA (ang. Field Programmable Gate Array).
Do komunikacji kamer z komputerem wykorzystywany jest standard USB
2.0 pozwalający na transfer danych nawet do 480 Mbit/s. Cały system zgod-
nie z ideą prof. Paczyńskiego jest w pełni autonomiczny i przystosowany
do pracy bez ingerencji człowieka co zostało przetestowane i udowodnione
podczas kilkuletniej pracy urządzenia.

Rysunek 2 Prototyp detektora od 2004 roku znajdujący się w Chile.

2.2 Nowy detektor w Hiszpanii

Po kilku latach od uruchomienia prototypu inżynierowie Pi of the Sky rozpo-
częli prace nad nowym detektorem. W czasie jego budowy wprowadzonych
zostało wiele poprawek uwzględniających niedoskonałości prototypu oraz
postęp techniczny. Nowy detektor zainstalowany został pod koniec 2010
roku w pobliżu miejscowości Huelva, w południowo-zachodniej Hiszpanii,
w obserwatorium INTA El Arenosillo. Do najważniejszych cech wyróżniają-
cych go od prototypu należą zastosowanie całkowicie zmienionego montażu
paralaktycznego pozwalającego na znacznie większą precyzję ruchu oraz
zastosowanie znacznie mocniejszych silników krokowych co pozwoliło na
skrócenie typowego czasu dojazdu do około 25 s. Nowy detektor posiada
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cztery kamery mogące pracować w dwóch trybach. W trybie DEEP osie każ-
dej z kamer są równoległe do siebie, a w trybie WIDE osie każdej z kamer
są obrócone o kąt około 15◦ względem położenia w trybie DEEP. W trybie
DEEP wszystkie kamery obserwują to samo pole o rozmiarach kątowych
20◦ × 20◦, a w trybie WIDE każda z kamer jest skierowana na sąsiadujące
ze sobą pola dzięki czemu pole widzenia zwiększa się do 40◦×40◦. Rozdziel-
czość matrycy CCD pozostała taka sama jak w prototypie. Nowy detektor
został wyposażony w znacznie lepszy niż stosowany w prototypie interfejs
zapewniający komunikację kamer z komputerami. Cała komunikacja odby-
wa się teraz przy pomocy łącz ethernetowych i wykorzystuje przemysłowy
standard CAN (ang. Controler Area Network).

Rysunek 3 Nowy detektor pracujący od 2010 roku w Hiszpanii.

3 Redukcja danych

Ze względu na losowy charakter GRB konieczna jest obserwacja dużych
fragmentów nieba zawierających wiele miliardów gwiazd. Bardzo ważna
jest również jak największa rozdzielczość czasowa pozwalająca na szybkie
wykrywanie zmian jasności obserwowanych obiektów. Bardzo duża liczba
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wykonywanych zdjęć oraz duża ilość danych na nich zawartych sprawiają, że
konieczna jest budowa algorytmów pracujących on-line zdolnych do szybkiej
analizy dużej ilości danych. W związku z ogromną ilością otrzymywanych
danych proces ich redukcji został podzielony w projekcie Pi of the Sky na
dwa etapy.

3.1 Analiza on-line

Analiza on-line wykonywana jest zaraz po otrzymaniu zdjęcia. Jej celem jest
znalezienie różnic w jasności pomiędzy poszczególnymi klatkami. W tym
celu na całej klatce wykonywana jest tzw. szybka fotometria - procedura
napisana specjalnie przez członków zespołu Pi of the Sky wykonująca fo-
tometrię przy pomocy algorytmu stworzonego na podstawie doświadczeń
wyniesionych z fizyki cząstek opartego o tzw. filtr Laplace’a. Klatka na któ-
rej została wykonana fotometria jest następnie porównywana z poprzednio
wykonanym zdjęciem. Wyszukiwane są na niej zmiany jasności obserwo-
wanych obiektów. Ponieważ część pojaśnień może być spowodowana przez
fluktuacje, hot piksele lub uderzenia cząstek promieniowania kosmiczne-
go w detektor CCD, tego typu przypadki są odnajdywane i odpowiednio
oznaczane. W przyszłości do odrzucania takich przypadków zostaną wyko-
rzystane również koincydencje między kamerami.

3.2 Analiza off-line

Analiza on-line nie jest zbyt dokładną procedurą. Jej wykonanie ogranicza
się tylko do czasu pomiędzy otrzymaniem kolejnych zdjęć co jest zdecydo-
wanie za krótko jak na czas potrzebny na wykonanie dokładnej fotometrii
wszystkich znajdujących się na zdjęciu obiektów. Aby dokładnie przeana-
lizować wykonane zdjęcie stosowana jest procedura zwana analizą off-line,
która jest wykonywana po zakończeniu obserwacji. W trakcie trwania tej
procedury wykonywane jest dodawanie po 20 wykonanych klatek co pozwa-
la na otrzymanie zdjęcia o efektywnym czasie ekspozycji równym 200 s. Wy-
konywana jest również klasyczna fotometria aperturowa oraz astrometria.
Jasność znalezionych na zdjęciu obiektów normalizowana jest z jasnością
gwiazd katalogowych w filtrze V. W taki sposób przeanalizowana klatka
zostaje następnie skatalogowana w bazie danych. Wyznaczone jasności, po-
łożenia obiektów znalezionych na zdjęciu są zapisywane do odpowiednich
tabel.
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4 Baza danych obserwacji

Baza danych projektu Pi of the Sky jest jedną z największych niekomer-
cyjnych baz danych znajdujących się w Polsce. Do chwili obecnej zawiera
ona ponad 1 TB użytecznych naukowo danych pochodzących głównie z ob-
serwacji prowadzonych w Chile w latach 2006-2009. W ich trakcie zebrano
ponad 2.16 miliardów pomiarów pochodzących od 16.7 miliona obiektów.
Wszystkie te dane znajdują sięw bazie danych projektu dla której stworzony
został interfejs WWW umożliwiający publiczny dostęp do znajdujących się
w niej danych, dostępny pod adresem http://grb.fuw.edu.pl/pi/databases.

Rysunek 4 Interfejs WWW zapewniający dostęp do bazy danych projektu Pi of the Sky.

Interfejs ten umożliwia min. wyszukiwanie interesujących obiektów po
ich identyfikatorze w bazie danych, nazwie katalogowej, położeniu na nie-
bie itp. Możemy również znajdować obiekty spełniające określone kryteria
dotyczące ich jasności, ilości pomiarów i okresie zmienności. Dla każdego
obiektu znajdującego się w bazie danych możliwe jest wyświetlanie wszyst-
kich jego parametrów przy pomocy strony zawierającej szczegóły obiektu.
Wyświetlana tam jest również jego krzywa blasku, której sposób wyświetla-
nia można praktycznie dowolnie zmieniać. Dodatkowe opcje zawarte w in-
terfejsie pozwalają min. na pobieranie paczek zawierających krzywe blasku
znalezionych obiektów lub na uruchamianie procedur poprawiających ja-
kość ich pomiarów. W przypadku chęci analizy większej ilości danych za-
chęcamy jednak do bezpośredniego kontaktu1 w celu ustalenia bezpiecznego
dostępu do bazy.

1rafal.opiela@fuw.edu.pl, malgorzata.siudek@fuw.edu.pl, msok@fuw.edu.pl
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5 Analiza danych

Zebrane dane, znajdujące się w bazie danych projektu, jak wykazały szcze-
gółowe analizy są zwykle obarczone niepewnościami pomiarowymi. Istnie-
nie fałszywych pomiarów znacznie odbiegających od średniej może istotnie
utrudniać wyznaczanie okresu zmienności takiego obiektu. Aby poprawić
jakość danych w projekcie Pi of the Sky stosujemy dodatkowy szereg filtrów
usuwających błędne pomiary lub całe klatki. W pierwszym etapie z anali-
zowanej klatki usuwane są tzw. hot piksele poprzez zapisywanie ich pozycji
do specjalnie przygotowanej tabeli w bazie danych. Następnie usuwane są
pomiary wykonane w pobliżu brzegu chipu CCD posiadającego dużo gorszą
czułość w porównaniu od obszarów centralnych. Wykrywane są pomiary
wykonane przy otwartej migawce lub w złych warunkach atmosferycznych.
Również pomiary wykonane przy wysokim poziomie tła spowodowanym
przez obecność księżyca są odpowiednio oznaczane. Dzięki zastosowanym
cięciom jakość danych znacznie wzrasta. Uzyskiwana dokładność jest rzędu
< σm >≈ 0.015m dla gwiazd o jasności 7m − 10m.

Rysunek 5 Zależność błędu pomiaru jasności vs jasność obiektu dla pomiarów pocho-
dzących z klatek zsumowanych po 20.

Istnieją również znacznie trudniejsze w wykrywaniu i usuwaniu efekty
powodujące pogarszanie się jakości danych. Efekty te związane są m.in.
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z zależnością czułości chipu CCD od długości fali, zależnością od miejsca
na klatce położenia analizowanego obiektu, czy też od rozłożenia sygnału
względem środka piksela. Tylko niektóre z tych efektów są obecnie uwzględ-
niane podczas analizy danych. Jednym z takich efektów jest zależność czu-
łości chipu CCD od długości fali padającego światła. Ponieważ większość
danych była uzyskana podczas obserwacji wykonywanych bez jakichkol-
wiek filtrów porównywaliśmy sięz jasnością gwiazd katalogowych w filtrze
V. Uzyskana zależność odpowiedzi detektora od typu spektralnego obser-
wowanego obiektu w przybliżeniu liniowym jest dana wzorem:

Mcorr = M − 0.2725 + 0.5258 ∗ (J −K) = V (1)

M jest jasnością uzyskaną w projekcie Pi of the Sky po porównaniu
się z gwiazdami katalogowymi, odrzuceniu błędnych pomiarów spowodowa-
nych czynnikami zewnętrznymi. J i K są jasnościami katalogowymi danego
obiektu w filtrach J i K.

5.1 Najciekawsze wyniki

Zastosowanie powyższej poprawki znacząco poprawia jakość danych. Uzy-
skiwana dokładność jest rzędu < σm >∼ 0.013m. Jest to widoczne zwłasz-
cza w przypadku gwiazdy zmiennej BGInd, dla której poprawiona krzywa
blasku została przedstawiona poniżej. Jakość uzyskanych danych była na
tyle dobra, że zostały one wykorzystane do wyznaczenia parametrów fizycz-
nych tego układu [1].

Rysunek 6 Krzywa blasku gwiazdy BGInd przed i po wykonaniu poprawki fotometrycz-
nej.

Ponieważ stosowanie poprawki fotometrycznej opisanej zależnością 1
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ogranicza się tylko do gwiazd posiadających wyznaczone jasności w filtrach
J i K należało opracować procedurę ekstrapolującą poprawkę fotometryczną
również dla pozostałych gwiazd. Pozwala ona na wyznaczanie poprawki fo-
tometrycznej dla dowolnego obserwowanego obiektu, jak również ma jeszcze
jedną dodatkową zaletę pozwalającą na uzyskanie dodatkowej informacji,
niezależnej od znanych dotychczas na temat jakości poszczególnych pomia-
rów jasności [2]. Wszystkie te dane zapisywane są w bazie danych projektu.
Możemy dzięki temu w bardzo prosty sposób, odpowiednio konstruując za-
pytanie otrzymywać krzywą blasku z pomiarami tylko o określonej przez
nas jakości.

Rysunek 7 Krzywa blasku gwiazdy T Cru (Krzyż Południa) przed i po wykonaniu
poprawki fotometrycznej z zaznaczoną jakością poszczególnych pomiarów.

6 Podziękowania

Jesteśmy bardzo wdzięczni prof. G. Pojmańskiemu za umożliwienie dostępu
do kopuły projektu ASAS i pomoc przy realizacji projektu. Chcielibyśmy
również podziękować obsłudze obserwatoriów w Las Campanas Observato-
ry, San Pedro de Atacama Observatory i INTA El Arenosillo test centre
in Mazagon near Huelva za ich pomoc podczas instalacji i utrzymania de-
tektora. Ten projekt jest finansowany przez Polskie Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z grantów otrzymanych w latach 2009-2011 jako
projekt badawczy.



Bibliografia 65

Rysunek 8 Krzywa blasku gwiazdy GH Car (Kil) przed i po wykonaniu poprawki foto-
metrycznej z zaznaczoną jakością poszczególnych pomiarów.
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Programy badawcze prowadzone
małymi teleskopami w obserwatoriach

w Krakowie i na Suhorze

Stanisław Zoła

Obserwatorium Astronomiczne UJ, ul. Orla 171, 30-244 Kraków,
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Niniejszy tekst przedstawia skrótowo wyposażenie obserwatoriów UJ
w Krakowie i UP na Suhorze. Opisane zostały teleskopy optyczne w obu
ośrodkach wraz z zamontowanymi na nich detektorami CCD i stosowanym
do obserwacji oprogramowaniem JASTROCAM. Opisane również zostały
niektóre obecnie prowadzone tym sprzętem tematy badawcze.

1 Teleskopy optyczne w obserwatoriach UJ w Krakowie
i UP na Suhorze

Na wyposażeniu obserwatoriów w Krakowie jak i na Suhorze jest kilka tele-
skopów uznawanych za małe. Są to instrumenty o rozmiarze luster głównych
w przedziale 24-60 cm, wszystkie wyposażone w kamery CCD i szerokopa-
smowe filtry.

1.1 Suhora

Tu głównym instrumentem jest 60cm teleskop firmy Carl Zeiss Jena, pier-
wotnie w systemie Cassegrain’a, obecnie zmodyfikowany do pracy kame-
ry w ognisku pierwotnym (szczegóły dotyczące tej modyfikacji, wynikają-
cych z niej korzyści oraz pewnych wad czytelnik może znaleźć w artykule
W. Ogłozy). Kamera CCD rejestrująca obrazy w ognisku pierwotnym tego
teleskopu to Apogee alta U47, z pięciopozycyjnym mechanizmem zmiany
filtrów IFW firmy Optec oraz zestawami filtrów szerokopasmowych UBRI
i uvby w średniopasmowym systemie Strömgrena. Do obserwacji gwiazd
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pulsujących często wykorzystywany jest filtr BG40, blokujący tylko część
podczerwoną widma. Ruch kopuły tego teleskopu jest zautomatyzowany
a teleskop wyposażono w system automatycznego prowadzenia.

Drugi teleskop, głównie wykorzystywany przez studentów to teleskop
celestron o średnicy lustra 24cm. Na nim dane zbierane są kamerą SBIG
ST10/XME wyposażoną w filtry szerokpasmowe UBVRI.

1.2 OA UJ

Największym teleskopem jest 50cm reflektor w systemie Cassegrain’a, rów-
nież wyprodukowany przez firmę Carl Zeiss Jena. W ognisku głównym tele-
skopu zamontowana jest nowoczesna kamera Andor iKon-L DZ936BV z ta-
kim samym jak na Suhorze mechanizmem zmiany filtrów oraz kompletem
filtrów szerokopasmowych UBVRI a także filtrami BG40 i y w systemie
Strömgrena. Zachodnia kopuła tego teleskopu została zautomatyzowana
a sam teleskop zmodyfikowano by możliwe było ogniskowanie z programu
zbierającego dane z kamery CCD. Istnieje również możliwość zamontowania
na tym teleskopie innych kamer będących na wyposażeniu OA UJ: SBIG
lub Apogee. Kontrola teleskopu i prowadzenie samych obserwacji odbywa
się z pokoju kontrolnego pod kopułą.

Mniejsze teleskopy w OA UJ to 36cm teleskop w systemie maksutowa
i najnowszy nabytek: 28cm teleskop firmy celestron. Teleskop 36cm jest
używany głównie do pokazów nieba ale także do obserwacji astronomicz-
nych z użyciem kamery CCD, głównie przez studentów. Teleskop celestrona
został zainstalowany w w kopule na forcie i może być już obecnie wykorzy-
stywany do obserwacji zdalnych a docelowo będzie to teleskop w pełni robo-
tyczny. Planowane jest jego wykorzystanie także przez uczniów gimnazjów
i liceów.

2 Oprogramowanie stosowane do wykonywania obserwacji
fotometrycznych

Producenci kamer CCD dostarczają ze swoimi produktami oprogramowanie
(niemal wyłącznie pracujące w systemie windows), które jest zwykle bardzo
rozbudowane, gdyż ma służyć szerokiemu spektrum użytkowników. Tym-
czasem obserwacje astronomiczne potrzebują bardzo wyspecjalizowanego
programu o wymaganiach zwykle niepotrzebnych przeciętnemu użytkowni-
kowi kamer CCD, np. dokładnej rejestracji czasu wykonania pomiaru. Trzy
lata temu podjęliśmy projekt napisania od początku takiego oprogramowa-
nia, które spełniałoby trzy główne wymagania:

(1) pracowałoby w środowisku unix/linuks,
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Rysunek 1 Zdjęcie 50cm teleskopu w OA UJ. Widoczna w ognisku głównym teleskopu
jest kamera Andor oraz niewielka kamerka autoguidera zamontowana na celownicy.

(2) rejestracja czasu pomiaru nie byłaby gorsza niż 20ms oraz

(3) obserwator miałby możliwość wykonania redukcji danych w czasie rze-
czywistym.

Program JASTROCAM powstał jako część pracy magisterskiej M. Bu-
dyna i obecnie z powodzeniem używany jest w obu naszych obserwatoriach
a także kilku za granicą. JASTROCAM pracuje z kamerami CCD SBIG,
Apogee, Andor oraz Photometrics S300, oraz obsługuje mechanizmy zmiany
filtrów SBIG, Optec IFW i Apogee. Program jest nadal rozwijany i obec-
nie oprócz wyżej wymienionych funkcji został rozbudowany o kolejne, m.in.
może sterować dodatkowym sprzętem: ogniskowaniem, prowadzeniem tele-
skopu czy kontrolą ruchu kopuły. Możliwa jest także współpraca ze stacją
meteo. Więcej szczegółów na temat pracy tego programu można znaleźć
w artykułach: Budyn, Zola i Wójcik [1] oraz Budyn i Zola [2].

Ponieważ JASTROCAM pomiar czasu bierze z zegara systemowego,
musi on być synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu. Może to być
albo np. GPS podłączony do komputera obserwacyjnego albo serwer czasu
NTP. Zarówno komputer obserwacyjny na Suhorze jak i w OA UJ mają czas
synchronizowany bezpośrednio z odbiorników GPS. Dodatkowo, OA UJ
i KA UP posiadają ogólnodostępne serwery czasu NTP stratum 0 - ich czas
jest synchronizowany z odbiornikami GPS pracującymi w systemie PPS.
Serwery te maja numery IP: 149.156.70.5 i 149.156.24.40 a ich wewnętrzna
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dokładność czasu jest lepsza niż 10µs.

Rysunek 2 Zrzut ekranu programu JASTROCAM w czasie wykonywania obserwacji
pulsującego białego karła GD358.

Rysunek 2 przedstawia zrzut ekranu programu JASTROCAM w cza-
sie wykonywania obserwacji pulsującego białego karła GD358. Sterowanie
obserwacjami odbywa się przez wybór odpowiednich opcji z menu (np. sto-
sowane filtry, czasy ekspozycji, parametry działania kamery, czy też rodzaj
zdjęć). W dolnym lewym rogu widoczny jest obrazek przedstawiający zre-
dukowane dane, kolejne punkty są dokładane po każdej ekspozycji. W pra-
wym dolnym rogu wyświetlany jest obraz nieba (zaznaczone są: gwiazda
zmienna oraz porównania i kontrolna) natomiast w lewym górnym rogu
panel sterowania kamery CCD pokazuje parametry jej pracy.

3 Programy badawcze

3.1 Badanie gwiazd zmiennych zaćmieniowych

Obserwacje krzywych zmian blasku podwójnych układów zaćmieniowych
to tradycyjna gałąź badań astronomów krakowskich. Jeden z prowadzo-
nych w ostatnich kilku latach dużych programów to badanie próbki ukła-
dów o konfiguracji kontaktowej, mający na celu wyznaczenie parametrów



Programy badawcze prowadzone małymi teleskopami w Krakowie i na Suhorze 71

fizycznych składników tych układów z największą możliwą dokładnością.
Wykonywane są obserwacje fotometryczne układów wcześniej obserwowa-
nych spektroskopowo w DDO i na podstawie modelowania wielokolorowych
krzywych zmian blasku wyznaczane są promienie i masy z dokładnością nie
gorszą niż kilka procent. Wyniki są sukcesywnie publikowane, ostatnia z se-
rii prac ukazała się w zeszłym roku [4] a kolejna, z wynikami dla dwudziestu
układów jest w przygotowaniu. Krzywe zmian blasku w pięciu filtrach dla
jednego z ostatnio zaobserowanych układów, BO Cvn, pokazane są na ry-
sunku 3.

Rysunek 3 Krzywe zmian blasku układu kontaktowego BO Cvn wykonane w OA UJ
(filtry y, V i R) i na Suhorze (filtry vb). Widoczne jest płaskie dno minimum wtórnego
a dokładność obserwacji wynosi kilka mili-magnitudo w każdym z filtrów.

3.2 Udział w ramach projektu Teleskopu Globalnego

Teleskop Globalny (ang. Whole Earth Telescope - WET) został utworzony
przez prof. E. Nather’a z Uniwersytetu w Austin w Texasie pod koniec lat
osiemdziesiątych. Celem tego projektu było wykonanie nieprzerwanych ob-
serwacji wybranych gwiazd pulsujących (początkowo białych karłów, póź-
niej także innych rodzajów gwiazd pulsujących) aby jednoznacznie ziden-
tyfikować okresy z jakimi one pulsują a w rezultacie poznać np. ich budowę
wewnętrzną. Obserwatorium na Suhorze zostało włączone do tego projek-
tu już na początku lat 90-tych, gdy obserwacje wykonywane były jeszcze
fotometrami wielokanałowymi. Po zakupie i zainstalowaniu kamery Andor
w Krakowie, także OA UJ bierze regularny udział w sesjach obserwacyjnych
WET i mniejszych kampanii.
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Rysunek 4 Zredukowane obserwacje pulsującego białego karła WD J1523-0030 (górne
okno) wykonane 60cm teleskopem na Suhorze.

Zredukowane obserwacje pulsującego białego karła WD J1523-0030
(górne okno) wykonane 60cm teleskopem na Suhorze przestawiono na ry-
sunku 4. Obiekt ten jest słaby, jego jasność w filtrze g wynosi ok. 16 magni-
tudo. Tym niemniej, pulsacje są doskonale widoczne a transformata fouriera
pokazuje, że pulsuje on z kilkoma okresami (wstępnie zidentyfikowano ich
9, największa amplituda to ok. 0.03 magnitudo).

Rysunek 5 Zredukowane obserwacje białego karła GD358 zebrane 50cm teleskopem OA
UJ w maju 2011 roku.

Ostatecznie zredukowane obserwacje białego karła GD358 zebrane 50cm
teleskopem OA UJ w maju 2011 roku (rysunek 5). Obiekt ten pulsuje z kil-
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kunastoma okresami, a ich amplitudy są silnie zmienne, nawet w czasie
trwania majowej sesji obserwacyjnej zmienność ta została łatwo zauważo-
na.

3.3 Monitorowanie obiektów pozagalaktycznych: blazarów i
radiokwazarów

Kolejnym tematem badawczym rozwijanym w obu ośrodkach od 2005 roku
stało się monitorowanie zmienności optycznej kwazarów. Program ten, we
współpracy z kilkoma ośrodkami zagranicznymi rozpoczął się od obserwacji
blazara OJ287 podejrzanego o to, że w centrum ma on nie jedną a układ
dwóch masywnych czarnych dziur. Schematycznie model OJ287 przesta-
wiony jest na rysunku 6. Hipotezę tę, dzięki obserwacjom z kilkunastu te-
leskopów, udało się potwierdzić w 2007 roku [3] kolejny raz potwierdzając
przy tej okazji Ogólną Teorię Względności, tym razem w obecności bar-
dzo silnych pól grawitacyjnych oraz zweryfikowano masy czarnych dziur na
2 miliardy i 100 milionów mas Słońca.

Rysunek 6 Schematyczny model OJ287 (za Sky and Telescope).

Monitorowanie tego obiektu jest kontynuowane w obu obserwatoriach
a wykres jego zmienności w sezonie 2010/2011 filtrze R pokazuje rysunek 7.

Oprócz blazarów, trzeci już rok badana jest zmienność optyczna prób-
ki radiogalaktyk typu FRII mających jednocześnie gigantyczne rozmiary
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Rysunek 7 Wykres zmienności OJ287 w sezonie 2010/2011 filtrze R.

(>600kpc). Celem tych badań jest zweryfikowanie mechanizmu ich zmien-
ności optycznej oraz zbadanie wpływu pyłowego torusa na tę zmienność.
Oprócz teleskopów w OA UJ i na Suhorze w badania te zostały włączone
dwa teleskopy robotyczne w Turcji i Japonii.

Poniższe rysunki (8, 9) przedstawiają zaobserwowaną zmienność w fil-
trze R dwóch obiektów z monitorowanej próbki: HB1721+343 oraz
J2042+7508. Okres obserwacji obejmuje 2 lata.

Pierwszy z tych obiektów ma rozmiar 760 kpc natomiast drugi aż
1.1 Mpc. Wstępna analiza zmienności optycznej z użyciem funkcji struktury
pokazała, że w J2042+7508 zmiany jasności mogą być spowodowane nie-
stabilnością dysku akrecyjnego, natomiast fluktuacje jasności HB1721+343
nie odpowiadają żadnemu pojedynczemu rozważanemu w literaturze me-
chanizmowi.

4 Konkluzje

Małe teleskopy nadal są cennym instrumentami w prowadzeniu badań
astronomicznych. Przy zastosowaniu nowoczesnych detektorów i odpowied-
nim doborze programu obserwacyjnego, możliwe jest uzyskanie wyników,
które mogą być opublikowane w nawet najbardziej renomowanych czasopi-
smach astronomicznych.

Do badań jasnych gwiazd czy w przypadku konieczności wykonania
natychmiastowych obserwacji są wręcz niezastąpione. Także prowadzenie
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Rysunek 8 Obserwowana zmienność w filtrze R obiektu HB1721+343. Okres obserwacji
obejmuje 2 lata.

Rysunek 9 Obserwowana zmienność w filtrze R obiektu J2042+7508. Okres obserwacji
obejmuje 2 lata.
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programów długoterminowych (rzędu lat) nie jest możliwe z użyciem du-
żych teleskopów, gdzie czas jest rozdzielany z bardzo dużym wyprzedzeniem
i zwykle z powodu dużej konkurencji w niewielkich ilościach. Małe telesko-
py są także niezbędne do wyszkolenia obserwatorów przed rozpoczęciem
aplikacji o czas i samymi obserwacjami na dużych teleskopach.
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, okre-
ślono nową podstawę programową kształcenia ogólnego między innymi dla
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

W wyniku zmian w gimnazjum z nazwy przedmiotu fizyka z astronomią
usunięto człon: astronomia. Zmieniono również ilość godzin przeznaczonych
na lekcje fizyki:

• W gimnazjum w trzyletnim cyklu nauczania ilość godzin przeznaczo-
nych na fizykę wynosi 4 (sumarycznie około 130 w ciągu 3 lat nauki).

• W liceum w klasach o profilu ogólnym w pierwszym roku nauki ucznio-
wie mają jedną godzinę fizyki tygodniowo. Następnie mogą wybrać fi-
zykę rozszerzoną w wymiarze 240 godzin w ciągu następnych dwóch lat
nauki lub przyrodę w wymiarze 120 godzin.

Prowadzi to do obniżenia poziomu wykształcenia w zakresie fizyki, a to
z kolei prowadzi do braku kandydatów na studia fizyczne.

Projekt „Feniks” jest trzyletnim programem odbudowy, popularyzacji
i wspomagania fizyki w szkołach. Jego główne cele to:

77
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• rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,

• rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, matematycznych i in-
formatycznych uczniów,

• uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki i astronomii,

• rozwinięcie zainteresowań poznawczych.

Program jest realizowany we współpracy trzech uczelni: Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Uniwersytetu Rzeszowski w Rzeszowie.

W ramach projektu realizowanych jest dwanaście pakietów tematycz-
nych, w tym również pakiet astronomiczny „Droga do gwiazd – astronomia,
astrofizyka, kosmologia”. Zajęcia dla uczniów odbywają się przede wszyst-
kim na dodatkowych zajęciach w szkole prowadzonych przez nauczyciela
fizyki (w wymiarze 2 godz. lekcyjnych przez 12 tygodni na semestr z grupą
10 uczniów). Wiele z nich dotyczy przeprowadzenia przez uczniów samo-
dzielnych obserwacji astronomicznych. Uzupełnieniem obserwacji są zada-
nia rachunkowe, testowe i problemowe.

Uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych są wizyty w uczelniach. Program
wizyty obejmuje wykład oraz pokazy fizyczne (po 1 godzinie lekcyjnej)
wygłoszony przez doświadczonych pracowników naukowych uczelni, a na-
stępnie warsztaty doświadczalne w pracowniach (3 godz. lekcyjne). W ra-
mach zajęć pozalekcyjnych nauczyciele przygotowują uczniów do wykona-
nia doświadczeń, omawiając niezbędne podstawy, a następnie pomagają im
w opracowaniu wyników.

Oferta programowa projektu obejmuje także wyjazdy pracowników
uczelni do szkół z najatrakcyjniejszymi doświadczeniami pokazowymi wyko-
nywanymi w oparciu o specjalne zestawy zakupione dla realizacji projektu.
Przewiduje się dwie wizyty w ciągu trzech lat w każdej ze szkół uczestni-
czących w projekcie. Pokazy każdorazowo trwają 4 godz. lekcyjne.

Elementem programu FENIKS mającym na celu jak największą akty-
wizację uczniów i nauczycieli wokół samodzielnie realizowanych pomysłów
autorskich są konkursy projektów naukowych o tematyce fizycznej i oraz
astronomicznej. Mają one charakter etapowy i są organizowane niezależnie
dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w każdym z województw. Dla
laureatów konkursów organizowane są obozy naukowe.

Program naukowy jest dostosowany do większych niż przeciętne możli-
wości intelektualnych uczniów, odpowiadając na ich potrzeby rozszerzenia
standardowego programu szkolnego. W ramach obozu astronomicznego re-
alizowano cykl wykładów popularnonaukowych o tematyce astronomicznej,
zadania obserwacyjne i samodzielne opracowanie rachunkowe wyników.

Wykaz przykładowych ćwiczeń na zajęciach pozalekcyjnych
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w szkołach:

(1) „Obrotowa mapka nieba” – nauczenie uczniów wykorzystania obrotowej
mapki nieba do przygotowania i prowadzenia obserwacji

(2) „Globus niebieski” – wykonanie globusa niebieskiego i zastosowanie go
do określania położenia ciał na niebie i warunków widoczności

(3) „Budowa astrolabium” – własnoręczna budowa astrolabium i wykorzy-
stanie go do wyznaczenia wysokości ciał nad horyzontem oraz szerokości
geograficznej miejsca obserwacji

(4) „Obserwacje nocnego nieba – ciekawe gwiazdy, gwiazdozbiory” - prze-
prowadzenie samodzielnych obserwacji astronomicznych nocnego nieba.

(5) „Obserwacje przelotu meteorów” - kształcenie umiejętności obserwacji
przelotu meteoru

(6) „Obserwacje teleskopowe Wenus” - obserwacja Wenus i szkic wyglądu
tarczy planety w dzienniku obserwacji

(7) „Astrofotografia aparatem cyfrowym” - zastosowanie cyfrowego apa-
ratu fotograficznego do Zajęcia w Obserwatorium i Planetarium UJK
(2010) robienia zdjęć obiektów astronomicznych

(8) „Obserwacje teleskopowe Jowisza” - poznawanie metod teleskopowych
obserwacji planet

(9) „Wygląd gwiazdozbiorów – ruchy własne gwiazd” - ilustracja ruchów
własnych gwiazd. Porównanie widzianego z Ziemi wyglądu gwiazdo-
zbiorów obecnie, przed 50 000 lat i za 50 000 lat

(10) . „Klasyfikacja widmowa gwiazd” - pokazanie metod stosowanych
w spektralnej klasyfikacji gwiazd

(11) „Diagram H-R” - zapoznanie ucznia z wykresem H-R

(12) „Prawo Hubble’a” - wyznaczenie stałej Hubble’a i wieku Wszechświata

(13) „Wielkoskalowa struktura Wszechświata” - przedstawienie widm galak-
tyk oraz metod ich otrzymywania, wyznaczanie przesunięć ku czerwieni.

Obserwatorium Astronomiczne UJ:
Zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym składają się z trzech czę-

ści poświęconych: radioastronomii, astronomii optycznej oraz elementom
kosmologii .

Radioastronomia:

(1) Pokaz 15 metrowego radioteleskopu, montaż paralaktyczny (z elemen-
tarnym objaśnieniem ruchu dobowego nieba), pokaz ruchu anteny, bu-
dowa i funkcjonowanie anteny parabolicznej (pojęcie ogniska, apertu-
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ry, bazy), pasma radiowe - pojecie fali elektromagnetycznej, aktywność
radiowa Słońca, pulsarów, galaktyk.

(2) Pokaz 7 metrowego radioteleskopu słonecznego, omówienie aktywności
słonecznej, plam, protuberancji, burz magnetycznych, 11-letniego cy-
klu aktywności Słońca. (Przy sprzyjających warunkach pokaz zostanie
uzupełniony o pokaz plam słonecznych teleskopem Maksutova).

Astronomia optyczna:

(1) Zapoznanie ze współrzędnymi astronomicznymi.

(2) Praktyczne ćwiczenia w nastawianiu teleskopu wg. współrzędnych

(3) Zapoznanie z obserwacjami obiektów astronomicznych z użyciem ka-
mery CCD.

(4) Praktyczne przygotowanie do wykonywania obserwacji z użyciem tele-
skopu 50cm oraz profesjonalnej kamery CCD Andor Ikon-L

Kosmologia:

(1) Podstawowe informacje o budowie wszechświata: rozkład galaktyk,
ucieczka galaktyk, era gorąca i osobliwość początkowa.

(2) Elementy ogólnej teorii względności Alberta Einsteina.

(3) Obrazy wszechświata uzyskiwane z satelitów: głęboki przegląd nieba
teleskopem Hubble’a, mikrofalowe promieniowanie tła.

Obserwatorium Astronomiczne UJK (seans w planetarium):

(1) „Gwiazdy i gwiazdozbiory” - zapoznanie uczniów z wyglądem nocnego
nieba, rozpoznawanie na niebie najjaśniejszych gwiazd i gwiazdozbio-
rów.

(2) „Ruch dzienny sfery niebieskiej” - Zapoznanie uczniów z wyglądem
nieba w różnych porach doby. Omówienie warunków widoczności ciał
nad horyzontem.

(3) „Roczny ruch Słońca” - uczniowie poznają skutki rocznego ruchu Słoń-
ca po sferze niebieskiej. Określają przyczyny powstawania pór roku.

(4) „Ruch planet” - uczniowie poznają widomy ruch planet na sferze nie-
bieskiej i jego związek z ich rzeczywistym ruchem obiegowym wokół
Słońca.

(5) „Zjawiska zaćmień” - przedstawienie warunków koniecznych do zajścia
zaćmień Słońca i Księżyca oraz omówienie ich przebiegu.

(6) „Obserwacje powierzchni Słońca” - Pokazanie bezpiecznych metod ob-
serwacji powierzchni Słońca. Zajęcia odbywają się w obserwatorium.
Obserwacje za pomocą teleskopu Coronado.



Teleskopy w dydaktyce fizyki 81

(7) „Atlasy i mapy nieba” - kształcenie umiejętności znajdowania ciał
w atlasie oraz wyznaczania i odczytywania ich położenia. Zapoznanie
ucznia z symbolami stosowanymi w atlasach do oznaczania obiektów
astronomicznych.
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Obserwacje wizualne i CCD komet
oraz galaktyk

Mieczysław L. Paradowski

Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Wizualnie obserwowałem 124 komety w okresie 1970-2011. W pracy tej
przedstawię oceny wizualne i pomiary CCD jasności 35 komet o magnitudo
większej niż 10 ze względu na różnicę jasności wizualnej m1 i CCD. Komety
obserwowałem tylko wizualnie w okresie 2007-2009 teleskopami ORION
SkyQuest XT8 Newton D = 203 mm, f = 1200 mm f/5.9 i MEADE LXD75
Schmidt-Newton D = 254 mm, f = 1016 mm f/4.

Aby porównać moją ocenę wizualną jasności danej komety z pomia-
rem CCD w tym samym czasie, skorzystałem ze strony internetowej, na
której astronom angielski dr Mark Kidger pracujący w obserwatorium na
Tenerife opublikował wyniki pomiarów jasności CCD w postaci wykresów
dla obserwowanych komet. Na wykresach są podane jasności CCD komet
mierzone fotometrią wieloaperturową (10”, 20”, 30”, 40”, 50” i 60”), zareje-
strowanych detektorami SBIG ST-7, ST-8, ST-9 i ST-10 przez hiszpańskich
obserwatorów. Wybrałem wyniki jasności komet o zbliżonej średnicy otocz-
ki mierzonej wizualnie i CCD w możliwie małym przedziale czasu (< 7 dni).
Różnice między jasnością CCD a wizualną m1 nie przekraczają 2,5 mag,
czyli m(CCD)−m1 < 2, 5 mag.

Sporządziłem wykres zależności jasności CCD od wizualnej m1 dla 35
komet (Rys. 1). Do wyników obserwacji została wpasowana funkcja liniowa
w postaci y = ax+b ze współczynnikiem korelacji R = 0,9. Otrzymane para-
metry a = 0, 9399±0, 0832 i b = 1, 9788±1, 0480 są w dość dobrej zgodności
w granicach błędów z wynikiem a = 0,9517 i b = 3,2702, który otrzymał
Werner Hasubick z niemieckiej grupy badaczy komet [1]. W. Hasubick ob-
serwował 17 komet w okresie 2005-2006 teleskopem Newtona o średnicy
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Rysunek 1 Wykres zależności jasności CCD od wizualnej m1 dla 35 komet obserwowa-
nych w okresie 2007-2009.

lustra D = 44 cm wizualnie i kamerą CCD SBIG ST-9E. Pomimo wyko-
nania pomiarów fotometrycznych dla danej komety tej samej nocy i tym
samym teleskopem, pojawiały się dość duże różnice między jasnością CCD
a wizualną (maksymalnie 3,4 mag dla dwóch komet). W 2004 roku D.W.E.
Green zauważył u wielu obserwatorów z całego świata dość duże różnice
między jasnością CCD a wizualną, dochodzące od 1 mag do 3 mag. Aby
wyjaśnić przyczynę tych różnic (kalibracja matrycy CCD, wybór gwiazdy
kalibracyjnej), D.W.E. Green utworzył specjalny projekt nazwany Special
ICQ Observing Project (ICQ - International Comet Quarterly), w którym
zaproponował aby wszyscy obserwatorzy komet robili fotometrię CCD i wi-
zualną na 29 wybranych podobnych morfologicznie do komet obiektach DS
(Deep-Sky). Proponowanymi obiektami do obserwacji CCD i wizualnych
są: NGC 221 = M32; NGC 936; NGC 1068 = M77; NGC 1952 = M1; NGC
2068 = M78; NGC 3031 = M81; NGC 3344; NGC 3485; NGC 3623 = M65;
NGC 3627 = M66; NGC 3640; NGC 4147; NGC 4374 = M84; NGC 4406
= M86; NGC 4486 = M87; NGC 4594 = M104; NGC 4649 = M60; NGC
5024 = M53; NGC 5236 = M83; NGC 5272 = M3; NGC 6356; NGC 6384;
NGC 6426; NGC 6712; NGC 6760; NGC 6781; NGC 6934; NGC 7078 =
M15; i UGC 5373.

Na Rys. 2 i Rys. 3 podane są fotografie obserwowanych obiektów, na
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Rysunek 2 Fotografie komety 103P/Hartley 2 (górna) i galaktyki M31 (dolna). Obiek-
tyw Sonnar f = 200 mm/2.8 przy przesłonie f/4, Canon EOS 450D 1600 ISO.

których wykonano fotometrię aperturową DSLR za pomocą programu IRIS.
Fotografia na Rys. 3 jest złożeniem 12 klatek po 30 sekund naświe-

tlania każda za pomocą programu DeepSkyStacker i wstępnie obrobiona
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Rysunek 3 a. Fotografia fragmentu pola galaktyk M65 (z prawej) i M66 (z lewej). Obiek-
tyw Pentacon f = 500 mm/5.6, Canon EOS 450D 1600 ISO b. Ten sam fragment pola
galaktyk jak na Rys. 3a, z którego usunięto bliskie gwiazdy tła tzw. Klon, przygotowany
do fotometrii aperturowej DSLR.

programem IRIS. Aby zmniejszyła się różnica między jasnością CCD a wi-
zualną, prof. Ignacio Ferrin z Wenezueli zaproponował w roku 2005 metodę
nieskończonej apertury (Infinite Aperture Method) [2], którą pokazano na
przykładzie Rys. 4, Rys. 5 i Rys. 6. Y0 jest jasnością obiektu w nieskończo-
nej aperturze.

Rysunek 4 Wyznaczanie jasności komety 103P/Hartley 2 metodą nieskończonej aper-
tury.

Wyznaczone jasności M32, M65 i M66 różnią się od katalogowych powy-
żej granicy błędów. Jest to spowodowane złym wyborem gwiazdy kalibra-



Obserwacje wizualne i CCD komet oraz galaktyk 87

Rysunek 5 Wyznaczanie jasności galaktyki M32 metodą nieskończonej apertury.

Rysunek 6 Wyznaczanie jasności galaktyk M65 i M66 metodą nieskończonej apertury.

cyjnej. W tym celu zrobiono kalibrację matrycy CMOS w aparacie Canon
EOS 450D przy czułości 1600 ISO (Rys. 7 i Rys. 8).
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Rysunek 7 Kalibracja fotometryczna matrycy CMOS w aparacie Canon EOS 450D
z obiektywem Sonnar f = 200 mm/2.8 przy przesłonie zmniejszonej do f/4.

Rysunek 8 Kalibracja fotometryczna matrycy CMOS w aparacie Canon EOS 450D
z obiektywem Pentacon f = 500 mm/5.6.

Na wykresach (Rys. 7 i Rys. 8) gwiazdy kalibracyjne leżą w środkowej
części prostoliniowej. Zakrzywienie linii z prawej strony jest spowodowane
antybloomingiem. Po wybraniu gwiazd z prostoliniowej części sporządzono
wykresy na Rys. 9 i Rys. 10.
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Rysunek 9 Obszar liniowości matrycy CMOS przy czułości 1600 ISO i obiektywie Son-
nar f = 200 mm/4 oraz czasie naświetlania 20× 30 sekund w temperaturze +2oC.

Rysunek 10 Obszar liniowości matrycy CMOS przy czułości 1600 ISO i obiektywie
Pentacon f = 500 mm/5.6 oraz czasie naświetlania 10×30 sekund w temperaturze +5oC.

Na podstawie wyników pomiarów z Rys. 9 i Rys. 10 sporządzono krzywe
kalibracji w zależności od wskaźnika barwy B - V (Rys. 11 i Rys. 12). V jest
jasnością katalogową.

Z krzywych kalibracji (Rys. 11 i Rys. 12) wyznaczono jasność CCD
obiektów M32, M65 i M66 oraz komety 103P/Hartley 2, korzystając ze
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Rysunek 11 Krzywa kalibracji matrycy CMOS przy czułości 1600 ISO i obiektywie
Sonnar f = 200 mm/4 oraz czasie naświetlania 20× 30 sekund w temperaturze +2oC.

Rysunek 12 Krzywa kalibracji matrycy CMOS przy czułości 1600 ISO i obiektywie
Pentacon f = 500 mm/5.6 oraz czasie naświetlania 10×30 sekund w temperaturze +5oC.
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wzoru m(CCD) = a(B − V ) + b + Y 0 . Wyniki pokazano na Rys. 13 (na
współrzędnej Y są jasności katalogowe V) oraz w Tabeli 1.

Rysunek 13 Wyniki obserwacji wizualnych (10 obiektów) i CCD (3 obiekty).

Tabela 1 Wyniki obserwacji wizualnych m1 i CCD (Dia. oznacza rozmiar obiektu).

Obiekt m1 m(CCD) B - V Literatura: NED [3]
[mag] [mag] V (VT ) Johnson UBVRI 5530 Å

Broad-band measurement
[mag]

M32 8, 3± 0, 1 8, 06± 0, 08 0,95 8, 08± 0, 05
Dia. = 2′ Dia. = 6, 7′ Dia. = 8, 7′ × 6, 5′

M65 9, 4± 0, 1 9, 50± 0, 15 0,92 9, 33± 0, 05
Dia. = 3′ Dia. = 5′ Dia. = 9, 0′ × 2, 3′

M66 9, 0± 0, 1 9, 12± 0, 12 0,73 8, 92± 0, 13
Dia. = 4′ Dia. = 5′ Dia. = 9, 1′ × 4, 1′

103P/Hartley 2 5, 7± 0, 1 6, 7± 0, 15 0 Z = 6, 2 (VdS)
Dia. = 22′ Dia. = 11′ Dia. = 33′

(Fachgruppe Kometen)

Oceny wizualne jasności obiektów M32, M65 i M66 podane w Tabe-
li wykonano teleskopem newtona D = 203 mm, f/5.9, natomiast komety
103P/Hartley 2 lornetką 7 × 50. Jasność komety 103P/Hartley 2 równa
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6,7 mag, wyznaczona za pomocą fotometrii aperturowej DSLR, przy zało-
żeniu B - V = 0 jest bliska wartości (6,8 mag), którą zmierzył następnej
nocy norweski astronom J. Qvam (na średnicy otoczki Dia.= 20’) za po-
mocą refraktora D = 80 mm z detektorem CCD i filtrem V, podając swój
wynik w ICQ. Niemiecka grupa badaczy komet (VdS - Fachgruppe Kome-
ten) otrzymała wartość 6,2 mag, różniącą się o 0,5 mag od wartości m1
i m(CCD) podanych w Tabeli 1.

1 Podsumowanie

• Fotometria DSLR może być dość dobrym narzędziem badawczym, pod
warunkiem, że pracujemy na dokładnych katalogach gwiazd (Tycho-2,
ASAS-3, TASS4 , APASS - A. Henden).

• Wyniki pomiarów jasności takich obiektów jak M32, M65 i M66 wska-
zują na dużą zgodność w granicach błędów z wartością literaturową
podaną w NED.

• Otrzymano dość dobrą zgodność (w granicach błędów) jasności wizu-
alnej m1 i CCD (DSLR) wyżej wymienionych obiektów.

• Metoda Nieskończonej Apertury pozwala znacznie dokładniej wyzna-
czyć jasność badanych obiektów.

• W przypadku komety 103P/Hartley 2 jest większa różnica między ja-
snością wizualną m1 (lornetka 7 × 50), a mierzoną za pomocą foto-
metrii aperturowej DSLR na obiektywie o ogniskowej f = 200 mm/2.8,
przy przesłonie zmniejszonej do 4 (f/4) - porównywalna apertura instru-
mentów obserwacyjnych. Pomimo zastosowania Metody Nieskończonej
Apertury istnieje różnica jasności m(CCD) - m1 = 1 mag. Różnica ta
jest spowodowana głównie krótkim 30 sekundowym czasem naświetla-
nia komety 103P/Hartley 2.
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Prezentacja jest podsumowaniem obserwacji z ostatnich kilku lat, pro-
wadzonych na teleskopie 0.35 m w Obserwatorium Astronomicznym w Kiel-
cach. Wstępne wyniki obserwacji zostały przedstawione na pierwszej konfe-
rencji „Wykorzystanie małych teleskopów” w 2005 roku. Niniejsze opraco-
wanie jest kontynuacją i zawiera uwagi na temat ciekawszych, otrzymanych
ostatnio wyników.

1 Wstęp

1.1 Do czego zastosować teleskop miejski?

Lokalizacja uczelnianego teleskopu astronomicznego w mieście, w polskich
warunkach klimatycznych może budzić kontrowersje. Wątpliwości co po-
wodzenia takiego przedsięwzięcia można zweryfikować, realizując na takim
instrumencie rozmaite projekty. Pomijając czynniki negatywne, jak mała
ilość nocy obserwacyjnych, wysoki, tzw. „miejski” seeing, światła dwustuty-
sięcznego miasta itp. , warto zastanowić się nad potencjalnymi korzyściami
wskazanymi poniżej:

• Lokalizacja na terenie uniwersytetu - walory edukacyjne na miejscu.

Poza prowadzeniem badań na instrumencie astronomicznym, edukacyj-
ne projekty uczelniane uczą obsługi teleskopu studentów oraz uczniów.
Do takich celów nie są potrzebne idealne warunki, za to dostępność
obserwatorium ma tu duże znaczenie dla prowadzonych zajęć.
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• Bardzo dobre warunki obserwacji jak na lokalizację w mieście.

Obecnie czynniki przemysłowe oraz oświetlenie miasta Kielce wydają
się nie być tak dużą przeszkodą do obserwacji, jak w największych
aglomeracjach miejskich w Polsce. Testy wskazują, że da się osiągnąć
wyniki obserwacji typowe raczej dla nieba podmiejskiego.

• Bardzo dobra widoczność w kierunku południowym i wschodnim.

Obserwatorium położone jest w pewnej odległości od centrum miasta,
więc po ustaleniu pewnych ograniczeń można obserwować niebo w kie-
runkach wschodnim i południowym. Na podstawie testów praktycznych
ustalono limit 30 stopni na wysokość nad horyzontem, poniżej której
wartości obserwacje bardzo tracą na jakości lub są wręcz niemożliwe.
Po wzięciu pod uwagę tych limitów można osiągnąć dobre wyniki ob-
serwacji.

• Brak problemów logistycznych typowych dla lokalizacji pozamiejskiej.

Obserwatorium utrzymywane jako osobna placówka, poza miastem ro-
dzi sporo wyzwań logistycznych i finansowych dla uczelni. Dojazdy pra-
cowników i studentów, koszty utrzymania, problemy bezpieczeństwa
i inne czynniki nie zawsze zostają skompensowane przez rezultaty ob-
serwacji. Lokalizacja na miejscu okazuje się bardzo tanią i wygodną
alternatywą.

Rysunek 1 Lokalizacja kopuły obserwatorium na dachu Instytutu Fizyki, w kompleksie
budynków UJK.
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1.2 Obserwatorium w Kielcach - pierwsze obserwacje

Pierwsze światło teleskop ujrzał w 2003 r., natomiast na wyniki naukowe
instrumentu trzeba było trochę poczekać. Program rozpoczęto od najbar-
dziej elementarnych obserwacji astrometrycznych ([1]). Pierwsze obserwacje
jasnych komet i planetoid wykonano w latach 2004-2005 – były one prezen-
towane m. in. na konferencji „Wykorzystanie małych teleskopów” w 2005 r.
W 2006 r. obserwatorium zostało oficjalnie zarejestrowane w Minor Planet
Center na podstawie udanej serii obserwacji astrometrycznych. Od tej po-
ry astrometria wykonywana na miejscu ma status odpowiednich publikacji
i jest dalej wykorzystywana do rachunków orbitalnych. W 2007 roku roz-
poczęto bardziej wymagające obserwacje fotometryczne, początkowo wy-
konując fotometrię planetoid. Doświadczenia z tych obserwacji pozwoliły
rozszerzyć program o jasne gwiazdy zmienne (od 2008 r.).

1.3 Instrumenty i ich możliwości

Podstawowy instrument to teleskop systemu Schmidt-Cassegrain o średni-
cy zwierciadła 35 cm, wyposażony w kamerę CCD. teleskop znajduje się
na montażu paralaktycznym firmy Celestron, typu CI700 ([1]). Instrument
ma zredukowaną ogniskową z 3910 mm do 1800 mm, co daje efektywne
pole widzenia CCD 13 × 9 minut kątowych. Zainstalowana kamera CCD
SBIG ST-7 XE to powszechnie używany w astronomii detektor. W bieżą-
cych warunkach zasięg astrometrii leży w okolicach 17.5 mag, natomiast
dla fotometrii zależy od konkretnych wymagań. Obserwacje w filtrze V na
poziomie błędów rzędu 0.01 mag są możliwe do 14 magnitudo. Obserwacje
„niefiltrowane” i o mniejszych wymaganiach co do jakości sygnału mają
nieco dalszy zasięg (15-16 mag). Kamera wyposażona jest w koło z filtrami
RGB do składania obrazów kolorowych, natomiast w pomiarach wykorzy-
stywane są filtry V i C (clear). Dzięki zwiększonemu polu widzenia typowa
ilość gwiazd odniesienia na ramce CCD to ok. 20.

2 Astrometria

Obecnie prowadzona astrometria to przede wszystkim raporty z obserwacji
komet do MPC IAU – do ok. 17.5 mag. W tych obserwacjach biorą czynny
udział studenci UJK, realizujący je w ramach własnych projektów [6], [4].
Prace takie dają studentom okazję do nabycia umiejętności praktycznych
przy obserwacjach astronomicznych i opracowywaniu wyników.

Astrometria planetoid raportowana jest przy okazji obserwacji fotome-
trycznych, dostarczając dodatkowych danych do poprawiania orbit. Jest to
również element prac studenckich (Rys. 3). Nawet planetoidy o dużej ilości
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Rysunek 2 Pod kopułą Obserwatorium UJK.

obserwacji wymagają czasem korekt orbit, stąd zapotrzebowanie na takie
obserwacje. Otrzymane obrazy astronomiczne planetoid są dzięki temu wy-
korzystywane szerzej.

Regularnie ukazujące się cyrkularze elektroniczne IAU Minor planet cen-
ter zawierają ponad 20 raportów MPEC z obserwacjami komet z Kielc z lat
2006-2010.

(http://www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html).
Chociaż sama koncepcja pomiaru astrometrycznego jest prosta, wyko-

nanie i prawidłowe opracowanie obserwacji wymaga doświadczenia. Współ-
czesne pomiary astrometryczne mają bardzo duże wymagania co do błędów
w pozycji, a katalogi do redukcji astrometrycznej są na bieżąco rozwija-
ne. Istnieje zatem konieczność śledzenia postępów nawet w tak podstawo-
wej dziedzinie, jak pomiary pozycyjne w astronomii. W innym przypadku,
brak doświadczenia może skutkować mniej wartościowymi pomiarami. Wy-
korzystanie tych doświadczeń bardzo przydaje się na dużych teleskopach,
obserwujących m.in. NEA. Przykładem może być owocna współpraca przy
astrometrii na bardzo dużym teleskopie optycznym, jakim jest SALT (So-
uthern African Large Telescope). Ze względu na zasięg takiego teleskopu
gwiazdy porównania na obrazach CCD należą do najsłabszych obiektów
katalogowych i ich liczebność dochodzi do setek. Koncepcja pracy jest jed-
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Rysunek 3 Ramka CCD z planetoidą (800) Kressmannia, wykorzystana zarówno do
astrometrii, jak i pomiaru fotometrycznego.

nak taka sama, jak na małych teleskopach.

3 Fotometria

W warunkach, w jakich pracuje teleskop miejski, wykonywanie fotometrii
CCD napotyka na ograniczenia. Jakkolwiek przy słabym sygnale można
wykonywać pomiary pozycyjne (astrometrię), fotometria wymaga lepsze-
go sygnału i bardziej zaawansowanej redukcji. Idealnym celem dla małego
teleskopu są obiekty o jasnościach 7-14 mag. Bardzo duża ilość planetoid
numerowanych osiąga takie jasności – jednocześnie wymagają one obserwa-
cji fotometrycznych w celu wyznaczania ich własności fizycznych (kształt,
rotacja itp.). Fotometria względna CCD dostarcza krzywych zmian jasno-
ści planetoid, które mają zastosowanie w modelowaniu. Jest to wciąż naj-
bardziej wydajna metoda na uzupełnianie luk w wiedzy o fizycznych wła-
snościach planetoid. Pozwala również na odkrywanie i badanie planetoid
podwójnych.

Każda dziedzina astrofizyki gwiazdowej, wymagająca obserwacji do mo-
delowania może wykorzystywać obserwacje tego typu. Dlatego doświadcze-
nia z fotometrii planetoid mogą być przeniesione na gwiazdy zmienne, na
przykład układy zaćmieniowe albo kataklizmiczne. Od 2008 r. w obserwa-
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Rysunek 4 Złożenie obrazów komety C/2006 W3 Christensen (ok. 14 mag). Obserwacje
wykorzystano w astrometrii

torium prowadzone są takie obserwacje na potrzeby innych projektów.
Projekty fotometryczne realizowane z innymi ośrodkami tworzą swoistą

sieć małych i większych teleskopów. Pozwala ona ominąć ograniczenia ob-
serwacyjne, jak problemy z pogodą lub niekorzystne położenie geograficzne.
Obserwatorzy weryfikują nawzajem swoje wyniki, a efektem ich pracy może
być zaawansowany model związany z planetoidą albo gwiazdami zmienny-
mi. Przykładem mogą być obserwacje gwiazdy zmiennej zaćmieniowej FM
Leo, polegające na precyzyjnym uzupełnianiu krzywej zmian jasności (w
szczególności w okolicach zaćmień). Obserwacje te były istotnym wsparciem
dla danych spektroskopowych ([3]). Wniesiono także wkład w obserwacje
wybuchu gwiazdy zmiennej kataklizmicznej, rejestrując jeden z etapów su-
perwybuchu ([2]).

4 Podsumowanie

• Mały teleskop umieszczony w mieście o małym „zanieczyszczeniu
świetlnym” pozwala na prowadzenie wartościowych obserwacji astro-
metrycznych małych ciał Układu Słonecznego.

• W zagadnieniach, w których potrzebna jest fotometria obiektów jaśniej-
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Rysunek 5 Krzywa jasności planetoidy Kressmannia wykonana i wykorzystana w pro-
jekcie studenckim

szych, niż kilkanaście magnitudo, niewielkie teleskopy mogą uzupełnić
swoistą lukę, gdzie duże instrumenty praktycznie nie obserwują.

• Uczelniany teleskop posiada duże walory edukacyjne, zwłaszcza, gdy
studenci wykonują obserwacje nadające się do publikacji. Wyniki te
mogą być referowane na konferencjach studenckich.

• Doświadczenia z pracy można z powodzeniem wykorzystywać na więk-
szych teleskopach.

• Przy planowaniu zakresu zadań dla małego teleskopu, zwłaszcza ob-
serwującego w zróżnicowanych warunkach, można dostosować do niego
własny, wartościowy program obserwacyjny. Ciekawe zagadnienia ob-
serwacyjne, na które warto zwrócić uwagę to: astrometria małych ciał,
aktywność komet, fotometria planetoid (także podwójnych), fotome-
tria gwiazd zmiennych (minima gwiazd zaćmieniowych, gwiazdy kata-
klizmiczne).
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Wybuch gwiazdy nowej V2468 Cygni
jako okazja do obserwacji kilku
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Nowa klasyczna V2468 Cygni osiagnęła maksimum wybuchu w mar-
cu 2008 roku stając się wdzięcznym celem dla teleskopów w Obserwato-
rium UMK w Piwnicach pod Toruniem. Prawie dwa lata obserwacji fo-
tometrycznych i spektroskopowych ujawniły obecność nietypowych zmian
blasku w skalach czasowych od miesięcy do minut. Pokuszę się o ich inter-
pretacje w oparciu o dostępne modele. Przedstawie dowody na zaćmieniowy
charakter układu, obecność supergarbów i wtórnych wybuchów. Obecność
tych kilku astrofizycznych fenomenów czyni ten obiekt jedną z ciekawszych
gwiazd nowych ostatnich lat, o niezwykłym statusie ewolucyjnym.

1 Wprowadzenie

Gwiazdy nowe klasyczne należą do rodziny gwiazd zmiennych kataklizmicz-
nych. Szczegółowy przegląd faktów obserwacyjnych i teorii tłumaczących
mechanizm wybuchu można znaleźć w książkach [19], [20] oraz [21]. W tym
artykule przytoczę tylko kilka podstawowych faktów. Najbardziej charakte-
rystyczną cechą gwiazd nowych klasycznych są gwałtowne wybuchy zwią-
zane z szybkim wzrostem jasności typowo o 8-14 mag we względnie krótkim
czasie rzędu kilku godzin ([1]). Po osiągnięciu maksimum blasku gwiazdy te
zaczynają powoli słabnąć i zazwyczaj w ciągu kilku lat osiągają jasność nie-
wiele większą od tej sprzed wybuchu ([2]). Całkowite wygaszenie gwiazdy
nowej i powrót do stanu spokoju obejmuje okres co najmniej kilku dekad [3].
Natomiast kolejnego wybuchu możemy się spodziewać po okresie rzędu se-
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tek tysięcy lat, co czyni wybuch gwiazdy nowej zjawiskiem jednorazowym
w skali życia człowieka. Rocznie odkrywa się kilka gwiazd nowych, przy-
puszcza się że o wiele więcej jest tych które wybuchają w niewidocznych
dla nas, bogatych w gwiazdy obszarach zgrubienia centralnego ([4]). Zde-
cydowaną większość gwiazd nowych obserwuje się w gwiazdozbiorach pasa
Drogi Mlecznej w odlegśoćci od kilkuset do kilku tysięcy parseków. Iden-
tyczne mechanizmy wybuchu oraz podobne odległości sprawiają że gwiazdy
te mają podobną jasność wizualną w momencie maksimum blasku - około
5 - 8 mag, co czyni praktycznie każdą z nich łatwym celem dla średniej
klasy teleskopów.

2 Specyfika obserwacji

Jednocześnie są to obiekty o których w momencie po wybuchu wiadomo
niewiele, oprócz ogólnych informacji o ich budowie oraz spodziewanych wła-
snościach krzywej blasku. Jako obiekty enigmatyczne i ciekawe chociażby
z racji samego wybuchu, gwiazdy nowe z nieba północnego zostały włą-
czone do programu obserwacji w obserwatorium UMK w Piwnicach pod
Toruniem. Okazało się ze była to decyzja trafna gdyż kilka przykładów
najbardziej bieżących gwiazd nowych, obserwowanych przez nas od 2006
roku, okazało się bardzo nietypowymi obiektami. Część obserwacji może
rzucić nowe światło na zrozumienie gwiazd nowych, zwłaszcza na poznanie
mechanizmów odpowiedzialnych za nietypowe zmiany blasku w skali tygo-
dni, które obserwuje się na tle typowego spadku jasności po maksimum.
Ponieważ te skale czasowe są trudne do pokrycia obserwacjami, kluczową
sprawą okazał się łatwy dostęp do teleskopów aby móc najlepiej zaplano-
wać obserwacje. Do zgromadzenia obserwacji w pięciu filtrach UBVRI (rys.
1) został wykorzystany przede wszystkim teleskop konstrukcji Cassegraina
o średnicy zwierciadła głównego 60cm pozostający praktycznie cały czas do
naszej dyspozycji.

Dodatkowo oprócz uzupełniania wielodniowej krzywej blasku monito-
rowaliśmy nasze obiekty w skali godzin pozostawiając teleskop ustawiony
całą noc na jeden obiekt. Także w tych skalach czasowych zaobserwowano
zmiany blasku, co sprawia że są to jeszcze ciekawsze obiekty, które moż-
na opisać kompleksowo tylko poprzez włączenie do ich opisu całej gamy
procesów i uwzględnienie ich złożonej budowy.
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Rysunek 1 Wielodniowe obserwacje V2468 Cygni w filtrach UBVRI. Na górze każdego
panelu czas w dniach od momentu maksimum wybuchu.

3 Budowa układu i mechanizmy wybuchu

Gwiazda nowa klasyczna swoją budową nie odbiega znacząco od typowego
schematu gwiazdy kataklizmicznej. Jest to układ podwójny, półrożdzielony,
którego składnikami są biały karzeł akreujący bogatą w wodór materię ze
swojego towarzysza, najczęściej czerwonej gwiazdy ciągu głównego. Akre-
cja odbywa się poprzez wewnętrzny punkt Lagrange’a, następnie strumień
materii formuje dysk akrecyjny wokół białego karła, poprzez który materia
opada na jego powierzchnie ([5]). Z czasem na powierzchni zdegenerowanej
gwiazdy powstają dogodne warunki do rozpoczęcia reakcji termojądrowych,
związanych z gwałtownym wyzwoleniem ogromnych ilości energii oraz wy-
rzuceniem poza układ masywnej optycznie grubej otoczki ([6], [7]).

4 Ewolucja otoczki

Po maksimum wybuchu palenie wodoru trwa nadal a energia reakcji jest
przede wszystkim wykorzystywana w postaci ciśnienia promieniowania do
rozwiania optycznie grubej otoczki do mgławicy i odsłonięcia składników
układu ([8]). Etap ten trwa zwykle kilka miesięcy i jest nazywany fazą ”sta-
bilnego wiatru” ([9]) . Można go prześledzić badając ewolucje wskałników
barwy gwiazdy nowej na diagramie kolor-kolor (rys. 2, panel lewy). Krót-
ko po maksimum wybuchu, optycznie gruba otoczka osiąga rozmiary rzędu
Rph = 100 R�, następnie powoli przechodzi w otoczkę optycznie cienką
odsłaniając coraz głębsze i gorętsze obszary położone bliżej białego karła.
Gwiazda nowa ewoluuje na diagramie kolor-kolor wzdłuż gałęzi nadolbrzy-
mów w stronę niebieską, co pozwala wyznaczyć temperaturę fotosfery w róż-
nych chwilach czasu ([10]). Przy dobrej znajomości odległości od gwiazdy
i pokryciu krzywej blasku można z dużą dokładnością wyznaczyć zmiany
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Rysunek 2 Analiza wielobarwnych wyznaczeń jasności w oparciu o diagram kolor-kolor
dla V2468 Cygni, gwiazd ciągu głownego (MS), nadolbrzymów (SG) oraz ciała doskonale
czarnego (BB) (panel lewy) prowadzi do wniosków na temat zmian promienia fotosfery
z czasem (panel prawy).

Rph z czasem (rys. 2, panel prawy). Dzięki temu można oszacować mo-
ment kiedy Rph osiąga charakterystyczną wartość równą separacji między
składnikami. Jest to ważny moment w ewolucji gwiazdy nowej gdyż od tego
momentu zaczynamy obserwować składniki układu a nie tylko powierzchnie
grubej otoczki. Wiedza o tym co tak naprawdę obserwujemy w danej chwili
pozwala zawęzić listę możliwych źródeł zmian jasności, występujących na
różnych etapach ewolucji gwiazdy nowej.

5 Seria pojaśnień na krzywej blasku

Jest to szczególnie pomocne w zrozumieniu natury zmian jasności o cha-
rakterze postępujących po sobie pojaśnień o amplitudzie 1-2 mag (rys. 3).

Zmiany te można wyjaśnić na dwa sposoby w zależności od masy optycz-
nie grubej otoczki okalającej układ. Dla szczególnie masywnych otoczek
ciśnienie promieniowania może okazać się niewystarczające aby sprawnie
odprowadzić całą materie na zewnątrz układu do mgławicy. W takich wa-
runkach może dojść do zjawiska re-akrecji czyli do kolapsu dopiero co uwol-
nionej materii w otoczeniu białego karła ([11]). Z tego powodu w przypad-
ku wielu gwiazd nowych na wczesnym etapie po wybuchu, zamiast syste-
matycznego spadku jasności obserwuje się wielokrotne maksima na krzy-
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Rysunek 3 Ciąg pojaśnień postępujących z okresem około 64 dni podczas póżnej fazy
spadku krzywej blasku V2468 Cygni.

wej blasku. Natomiast gdy podczas pojaśnień nowa związana jest z mało-
masywną, optycznie grubą otoczką wtedy możliwe jest inne wytłumaczenie
efektownych pojaśnień jako pochodzących od wtórnych wybuchów termoją-
drowych na powierzchni białego karła ([12]). Analiza ewolucji otoczki gwiaz-
dy nowej V2468 Cyg świadczy na rzecz tej drugiej opcji, gdyż pojaśnienia
były obserwowane także w okresie gdy praktycznie cała optycznie gruba
otoczka została wywiana do mgławicy.

6 Geometria układu

Obserwacje spektroskopowe gwiazd nowych w pobliżu maksimów wtórnych
pojaśnień pokazują że kolejnym wybuchom termojądrowym zwykle towa-
rzyszą wyrzuty nowych porcji materii. Podobnie jak po maksimum główne-
go wybuchu, także w przypadku wybuchów wtórnych pojawiają się profile
typu P Cygni linii widmowych ([13]). Jednakże w przypadku gwiazdy V2468
Cygni, mimo szeroko zakrojonych obserwacji spektroskopowych nie zaob-
serwowano żadnych składowych radialnych, które mogłyby pochodzić od
nowo-wyrzuconych otoczek ([14]). Stąd moja sugestia potwierdzona także
analizą kształtu profili linii emisyjnych, że mieliśmy w przypadku wybu-
chów V2468 Cygni do czynienia z wypływami bipolarnymi przebiegają-
cymi prostopadle do linii widzenia. Taki charakter wyrzutu materii przy
odpowiedniej orientacji całego układu skutecznie uniemożliwia obserwacje
spektroskopowe jego efektów. Zaproponowany przez nas scenariusz wybu-
chów powinien być poparty wyznaczeniem parametrów orbity V2468 Cy-
gni, zwłaszcza inklinacji. Im większe nachylenie orbity nowej tym bardziej
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prawdopodobne staje się nasze wyjaśnienie.

7 Zaćmienia i supergarby
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Rysunek 4 Monitoringi V2468 Cygni w krótkich skalach czasowych w filrze I Johnsona-
Cousinsa w 2009 roku.

Wykonana prawie półtora roku po maksimum wybuchu, seria całonoc-
nych obserwacji pokazała złożony charakter zmian blasku w skali godzin
i minut (rys. 4). Wyrażne sinusoidalne zmiany o amplitudzie około 0.1-0.2
mag i okresie około 2 godzin postępowały niezależnie obok pojawiających
się na krzywych blasku lokalnych “dołków”. Porównanie naszych najdłuż-
szych monitoringów z krzywymi blasku gwiazd nowych karłowatych jak
np. Z Cha ([15]), pozwoliło dokładnie określić charakter tych zmian. Sinu-
soidalna fala to powszechne w gwiazdach typu SU UMa tzw. supergarby
będące efektem systematycznych zniekształceń dysku powodowanych przez
siły pływowe od drugiego składnika ([16]). Natomiast szybkie krótkotrwałe
spadki jasności to zaćmienia gorącego dysku wokół białego karła przez jego
towarzysza. Okazało się możliwe dokładne wyznaczenie okresu zaćmień na
2h 11min, co lokuje gwiazdę przy dolnej granicy tzw. ”period gap”. Jeżeli
wyznaczenia okresu supergarbów i zaćmień są prawidłowe to analiza od-
działywań pływowych w dysku pozwała wysunąć wniosek o bardzo małym
stosunku mas obu składnikówMWD /M2 =0.05 ([17]). Określenie szybkości
wytracania jasności po wybuchu pozwala na niezależne wyznaczenie masy
białego karła na dokładnie MWD = 1M�. Stąd można wysunąć wniosek
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o subgwiazdowym charakterze drugiego składnika, którym może być nawet
brązowy karzeł.

8 Podsumowanie

Gwiazda V2468 Cygni okazała się swoistym laboratorium procesów astrofi-
zycznych. Złożona budowa w połączeniu z bogatymi następstwami wybuchu
sprawiły że w przypadku jednego obiektu mamy do czynienia z różnorod-
nym zachowaniem krzywej jasności. Wyjaśnienie wszystkich zmian blasku
było możliwe poprzez uwzględnienie kilku faktów i zjawisk: wtórnych wybu-
chów termojądrowych na powierzchni białego karła, bipolarnego charakte-
ru wypływów materii po każdym wybuchu, niestabilności pływowych dysku
wokół białego karła oraz zaćmieniowego charakteru układu. Dwie ostatnie
własności pozwalają na dokładne badania geometrii układu. Z badań tych
wyłania się obraz względnie ciasnego układu, z masywnym białym kar-
łem i subgwiazdowym towarzyszem, o okresie orbitalnym około 2 godzin.
Tego typu obiekty obserwuje się bardzo rzadko ze względu na ich status
ewolucyjny gdyż jak się uważa są to najstarsze układy podwójne w naszej
Galaktyce ([18]).
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Układy długookresowe zaćmieniowe o ekstremalnie długich okresach or-
bitalnych są obiektami trudnymi do badań. Długie skale czasowe obserwo-
wanych zjawisk przysparzają kłopotów w uzyskiwaniu materiału obserwa-
cyjnego należycie pokrywającego cały, wieloletni cykl orbitalny. Programy
obserwacyjne poświęcone ich badaniom z konieczności muszą rozciągać się
na dekady a w przypadku ważniejszych zdarzeń, jak np. zaćmienia, osiągnię-
cie sukcesu obserwacyjnego przy zastosowaniu pojedynczego instrumentu
jest praktycznie niemożliwe i konieczne staje się przeprowadzanie kampanii
obserwacyjnych angażujących dużą liczbę instrumentów pracujących w róż-
nych lokalizacjach. Dlatego też, spośród garstki nieco tylko ponad czterdzie-
stu znanych obiektów tego typu o okresach orbitalnych dłuższych niż jeden
rok, zdecydowana większość jest bardzo słabo zbadana. Tymczasem, duża
część tych obiektów ma jasności na tyle duże, że jest łatwo osiągalna już
dla niewielkich instrumentów.

Doskonałym przykładem może być słynny ε Aurigae, układ zaćmienio-
wy o najdłuższym znanym 27.1 letnim okresie orbitalnym. Przy swej dużej
jasności - około 3.m0 w paśmie V - jest on doskonałym celem dla niewielkich
instrumentów. Historia badań tego obiektu sięga prawie dwu stuleci. Jego
natura długo była bardzo zagadkowa, jako że wyniki obserwacji fotome-
trycznych i spektroskopowych wskazywały na ekstremalne różnice jasności
powierzchniowych składników układu podczas gdy typ widmowy nie ulegał
zmianie w trakcie zaćmienia. Dopiero w 1965 r. Su-Shu Huang [8] prawidło-
wo zinterpretował wyniki obserwacji, proponując model w którym obiektem
zaćmiewającym jest dysk materii pyłowej. Silnie przemawia za tym szary
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charakter zaćmień, tzn. ich głębokość nieznacznie tylko zależna od średniej
długości fali pasma fotometrycznego. Po zaćmieniu z lat 1982-84 najpow-
szechniej uznawany był tzw. masywny model układu (zobacz np. Guinan
& De Warf [6]), w którym zaćmiewaną gwiazdą miał być nadolbrzym typu
F0 o masie 15M�. W centrum dysku o promieniu bliskim temu jaki ma
orbita Jowisza miał się znajdować układ podwójny gwiazd typu B. Wyniki
obserwacji ostatniego zaćmienia w latach 2009-11 istotnie zmodyfikowały
ten obraz. Na okoliczność zjawiska, Jeffrey Hopkins i Robert Stencel zor-
ganizowali kampanię obserwacyjną. W obserwacje zaangażowały się także
obserwatoria w Piwnicach i w Olsztynie.

Rysunek 1 Fragment krzywej blasku V, obejmujący czas ingresu oraz fazę całkowitą,
uzyskany dla układu ε Aur podczas zaćmienia w latach 2009-11. Na tle danych z kampanii
Hopkinsa i Stencela (krzyżyki) zaprezentowane są dane CCD uzyskane w obserwatoriach:
w Olsztynie oraz w Piwnicach

Rys. 1 prezentuje krzywą blasku V, uzyskaną dwoma teleskopami w Piw-
nicach (60 cm teleskopem Cassegraina oraz tzw. Małą Kamerą) oraz 25
cm teleskopem obserwatorium w Olsztynie w porównaniu z ogółem danych
uzyskanych w kampanii w filtrze V.

Na rys. 2 przedstawiona jest ewolucja profilu linii Hα w widmach uzy-
skanych spektrografem echelle zamontowanym na teleskopie Schmidta Cas-
segraina w Piwnicach (R 11000), w którym w środkowej części zaćmie-
nia uwidacznia się silna struktura absorpcyjna po niebieskiej stronie linii.
Najważniejsze wnioski ostatniej kampanii wypłynęły z obserwacji interfe-
rometrycznych oraz z analizy rozkładu energii widmowej. Hoard i inni [7],
analizując rozkład energii w widmie w oparciu o nowe podczerwone pomiary
Kosmicznego Teleskopu Spitzera oraz wszelkie dostępne dane archiwalne,
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Rysunek 2 Ewolucja profilu linii Hα w wybranych widmach uzyskanych spektrografem
echelle na teleskopie TSC60/90 w Piwnicach podczas zaćmienia ε Aur przypadającego
na lata 2009-11

wykazali że dla tego układu najbardziej prawdopodobny jest wariant mo-
delu małomasywnego z gwiazdą pos-AGB typu F (3M�) i pojedynczym
gorącym karłem B5V (6M�) w centrum dysku. Kloppenborg i inni [9],
używając interferometru CHARA, uzyskali obraz tarczy gwiazdy w odstę-
pie miesiąca podczas ingresu zaćmienia, na której tle widoczny był obraz
przesuwającego się dysku. Na tej podstawie oszacowali prędkość porusza-
nia się dysku i stąd stosunek mas składników (MF/MB) na około 0.62 oraz
masę dysku na porównywalną z masą Ziemi, czyli dynamicznie nieistotną.
Dysk w tym modelu ma promień 3.8 AU i powinien być zdominowany przez
ziarna o rozmiarach przekraczających 10 µm.

Jedynym znanym przypadkiem układu podwójnego, podobnego do
ε Aur jest EE Cephei. Gwiazda jako zmienna została zidentyfikowana przez
Guliano Romano w 1952 r. [14] i początkowo była uważana za gwiazdę typu
R CrB. Wkrótce jednak okazało się, że spadek blasku odnotowany został
także na kliszach uzyskanych wcześniej, już w 1947 r. przez miłośnika astro-
nomii Rogera Webera. Odtąd zjawiska obserwowane były regularnie co 5.6
roku a w latach 60-tych jasnym stało się już, że ich natura jest zaćmieniowa.

Na rys. 3 zaprezentowane są krzywe blasku zaćmień aż do pierwszego
obserwowanego w obserwatorium w Piwnicach w 1997 r. (Mikołajewski &
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Rysunek 3 Krzywe blasku zaćmień obserwowanych w układzie EE Cep od 1952 r. do
1997 r. Punktami zaznaczono wyniki pomiarów fotograficznych lub fotoelektrycznych. W
przypadku zaćmienia z 1992 r. krzyżyki oznaczają jasności określone (wyinterpolowane)
na bazie obserwacji wizualnych

Graczyk [13]). Głębokości zaćmień i kształt ich trwania bardzo się zmie-
niają. W najgłębszych zaćmieniach spadek blasku dochodzi do około 2.m0
podczas gdy w najpłytszych tylko 0.m5. Jedno zaćmienie z 1969 r. jest szcze-
gólne - cechuje się występowaniem fazy płaskiego dna. Na bazie obserwa-
cji UBV uzyskanych w ramach kampanii obserwacyjnej podczas zaćmienia
w 1975 r., Ludwig Meinunger [11] zaproponował pierwszy model układu,
w którym miało dochodzić do zaćmień gorącej gwiazdy typu B przez pulsu-
jącego olbrzyma typu M o około 3 krotnie większych rozmiarach. Pulsacje
miały odpowiadać za zmianę głębokości zaćmień i ich asymetrię, zaś gazo-
wa otoczka wokół olbrzyma za atmosferyczne skrzydła zaćmień. Jednakże
pierwsze obserwacje obejmujące także pasma fotometryczne RI ulokowane
w czerwonym zakresie widma, wykonane w 1997 r. w Piwnicach, ujawniły
szary charakter zaćmień (głębokości zaćmień bardzo nieznacznie zależą od
długości fali). Przykładowo zaćmienie z 1997 r. osiągnęło głębokość około
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1.m75 w paśmie U i 1.m45 w paśmie I. Wypływał stąd wniosek, że cia-
łem zaćmiewającym nie może być zwykła odewoluowana chłodna gwiazda.
Model Meinungera nie tłumaczył w sposób zadowalający obserwacji i wy-
magał weryfikacji. Porównując krzywe blasku (rys. 3), można stwierdzić,
że mimo różnic zaćmienia posiadają cechy wspólne. Wszystkie cechuje ta
sama postać asymetrii - czas przebiegu gałęzi opadającej zaćmienia jest za-
wsze dłuższy niż wznoszącej, w krzywych blasku można zaś wyróżnić pięć
charakterystycznych faz (rys. 4): rozległe skrzydła zaćmień (1a-1 i 4-4a),
fazy ingresu (1-2) i egresu (3-4) oraz faza mniej lub bardziej pochyłego dna
(2-3).

Rysunek 4 Schematyczna prezentacja geometrii zaćmień w układzie EE Cep. Momenty
charakterystyczne wzajemnej konfiguracji dysku i gwiazdy (po lewej) odpowiadają mo-
mentom kontaktów (1a, 1, 2, 3, 4, 4a) wyróżnionym w schematycznej krzywej blasku (po
prawej)

Najbardziej wiarygodnym wyjaśnieniem dla prezentowanego powyżej
fotometrycznego zachowania się układu, zdaje się być hipoteza zapropo-
nowana w 1999 r. przez dr Macieja Mikołajewskiego wraz z Dariuszem
Graczykiem [13], że składnik wtórny układu zawiera ciemny dysk materii,
z nieprzezroczystym wnętrzem i półprzezroczystymi obszarami zewnętrz-
nymi wokół obiektu centralnego o niskiej dzielności promieniowania. Dysk
ma znaczącą inklinację i jest nachylony względem kierunku ruchu. Precesja
zmienia te kąty co powoduje zmiany w głębokościach i czasie trwania za-
ćmień. Znaczący parametr zderzenia odpowiedzialny jest za obserwowaną
asymetrię. Taki model mógłby wyjaśnić płytkie (0.m6) zaćmienie z 1969
r. jeżeli przyjąć, że dysk był wówczas zorientowany względem obserwatora
niemal dokładnie krawędzią i bez istotnego nachylenia względem kierunku
ruchu.

Hipoteza z precesującym dyskiem wymagała potwierdzenia i głównie
dla osiągnięcia tego celu została zorganizowana kampania obserwacyjna na
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okoliczność zaćmienia w 2003 r. W obserwacjach fotometrycznych wzięło
udział 10 instrumentów ulokowanych na terenie Europy.

Rysunek 5 Po lewej: krzywe blasku UBV(RI)C uzyskane dziesięcioma teleskopami ulo-
kowanymi na terenie Europy podczas zaćmienia EE Cep w 2003 r. Po prawej: krzywa
blasku w paśmie B oraz wskaźniki barwy, gdzie punkty reprezentują średnie arytmetycz-
ne pomiarów otrzymanych tej samej nocy w takich samych pasmach fotometrycznych.

Na rys. 5 zaprezentowane są krzywe blasku składające się łącznie z 800
indywidualnych ocen jasności. Niespodziewanie zaćmienie okazało się bar-
dzo płytkie lecz zgodnie z oczekiwaniami było niemal szare. Po raz pierwszy
stała się możliwa analiza ewolucji wskaźników barwy podczas zaćmienia.
Ujawniły się dwa niebieskie maksima około 9 dni przed i po minimum, któ-
rym towarzyszą wyraźne cechy w krzywej blasku B (strzałki na rys. 5).
W wyjaśnieniu tych struktur pomocne mogą być widma. Analiza kształtu
profili linii Balmera i linii FeII doprowadziła do wniosku, że gorący składnik
jest bardzo szybko rotującą gwiazdą Be otoczoną emisyjnym pierścieniem
gazowym. Profile linii wodorowych są znacząco rotacyjnie poszerzone. Po-
równanie profili linii absorpcyjnych serii Balmera H8-H11 z profilami teore-
tycznymi dało prędkość rotacji vsini = 350km/s, co jest wartością bardzo
bliską krytycznej prędkości rotacji dla olbrzyma typu B5. Tak szybko rotu-
jąca gwiazda podlega silnemu pociemnieniu na równiku na skutek działania
efektu pociemnienia grawitacyjnego von Zeipela. Wartość stosunku tempe-
ratury z obszaru biegunowego do tej w obszarze równikowym może docho-
dzić nawet do około 3/2 co dostarcza sposobności wyjaśnienia obserwowa-
nych we wskaźnikach barwy poniebieszczeń. Jeżeli np. zaćmiewający dysk
podzielony będzie na dwie części wskutek obecności w nim kolistej przerwy,
wówczas podczas zaćmienia powinny wystąpić niebieskie maksima, gdyby



Zaćmienia w ekstremalnie długookresowych układach podwójnych 115

tylko któryś z gorących obszarów biegunowych się w niej pojawił.

Rysunek 6 Model zaćmienia szybko rotującej gwiazdy przez dysk z przerwą. Na górnym
panelu ukazany jest obraz rzutu układu na sferę niebieską. Biegunowe (gorące) i równi-
kowe (chłodne) obszary gwiazdy oraz wewnętrzne (nieprzezroczyste) i zewnętrzne (pół-
przezroczyste) obszary dysku są oznaczone różnymi odcieniami. Rozmiar wyrażony jest
w promieniach słonecznych. Panele poniżej ukazują uzyskane podczas zaćmienia w 2003
r., różnicową krzywą blasku B i krzywą zmian wskaźników barwy B-I wraz z modelami
syntetycznymi. Linią przerywaną jest zaznaczony wynik uzyskany poprzez jednoczesne
dopasowanie do krzywych blasku i kolorów. Linia ciągła reprezentuje wynik dopasowania
do samych tylko wskaźników barwy

Na rys. 6 przedstawiony jest model zaćmienia szybko rotującej gwiazdy
przez dysk z przerwą, stworzony z zastosowaniem własnego kodu nume-
rycznego pozwalającego uwzględniać spłaszczoną naturę gwiazdy oraz pre-
cesujący dysk w którym mogą wystąpić koncentryczne przerwy i/lub otwór
centralny. Przyjęto płaski dysk z rozkładem gęstości jak r−2. Taki model
pozwala dobrze wyjaśnić asymetrię zaćmienia zaś przerwa w dysku pozwala
dość dobrze wyjaśnić zmiany kolorów umożliwiając wygenerowanie efektu
o adekwatnej amplitudzie.

Kampania obserwacyjna z 2003 r. nie przyniosła rozstrzygnięcia co do
słuszności hipotezy o precesji dysku. Dodatkowo, potwierdzenia wymagała
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hipoteza o obecności w dysku przerwy. Nieznana pozostawała natura ciała
centralnego dysku i to jak znaczący mógłby być wkład obiektu zaćmiewają-
cego do całkowitego strumienia w podczerwieni. Nadzieję uzyskania odpo-
wiedzi na te pytania dawało nadchodzące kolejne zaćmienie przypadające
na przełom lat 2008/9. Na apel o obserwacje uzyskany został bardzo silny
odzew. W obserwacjach fotometrycznych wzięło udział ponad 50 obserwa-
torów posługujących się 20 teleskopami ulokowanymi w Europie i Ameryce
Północnej. Wyniki kampanii były na bieżąco publikowane na specjalnie
dedykowanej stronie internetowej. Uzyskano najlepsze jak dotychczas po-
krycie obserwacjami fotometrycznymi.

Rysunek 7 Po lewej: krzywe blasku UBV(RI)C uzyskane dwudziestoma teleskopami
ulokowanymi na terenie Europy i Ameryki Północnej podczas zaćmienia EE Cep na
przełomie 2008 i 2009 r. Po prawej: krzywa blasku w paśmie B oraz wskaźniki barwy

Na prezentowane na rys. 7 krzywe blasku składa się łącznie ponad 1600
indywidualnych wyznaczeń jasności. Ostatnia kampania swój sukces za-
wdzięcza dużemu zaangażowaniu w obserwacje fotometryczne zarówno ob-
serwatoriów profesjonalnych jak i niedużych teleskopów amatorskich. Za-
ćmienie, zupełnie niespodziewanie okazało się być najpłytszym w historii
obserwacji EE Cep, osiągając w paśmie U głębokość około 0m.5. Cechy
obserwowane podczas poprzedniego zaćmienia powtórzyły się (strzałki na
rys. 11). Ponownie we wskaźnikach barwy widoczne są dwa poniebieszcze-
nia. Zmieniły się nieco intensywności i faza występowania tych cech, co
zapewne może być wiązane z powodowaną precesją zmianą przestrzennej
orientacji dysku. Garb obserwowany na gałęzi opadającej tego zaćmienia
i towarzyszące mu poniebieszczenie są jednak zbyt silne aby mogły być
tłumaczone wyłącznie wpływem przerwy w dysku. Testowana jest właśnie
nowa idea, zgodnie z którą za powstanie tej cechy mogłaby odpowiadać
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niejednoczesność zaćmiewania gorących biegunów gwiazdy - w tym scena-
riuszu cecha ta byłaby wynikiem nałożenia się na siebie dwu różniących się
głębokością (pierwsze płytsze i drugie głębsze), przesuniętych o kilka dni
minimów.

Rysunek 8 Krzywe zmian blasku B i wskaźnika barwy B − IC zaćmień z 2003 r. (dół)
i z 2008/9 r. (góra). Pośrodku ukazane są profile linii widmowych dubletu sodowego NaI
oraz linii Hα. Położenie poziomu kontinuum odpowiada fazie orbitalnej obliczonej wg
efemerydy: JDmin = 2434344.1 + 2049.94× E

Porównanie precyzyjnej fotometrii i spektroskopii uzyskanej podczas
dwóch ostatnich zaćmień (rys. 8) prowadzi do interesujących wniosków.
Zaćmienia okazały się być dłuższe niż oczekiwaliśmy - w obu przypadkach
czas trwania zmian fotometrycznych wynosi około 90 dni. Zaćmienia za-
czynają się i kończą płytkimi minimami (strzałki na rys. 8), które cechuje
powtarzalność z cyklu na cykl. Świadczyć to może o istnieniu w strukturze
dysku dodatkowego, zewnętrznego pierścienia. Możliwa, wielopierścieniowa
struktura dysku sugeruje istnienie jakichś dość masywnych ciał krążących
wewnątrz przerw, które byłyby odpowiedzialne za ich uformowanie się po-
przez analogię do układu pierścieni Saturna, gdzie za każdy pierścień zdają
się być odpowiedzialne jakieś księżyce planety. Podczas zaćmień w profilu
linii emisyjnej Hα oraz w absorpcjach dubletu sodowego NaI pojawiają się
dodatkowe składniki absorpcyjne, które podobnie ewoluują, nasilając się
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wraz z postępem zaćmienia i osiągając maksymalne natężenie w pobliżu
fotometrycznego minimum. Linie dubletu sodowego posiadają wieloskład-
nikową strukturę z przynajmniej dwoma dodatkowymi składnikami absorp-
cyjnymi. Widma z ostatniego zaćmienia sugerują, że taki charakter ewolucji
linii absorpcyjnych jest podobny podczas każdego cyklu. Unikalne widmo
uzyskano przed zaćmieniem z 2003 r. przy fazie 0.975, na którym linie NaI
pokazują profile P Cyg. Jeżeli byłby to ślad wypływu z gwiazdy Be, znaczyć
to może, że zaćmienia występują względnie blisko fazy peryastronu. Gwiaz-
da Be rotująca z prędkością bliską krytycznej musi doświadczać ciągłego
radialnego wypływu gazu z równika, co potwierdzone jest obecnością emi-
syjnego pierścienia gazowego. W przypadku istotnie ekscentrycznej orbity,
w pobliżu peryastronu gwiazda powinna tracić duże ilości gazu. Faktycznie
w fazach dalekich od zaćmienia ( 0.17, 0.25) obserwowaliśmy pojawianie się
absorpcji nałożonych na linię emisyjną Hα, co może wskazywać na obecność
w systemie dużych ilości rozproszonych obłoków materii gazowej. W Piw-
nicach prowadzimy ciągły fotometryczny monitoring EE Cep, dzięki czemu
poza zaćmieniami ujawniły się interesujące zmienności w filtrze I. Wkrótce
po ostatnich zaćmieniach przy fazie około 0.2 występują znaczące pojaśnie-
nia o amplitudzie kilku setnych magnitudo (Gałan i inni [4]). Obserwacja
zjawiska po zaćmieniu w 2003 r. i odosobnione 2 punkty po zaćmieniu wcze-
śniejszym w 1997 r. skłaniały nas do przypuszczeń o ich powtarzalności. Te
bardzo niepewne przewidywania zyskały potwierdzenie w bieżącej epoce.
Powtarzalność i szybki przebieg zjawiska skłania do spekulacji, że mogłoby
ono być związane z efektami bliskości w pobliżu przejścia przez peryastron.
Orbita może być znacząco ekscentryczna. Interesująca korelacja - im sil-
niejsze pojaśnienie w paśmie I przy fazie 0.2 tym głębsze poprzedzające
go zaćmienie - może być rezultatem zmian projekcji dysku. Stanowiłoby
to dodatkowy argument obserwacyjny przemawiający za precesją dysku.
Dość duża amplituda omawianych pojaśnień wskazuje, że wkład ciemnego
składnika (dysk i/lub ciało centralne) do całkowitego strumienia w paśmie
I musi być znaczący. W bliskiej podczerwieni (pasma JHK) chłodny skład-
nik mógłby zdominować obserwowane strumienie. Istnieją więc szanse na
dokonanie bezpośredniej detekcji promieniowania od nigdy dotychczas nie
obserwowanego składnika powodującego zaćmienia. W tym celu należałoby
przeprowadzić podczerwone obserwacje w czasie około rok po zaćmieniu.
Kolejne zaćmienie w układzie EE Cep wystąpi w 2014 r. pomiędzy lipcem
a październikiem. Przewidywany moment minimum zgodnie z efemerydą
JD(Min) = 2434344.1 + 2049.94 × E powinien wypaść na dzień 23 sierp-
nia 2014 (JD = 2456893). Zgodnie z modelem precesji przewidujemy, że
najbliższe zaćmienie powinno należeć do grona najgłębszych.

AZ Cas z okresem orbitalnym 9.3 lat należy do kilku najdłużej okre-
sowych spośród znanych uładów podwójnych zaćmieniowych. Obiekt ten
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zaliczany jest do grupy układów typu VV Cep, które zawierają nadolbrzy-
my typu M lub późnego K i gwiazdę wczesnego typu B, i charakteryzują
się widmami zawierającymi silne linie emisyjne wodoru serii Balmera i emi-
syjne linie wzbronione żelaza [FeII] (Cowley [1]). Masywniejszy składnik
układu AZ Cas o masie około 18M� jest gwiazdą znacznie odewoluowaną,
znajdującą się obecnie w stadium nadolbrzyma typu K lub M o promie-
niu kilkuset promieni Słońca. Drugi składnik to gorąca gwiazda typu B,
(13M�) najprawdopodobniej ciągu głównego. Fotometrycznie obserwowa-
ne są zaćmienia gwiazdy gorącej przez gwiazdę nadolbrzyma zaś zaćmień
wtórnych nie widać w danych fotometrycznych, gdyż z uwagi na olbrzy-
mią różnicę rozmiarów składników przy ich jednoczesnej dużej zmienności
fotometrycznej, są one praktycznie poza możliwością detekcji. W historycz-
nych danych fotoelektrycznych obserwowano ”dryft” jasności po zaćmieniu
o którym wspominał już Larsson-Leander [10] w 1959 r. zaś dobrze udo-
kumentował go Tempesti [15] w swej fotometrii fotoelektrycznej wykona-
nej w paśmie V przez ponad 1 pełny cykl orbitalny. Zjawisko osiąga swe
maksimum około 250 dni po 4-tym kontakcie zaćmienia. Dzięki pomiarom
spektroskopowym Cowley i innych [2] znana jest dobrze orbita chłodnego
składnika. Bardzo duża ekscentryczność ( 0.55) i szczególna orientacja or-
bity - długość peryastronu ω jest bliska 0 - powodują, że okultacja i tranzyt
występują blisko przejścia przez peryastron w odstępie czasu tylko kilka-
naście setnych fazy orbitalnej. Na skutek znacznego zbliżenia w pobliżu
peryastronu rozdęty składnik może ulegać silnemu odkształceniu wskutek
działania sił pływowych. W tym świetle łatwo jest zrozumieć pochodzenie
zjawiska ”dryftu”, osiągającego swe maksimum w pobliżu przejścia skład-
ników przez peryastron orbity, gdyż w tej fazie obserwowana powierzchnia
nadolbrzyma staje się największa.

Układ obserwowany jest w Piwnicach od ostatniego zaćmienia i dotych-
czas pokryto nieco ponad 0.8 fazy orbitalnej.

Na rys. 9 zaprezentowane są krzywe blasku z okolic zaćmienia sfazowane
razem z danymi uzyskanymi w obserwatorium na Suhorze w poprzedniej
epoce i z wszelkimi innymi dostępnymi w literaturze danymi fotometrycz-
nymi. Nasza fotometria jest pierwszą uzyskaną w tak szerokim zakresie
fazy orbitalnej w pięciu pasmach systemu Johnsona-Cousinsa UBV (RI)C
jednocześnie. Pokryte zostały przedziały fazy nigdy przedtem nieobserwo-
wane wielobarwnie, ukazując układ AZ Cas w nowym świetle. W filtrze U
uwidoczniło się szerokie skrzydło zaćmienia atmosferycznego świadczące o
obecności rozległej otoczki wokół nadolbrzyma, przez którą w okolicy okul-
tacji prześwieca gorący składnik. Zestawienie naszych danych z dostępną
w literaturze fotometrią poprzednich zaćmień wskazuje na występowanie
powtarzalnego z epoki na epokę pojaśnienia w dnie zaćmienia. Nasze ob-
serwacje potwierdzają też fakt występowania dryftu jasności po zaćmieniu
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Rysunek 9 Krzywe blasku UBVRC w obrębie zaćmień w układzie AZ Cas oraz przez
okres czasu nieco ponad rok po nich. Linią przerywaną schematycznie oznaczone są wy-
pukłe dna zaćmień oraz rozległe skrzydło zaćmienia atmosferycznego obserwowanego w
paśmie U o amplitudzie około 0.m4 względem jasności obserwowanej w momencie 4-go
kontaktu. Dane uzyskane w Obserwatorium w Piwnicach zostały sfazowane z danymi z
Suhory (diamenty) i z wszelkimi, pozostałymi osiągalnymi danymi historycznymi (krzy-
żyki)

widocznego w pasmach BV (RI)C i osiągającego swe maksimum w pobliżu
peryastronu (rys. 10).

Widma otrzymane podczas i w okolicy ostatniego zaćmienia w obserwa-
toriach Rozhen i Asiago (R 16000) (zobacz: Gałan i inni [5]) i w obserwa-
torium w Piwnicach (R 1000) wskazują na to, że chłodny składnik systemu
jest otoczony rozległą otoczką a być może cały system jest w niej zanu-
rzony. Przemawia za tym ewolucja linii wodorowych. Linia Hα występuje
w emisji i jej natężenie bardzo nasila się w kierunku peryastronu osiągając
swoje maksimum gdzieś pomiędzy fazami peryastronu i tranzytu. W kie-
runku zaćmienia nasilają się nałożone na tę linię absorpcje. Cowley i inni
[2] pokazali, że podobnie ewoluują natężenia względne linii Hβ i Hγ, które
w pobliżu zaćmień objawiają się jako silne absorpcje znacznie słabnące wraz
z zanikaniem kontinuum gorącego składnika w fazie całkowitej, zaś ujaw-
niają się w emisjach tuż po fazie peryastronu. Méndez i inni [12] sugerowali,
że typ widmowy chłodnego składnika może ulegać zmianie z fazą orbitalną,
na co zdaje się wskazywać klasyfikacja, dokonywana przez różnych autorów
na widmach wykonywanych przy różnych fazach orbitalnych, zmieniająca
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Rysunek 10 Krzywe blasku BVRC w przedziale fazy obejmującym maksimum wynikłe
wskutek działania efektu elipsoidalności w pobliżu przejścia składników układu przez
peryastron. Znaczenie symboli jest takie jak na Rys. 9

się od nadolbrzyma typu M do wczesnego typu K (zobacz: Gałan i inni [5]).
Porównanie naszych widm w wysokiej rozdzielczości z widmami standar-
dów wskazuje, że składnik chłodny systemu jest nadolbrzymem typu około
K5. Interesujące rezultaty przy-nosi także analiza diagramów dwuwskaźni-
kowych.

Na rys. 11 przedstawiony jest diagram (U-B,B-V), na którym uwidacz-
nia się zmiana wskaźników barwy podczas zaćmienia. Poza zaćmieniem, gdy
do jasności systemu kontrybuują oba składniki, wskaźniki barwy grupują
się w obrębie wyspy punktów oznaczonej ”Hot + Cool”. W trakcie ingre-
sów i egresów wkład gorącego składnika spada i pomiary wykonane w tych
fazach tworzą most w kierunku drugiej wyspy oznaczonej ”Cool + excess”,
którą stanowią pomiary uzyskane podczas fazy całkowitej. Wydawać by się
mogło, że do jasności w tym miejscu powinien kontrybuować jedynie nad-
olbrzym. Wyspa z oznaczeniem ”Hot” określa natomiast położenie gorące-
go składnika, wyekstrahowanego na podstawie jasności w minimum i poza
zaćmieniem. Należałoby oczekiwać, że oba składniki będą jednakowo po-
czerwienione przez ośrodek międzygwiazdowy. Jednakże wartości E(B−V )
odczytane z diagramu znacznie się różnią, przyjmując wartości 0.90± 0.11
i 0.64 ± 0.22 odpowiednio dla gorącego i chłodnego składnika. Sprawia to
wrażenie, że składnik chłodny systemu ulega podczas zaćmienia pewnemu
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Rysunek 11 Diagram dwubarwny (U-B, B-V ) z naniesioną pozycją systemu poza za-
ćmieniem (Hot+Cool), w zaćmieniu (Cool + excess) oraz wyekstrahowanego na pod-
stawie głębokości zaćmień składnika gorącego (Hot). Symbolami +, ×, � zaznaczone
zostały kalibracje Straiˇžysa dla gwiazd klas jasności odpowiednio: V, III i I

poniebieszczeniu. Podczas fazy całkowitej nadolbrzym wygląda na gwiazdę
typu około K0-2. Przypuszczalnie obserwowana sytuacja jest przejawem ist-
nienia nadwyżek w zakresie krótkofalowym powodowanych rozpraszaniem
światła pochodzącego od gorącej gwiazdy na otoczce wokół nadolbrzyma.

W wyniku analiz fotometrycznego i spektroskopowego zachowania się
systemu zapostulowany został modelem jakościowy, w którym za obserwo-
wane zmienności odpowiedzialne jest nałożenie się kilku zjawisk:

• Za rozległe skrzydło obserwowane w krzywej blasku U tuż po zaćmieniu
odpowiedzialne mają być zaćmienia atmosferyczne przez otoczkę wokół
nadolbrzyma.

• Za obserwowany po zaćmieniu, na przestrzeni około 250 dni ”dryft”,
z maksimum w okolicy peryastronu, w znacznej mierze odpowiadać ma
efekt elipsoidalności. W peryastronie obserwowana powierzchnia nad-
olbrzyma wzrasta na skutek działania sił pływowych o kilka procent
co owocuje obserwowanym efektem pojaśnień o amplitudzie bliskiej
lub nieco ponad 0.m05 w pasmach BVRI. Na rys. 12 na tle danych
pomiarowych zaprezentowana jest syntetyczna krzywa blasku V wy-
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produkowana przy użyciu kodu Wilsona-Devinneya. Zmiany w pobliżu
zaćmienia interpretowane efektem elipsoidalności preferują parametry
bliskie tym wynikłym z orbity Cowley i innych [2].

• Elispoidalność z powodzeniem może tłumaczyć amplitudę i wystąpie-
nie momentu maksimum zjawiska pojaśnienia przy peryastronie. Nie
można tak jednak wytłumaczyć mniej więcej symetrycznych względem
środka zaćmienia residuów krzywych syntetycznych od obserwacyjnych
krzywych blasku, jakie otrzymalibyśmy poprzez zabieg ich odjęcia.
W obserwowanej krzywej blasku jasność systemu zaczyna rosnąć już
kilka miesięcy przed zaćmieniem czego elipsoidalność nie jest w stanie
wywołać w przypadku orbity o parametrach bliskich tym jak w układzie
AZ Cas (fakt stwierdzony na bazie analiz wielu modeli syntetycznych
generowanych przy różnych parametrach orbity). Zjawisko to można
tłumaczyć istnieniem pewnej nadwyżki promieniowania generowanej
w pobliżu i podczas zaćmień, skutkiem rozpraszania promieniowania
emitowanego przez składnik gorący na otoczce.

Rysunek 12 Syntetyczna krzywa blasku uzyskana z wykorzystaniem kodu Wilsona-
Devinneya z zastosowaniem parametrów fizycznych układu wg Cowley i inni [2] porów-
nana z danymi obserwacyjnymi

Zjawisko rozpraszania cechuje się silnym wzmocnieniem amplitudy fali
rozproszonej w kierunku propagacji, przy czym można wyróżnić dwa za-
sadnicze przypadki: rozpraszanie Rayleigha na cząstkach małych w porów-
naniu z długością fali (d ¬ 0.03λ), które ma dwa maksima (w kierunku
propagacji oraz kierunku przeciwnym) i tzw. rozpraszanie Mie na dużych
cząstkach, które charakteryzuje się występowaniem jednego silnego mak-
simum w kierunku propagacji (schematyczne wyjaśnienie zaprezentowane
jest na rys. 13).
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Rysunek 13 Schematyczne porównanie indykatrys natężeń dla przypadku rozpraszania
Rayleigha z przypadkami rozpraszania Mie na cząstkach o różnych rozmiarach

Na rys. 14 pokazane jest oszacowanie na zależność natężenia promienio-
wania rozproszonego przez pojedynczą cząstkę, znajdującą się w pobliżu
gwiazdy na orbicie takiej jak w układzie AZ Cas, od fazy orbitalnej dla
poszczególnych pięciu pasm fotometrycznych UBVRI. Skale czasowe i za-
leżność od długości fali przebiegu wygenerowanego efektu dobrze wpaso-
wują się w charakterystykę czasowego przebiegu zjawiska obserwowanego
w układzie AZ Cas. Maksimum tego efektu usytuowane po 4 kontakcie za-
ćmienia, tzn. przesunięte w kierunku peryastronu, dobrze tłumaczy dwa
aspekty obserwacyjne wyraźnie widoczne w krzywych blasku: (i) fakt, że
odchyłki modelu z elipsoidalnością od obserwacji są większe po egresie za-
ćmienia oraz to, (ii) że maksima pojaśnień w dnie zaćmienia są przesunięte
w kierunku końca zaćmienia. Tłumaczy też szybki wzrost amplitudy po-
jaśnienia obserwowanego w dnie zaćmienia w kierunku krótszych długości
fali. Rozpraszanie typu Rayleigha na małych cząstkach musiałoby dać dru-
gie maksimum w pobliżu tranzytu. Gdybyśmy jednak mieli do czynienia
z rozpraszaniem, w którym istotnie dominowałyby cząstki o rozmiarach rzę-
du kilku tysięcy Å (tzw. rozpraszanie Mie), wówczas powinniśmy uzyskać
efekt zgodny z obserwowanym, tzn. z jednym silnym maksimum w pobliżu
okultacji i brakiem takiego maksimum (bądź też dużo słabszym) podczas
tranzytu, czyli tak jak ma to miejsce właśnie w przypadku układu AZ Cas.

Zaproponowany model jakościowy wydaje się być atrakcyjnym wytłu-
maczeniem zmian obserwowanych w układzie AZ Cas, wymaga on jednak
weryfikacji i przetestowania poprzez modele syntetyczne uwzględniające ilo-
ściowe aspekty zjawisk fizycznych jakie odgrywają tu rolę (absorpcja, roz-
praszanie i pływy). W tym celu potrzebne będą wielobarwne dane foto-
metryczne dokładnie oddające wszystkie etapy zjawiska od początku ”dry-
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ftu” jasności poprzez zaćmienie z dokładnymi obserwacjami dna zaćmienia,
przez maksimum pojaśnienia aż do zakończenia zjawiska po peryastronie,
gromadzone w miarę możliwości wraz z równoległym monitoringiem spek-
troskopowym. Aby to przedsięwzięcie było realne niezbędne jest połącze-
nie wysiłków przez wykorzystanie wielu instrumentów w jednej kampanii
obserwacyjnej. Czyniąc wstęp do jej przygotowania podaję najważniejsze
daty. Najbliższe zaćmienie w układzie AZ Cas wystąpi na przełomie lat
2012 i 2013. Moment środka zaćmienia szacowany zgodnie z efemerydą:
JDmid−ecl = 2432477.8 + 3403.85 × E (Gałan [3]), powinien przypaść na
12 stycznia 2013 r. (JD = 2456305). Biorąc pod uwagę około 120 dnio-
wy czas trwania zaćmienia od momentu wystąpienia 1-go do 4-go kontak-
tu, momenty te powinny wystąpić tuż przed połowami miesięcy: listopad
2012 i marzec 2013 r. Aby pokryć obserwacjami całe zjawisko ”dryftu” ja-
sności spowodowanego rozpraszaniem, od jego początku na kilka miesięcy
przed zaćmieniem poprzez jego maksimum w okolicach listopada 2013 r. aż
do jego zakończenia szybkim spadkiem blasku po peryastronie, należałoby
rozpocząć obserwacje w kwietniu 2012 r. i kontynuować systematyczny mo-
nitoring do czerwca 2014 r. Zachęcam do podjęcia obserwacji i do kontaktu
z koordynatorem kampanii na adres: cgalan@astri.uni.torun.pl.

Rysunek 14 Zależność wartości wzrostu natężenia promieniowania ∆I0 rozproszone-
go przez pojedynczą cząstkę o małych rozmiarach (rozpraszanie Rayleigha) pochodzącą
z otoczki w układzie AZ Cas od fazy orbitalnej dla pięciu pasm systemu Johnsona -
Cousinsa. ∆I0 dla wszystkich pasm zostało znormalizowane do jedności względem mak-
simum wartości efektu w paśmie U
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Obserwacje gwiazdy zmiennej CC
Comae Berenicis

Justyna Gronowska

Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Oleska 48, 45-041 Opole

Chciałabym zaprezentować wyników moich badań, które dotyczyły
gwiazdy zmiennej zaćmieniowej CC Com. Obserwacje astronomiczne zo-
stały wykonane za pomocą Refraktora Orion o średnicy 80 mm w obser-
watorium Uniwersytetu Opolskiego. Wartości minimów, które otrzymałam
zgadzają się z aktualnymi obliczeniami, dokonanymi przez Ivana Androno-
va oraz obliczeń wykonanych przez A. Paschke. Nie zgadzają się natomiast
z wynikami otrzymywanymi przed laty przez innych autorów.

1 Wstęp

CC Comae Berenicis jest gwiazdą podwójną typu W Uma o bardzo krótkim
okresie orbitalnym wynoszącym około 0.221 dnia, inklinacji około 90 stopni
oraz stosunku mas około 0.5. Ze względu na swoje szczególne właściwości
CC Com była przedmiotem badań wielu obserwatorów.

Gwiazdy W UMa są łatwo rozpoznawalne przez ich krzywą zmian bla-
sku z niemal równymi minimami i ciągłą zmianą jasności. Gdy odległość
pomiędzy składnikami jest bardzo mała wówczas są one zdeformowane dzia-
łaniem sił pływowych i swoim kształtem przypominają elipsoidę obrotową.
Wówczas zmiany jasności następują nie tylko wskutek zaćmień, ale rów-
nież dlatego, że gwiazdy te zwracają się w stronę obserwatora raz mniejszą
a raz większą powierzchnią. Zmienność waha się od kilku dziesiątych do
nieco ponad jednej magnitudy. Okres zmian jest zazwyczaj krótki i waha
się pomiędzy 0,25 dnia do około 1 dnia.

Gaz w obszarach powyżej obu krytycznych powierzchni Roche’a może
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być utrzymywany we wspólnej otoczce obejmującej obie gwiazdy układu
podwójnego. Jeśli wspólna otoczka układu kontaktowego jest dostatecz-
nie gruba, to może skutecznie ukryć przed obserwatorem własności obu
gwiazd tworzących układ. Na przykład wspólna fotosfera, leżąca (niemal)
na powierzchni ekwipotencjalnej obejmującej obie gwiazdy ponad wspólną
otoczką, musi mieć prawie jednakową temperaturę na całej powierzchni,
a nie różne temperatury efektywne, których spodziewalibyśmy się, gdyby
obie gwiazdy tworzące układ były oddzielnymi składnikami. Jak pierwsi
zauważyli Osaki i Lucy (patrz Frank H. Shu [3]), we wspólnej otoczce mu-
si działać mechanizm mieszający dwa różne strumienie promieniowania,
wydobywające się z wnętrz krytycznych powierzchni Roche’a i prowadzą-
cy do powstania jednorodnego strumienia obserwowanego na powierzchni
wspólnej fotosfery. Najliczniejszymi układami tego typu są układy typu
W UMa, w których wspólna otoczka obejmuje dwie gwiazdy ciągu główne-
go. Jak wcześniej wspomniałam, minima krzywej zmian blasku są niemal
identycznej głębokości, z własności tej wynika, że temperatury efektywne
obu gwiazd muszą być niemal identyczne, pomimo różnych mas. Gdyby
temperatury efektywne były takie jakie mają pojedyncze gwiazdy ciągu
głównego wówczas zaćmienie dużej gorącej gwiazdy przez gwiazdę małą
i zimną byłoby głębsze niż drugie minimum. Wniosek ten pozostaje w zgo-
dzie z brakiem zauważalnych zmian koloru i typu widmowego podczas ruchu
orbitalnego gwiazd.

2 Prezentacja wyników

Wyniki moich obserwacji zostały otrzymane na podstawie dwóch nocy ob-
serwacyjnych. Redukcja danych oraz fotometria zostały wykonane za po-
mocą pakietu IRAF. Poniżej (rys. 1, 2) prezentuję krzywe zmian blasku dla
obu nocy obserwacyjnych. Wartości minimów zostały otrzymane metodą
dopasowania paraboli.

Przeprowadzając transformatę Fouriera mogłam wyznaczyć okres zmian
blasku, jednak podczas obliczeń okresu orbitalnego pojawiła się pewna nie-
ścisłość, a mianowicie program wykonujący transformatę Fouriera na krzy-
wych z dwóch nocy popełnił błąd, źle dopasowując do nich funkcję sinus.
Przyczyną tego błędu jest zbyt mała liczba danych, którymi się posiłkował.
Dlatego do obliczenia minimów kalkulowanych posługiwałam się okresem
z literatury. Korzystając z wartości wyznaczonych minimów obserwowanych
i kalkulowanych, został sporządzony diagram O-C, który przedstawia zależ-
ność, pomiędzy różnicą wystąpienia minimum obserwowanego i minimum
kalkulowanego, a daną epoką. Znajduje się on na rysunku 3.

Jeśli elementy Mo (moment minimum początkowego) i P (okres orbi-
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Rysunek 1 Krzywa zmian blasku gwiazdy CC Comae Berenicis dla nocy z 22.03.2010

Rysunek 2 Krzywa zmian blasku gwiazdy CC Comae Berenicis dla nocy z 07.04.2010

talny) są poprawne, to punkty na diagramie O-C gromadzą się wzdłuż
prostej O − C = 0. Każdy inny układ punktów oznacza, że przynajmniej
jeden z tych parametrów jest wyznaczony błędnie. Jeśli punkty układa-
ją się wzdłuż innej linii prostej, to na podstawie takiego diagramu można
wyliczyć nowe, poprawne elementy Mo i P.

Najbardziej interesujące jest jednak zastosowanie diagramu O-C dla
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Rysunek 3 Diagram O-C sporządzony na podstawie dwóch nocy obserwacyjnych: 22.03
oraz 07.04.2010

gwiazd, które z różnych powodów wykazują zmiany długości okresu P. W ta-
kich przypadkach punkty na diagramie nie układają się wzdłuż linii pro-
stych.

Rysunek 4 to diagram O-C dla gwiazdy CC Comae Berenicis sporządzo-
ny na podstawie wieloletnich obserwacji, ze względu na duży rozrzut mini-
mów uzyskanych na drodze obserwacji wizualnych zostały one uśrednione
w grupach, a następnie do otrzymanego zbioru punktów została dopasowa-
na krzywa.

3 Podsumowanie

Wartości minimów, które otrzymałam zgadzają się z aktualnymi wynikami
otrzymanymi przez Ivana Andronova oraz oraz obserwacjami wykonanymi
przez A. Paschke (2003). Nie zgadzają się natomiast z wynikami otrzy-
mywanymi przed laty. Na podstawie atlasu J. Kreiner, C.H. Kim, I.S.
NHA [2] moment minimum początkowego powinien wynosić na tę epo-
kę 2455278.42663. Wynik ten różni się od mojego o około 10 minut. Jak
się podejrzewa różnica ta jest spowodowana najprawdopodobniej zmianą
okresu orbitalnego gwiazdy przeze mnie obserwowanej. Możliwe przyczyny
zmiany okresu CC Com to m.in.:

• Qian [5] and Yang & Liu [6] sugerują, że zmiana okresu może być
spowodowana transferem masy, wspierając teorię TRO i AML

• Niedawno Yang znalazł wiekową zmianę okresu i przypisał ją do istnie-
nia trzeciego towarzysza, nie zostało to jednak potwierdzone.
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Rysunek 4 Diagram O-C gwiazdy CC Comae Berenicis dla wieloletnich obserwacji

Mechanizm powstawiania gwiazd podwójnych oraz ich ewolucja nie zo-
stała jeszcze dokładnie poznana, do tego około 50% gwiazd należy do ukła-
dów wielokrotnych z czego większość tworzy układy podwójne. Dlatego dal-
sze ich badanie może przyczynić się do lepszego poznania fizyki i ewolucji
gwiazd.
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Kosmonauta.net

Aleksander Kurek

Ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 25/5,
81-466 Gdynia

http://www.kosmonauta.net
e-mail: kontakt@kosmonauta.net

Portal Kosmonauta.net (ISSN 2081-4410) to największy w Polsce inter-
netowy serwis o tematyce astronautycznej. Powstał na początku 2009 roku
z inicjatywy osób aktywnie działających przy społecznościach astronomicz-
nych i naukowych jako remedium na nieliczne rzetelne internetowe źródła
polskojęzycznych wiadomości z dziedziny astronautyki i pokrewnych.

Serwis Kosmonauta.net jest w tej chwili tworzony przez około dwudzie-
stu autorów stałych i wielu zamieszczających teksty mniej regularnie lub
gościnnie. Wśród gościnnych autorów znajdują się uznani zagraniczni spe-
cjaliści związani z najbardziej znanymi agencjami kosmicznymi. Do sierp-
nia 2011 opublikowaliśmy ponad 3100 artykułów, analiz i not prasowych.
Prowadzimy tekstowe transmisje z różnego rodzaju wydarzeń astronautycz-
nych: startów rakiet nośnych włącznie z Wahadłowcami, wyjść w przestrzeń
kosmiczną, czy też innych okolicznościowych wydarzeń, jak negocjacje Pol-
ski nad wstąpieniem do ESA. Portal jest również patronem wielu branżo-
wych przedsięwzięć: Roku Jana Heweliusza, projektów SCOPE 2.01 i RE-
XUS2 Suaineadh3, konkursu SkyQuest, misji balonowej Hevelius oraz jej
kontynuacji - ScopeDome Hevelius II.

Kosmonauta.net zakwalifikował się do udziału w prestiżowym Między-
narodowym Kongresie Astronautycznym (International Astronautical Con-

1Stabilized Camera Observation Platform Experiment, system sterowania i stabiliza-
cji kamery balonu stratosferycznego; Politechnika Warszawska.

2Rocket Experiments for University Students, agencje kosmiczne DLR oraz SSC -
udostępnianie miejsca na rakiecie nośnej dla eksperymentów studenckich.

3Rozłożenie siatki 2x2m przy użyciu siły odśrodkowej.
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gress, IAC) - prawdopodobnie najważniejszej i najbardziej prestiżowej kon-
ferencji o tematyce astronautycznej. Jej zeszłoroczna edycja odbyła się
w czeskiej Pradze. Zgłoszona prelekcja pt. ”From simple fascination to pro-
fessional project - the Polish webcommunity perspective” została umiesz-
czona w bloku E1.4 ”New worlds - Innovative space education and outre-
ach”. Była to jedna ze zaledwie trzech prezentacji z Polski.

Kosmonauta.net to nie tylko serwis informacyjny, dzięki któremu wycho-
dzimy naprzeciw zapotrzebowaniu na bieżące informacje z sektora kosmicz-
nego, ale również przedsiębiorstwo rozpoczynające działanie w sektorze ko-
smicznym. W Polsce ten sektor dopiero się tworzy, jednak po przystąpieniu
do ESA będzie miał szansę wejścia na ścieżkę szybkiego rozwoju.

Jako firma chcemy dostarczać na rynek głównie wartość dodaną w po-
staci m. in. analiz rynkowych, pomocy prawnej, konsultingu naukowo-
technicznego czy organizacji spotkań biznesowych i naukowych. Obecnie
oferujemy obserwatorom-amatorom specjalistyczny notatnik do notowa-
nia wyników obserwacji (”Notatnik dla miłośników astronomii”, A. Piech,
K. Kanawka) - na pierwszych jego stronach zebrane zostało wiele praktycz-
nych informacji, których obserwatorzy zwykle potrzebują.

Swoim know-how już w tej chwili wspieramy konsultacje społeczne Pro-
gramu Rozwoju Technologii Kosmicznych i Satelitarnych, organizowanych
przez Ministerstwo Gospodarki. Od maja tego roku część naszych arty-
kułów publikuje u siebie dział ”Technologie” internetowej wersji ”Gazety
Wyborczej” oraz kilka innych portali internetowych.

Trzon zespołu Kosmonauta.net tworzą:
Dr Krzysztof Kanawka - w 2010 roku ukończył doktorat w Imperial

College London. Obecnie odbywa staż podoktorski we francuskim konsor-
cjum o nazwie ”Econoving”, skoncentrowanym na nowoczesnych źródłach
energii i naukowo-technicznej współpracy międzynarodowej. W latach 2006-
2009 uczestniczył w małych studenckich misjach satelitarnych SSETI ESEO
i SSETI Swarm. Project manager misji balonowych Hevelius. Współzało-
życiel Kosmonauta.net.

Maciej Mickiewicz - student inżynierii lądowej Politechniki Gdań-
skiej, stypendysta naukowy, współorganizator obchodów Roku Heweliu-
sza w Gdańsku. Członek zespołu misji balonu stratosferycznego Hevelius.
Współzałożyciel Kosmonauta.net.

Michał Moroz - arabista, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim;
pracownik Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orien-
talnych Uniwersytetu Wrocławskiego; autor prac naukowych dotyczących
technologii kosmicznych na Bliskim Wschodzie. Autor i redaktor pisma
Polskiego Towarzystwa Astronautycznego (PTA) ”Astronautyka” w latach
2000-2003. W latach 2007-2009 sekretarz PTA. Od 2009 roku przedstawiciel
Polski w Space Generation Advisory Council, organizacji afiliowanej przy
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ONZ. Współzałożyciel Kosmonauta.net.
Adam Piech - technik informatyk. Współtwórca i moderator najwięk-

szego polskiego forum astronautycznego o nazwie Astronautyka.org. Współ-
założyciel serwisu Kosmonauta.net, autor wielu specjalistycznych artyku-
łów z dziedziny astronautyki. Obecnie zajmuje się budową uniwersalnej
modułowej sondy stratosferycznej w ramach misji Hevelius.

Hubert Bartkowiak - fizyk, elektronik, programista. Wieloletni popu-
laryzator astronautyki w Internecie. Przedstawiciel Kosmonauta.net w kon-
sultacjach społecznych Programu Rozwoju Technologii Kosmicznych i Sa-
telitarnych Ministerstwa Gospodarki.

Michał Jerzy Solnica - absolwent historii (specjalność europeisty-
ka, WSHE we Włocławku) i stosunków międzynarodowych (specjalność
wschodnia, Uniwersytet Łódzki), wieloletni entuzjasta badań kosmosu i ich
dziejów; członek redakcji portalu internetowego Kosmonauta.net.

Elżbieta Zocłońska - magister inżynier mechaniki i budowy maszyn
o specjalności astronautyka. W latach 1999-2006 aktywnie brała udział
w działaniach Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszaw-
skiej , m. in. jako członek zespołu sterującego pierwszym studenckim sa-
telitą SSETI Express oraz zespołu przeprowadzającego badania w stanie
nieważkości. Od 2007 honorowy członek SKA.

Dr Krzysztof Kajda - w latach 2005-2009 doktorat na Uniwersyte-
cie Śląskim przy ścisłej współpracy z grupą naukową DESY Theory Group
w Zeuthen. Obecnie związany z Uniwersytetem Śląskim w ramach innowa-
cyjnego projektu edukacyjnego iCSE, którego celem jest integracja metod
komputerowych z kierunkowymi przedmiotami wybranych nauk ścisłych
przy współpracy Uniwersytetu z Oslo. Współzałożyciel Kosmonauta.net.
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Plany zbudowania polskiego
interferometru radiowego

Bogdan Wszołek

Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

E-mail: bogdan@ajd.czest.pl

W Psarach koło Kielc w roku 1974 założono Naziemną Stację Łączności
Satelitarnej. Na przestrzeni ostatnich lat stacja była własnością Telekomu-
nikacji Polskiej S.A. i nosiła nazwę Centrum Usług Satelitarnych TP SAT.
Na wyposażeniu centrum było siedem anten radiowych służących do łączno-
ści satelitarnej. Instrumenty spełniały najwyższe światowe standardy, jeśli
chodzi o precyzję i niezawodność działania. Do ostatnich swoich dni były
w pełni sprawne i zadbane w stopniu, któremu nie dorównywał żaden inny
tego rodzaju instrument naukowy w Polsce. Były to:

(1) 1 radioteleskop o średnicy czaszy 32.5 metra,

(2) 1 radioteleskop o średnicy czaszy 16 metrów,

(3) 3 radioteleskopy o średnicy czaszy 13 metrów,

(4) 1 radioteleskop o średnicy czaszy 12 metrów,

(5) 1 radioteleskop o średnicy czaszy 9 metrów.

Jesienią 2010 roku dokonano całkowitej likwidacji instrumentarium
w Psarach. Ostatecznie z siedmiu anten uratowano cztery (tabela 1, rys. 1).
Anteny 32.5-metrowa, 13-metrowa i 12-metrowa trafiły na złom. Zabezpie-
czone instrumenty czekają na rewitalizację w nowych miejscach. Wymagają
poważnego zaangażowania intelektualnego, organizacyjnego i finansowego
ze strony nowych właścicieli, jeśli mają na nowo stać się wartościowymi
odbiornikami fal radiowych.

Stowarzyszenie Astronomia Nova (www.astronomianova.org), które ura-
towało anteny od zniszczenia, widzi możliwość utworzenia polskiego inter-
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Tabela 1 Wykaz anten pochodzących z Psar ze wskazaniem ich właścicieli i umiejsco-
wienia.

Antena Miejscowość Współrzędne geograficzne Właściciel

16 m Kraków ϕ = 50o04′ λ = −19o58′ Uniwersytet Jagielloński
13 m A Częstochowa ϕ = 50o49′ λ = −19o07′ Marek Pelian
13 m B Wieruszów ϕ = 51o17′ λ = −18o10′ Kazimierz Błaszczak

9 m Rzepiennik Biskupi ϕ = 49o47′ λ = −21o05′ Bogdan Wszołek

ferometru radiowego w oparciu o odzyskane instrumenty. Idei sprzyja cho-
ciażby to, że instrumenty trafiły do miejscowości znacznie od siebie odda-
lonych i korzystnie ułożonych w przybliżeniu na linii prostej o orientacji
południowy wschód - północny zachód. Oddalenie skrajnych anten wynosi
około 300 km.

Każda z czterech anten najprawdopodobniej zostanie zainstalowana
i w taki czy inny sposób będzie pełnić rolę pojedynczego instrumentu. Dla
idei interferometru istotne jest by już podczas instalacji każdej z anten za-
bezpieczyć możliwość jej przyszłej pracy w zespole z pozostałymi. Proces
tworzenia interferometru radiowego, narzucającym się pół chałupniczym
sposobem, dostarczyłby niepowtarzalnych doświadczeń wielu polskim spe-
cjalistom. Gotowy instrument, jako jedyny tego rodzaju w Polsce, służyłby
znakomicie zarówno samej nauce jak i jej popularyzacji.
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Rysunek 1 Fotografie uratowanych anten na ich pierwotnych stanowiskach w Psarach
(fot. B.Wszołek).



140 Wykorzystanie małych teleskopów II



Obserwacje gwiazd zmiennych
w Olsztyńskim Planetarium

i Obserwatorium Astronomicznym

Piotr Wychudzki, Bogusław Kulesza, Maciej Grzemski

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
Al. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn,

e-mail: oa@planetarium.olsztyn.pl

Chcielibyśmy zaprezentować instrumenty obserwacyjne zainstalowane
ostatnio w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym,
a także przedstawić bieżące obserwacje wykonane nowym systemem foto-
metrycznym.

1 Wstęp

Olsztyńskie Obserwatorium Astronomiczne jest cześcią Olsztyńskiego Pla-
netarium i Obserwatorium Astronomicznego (OPiOA). Zostało założone
w starej (z 1897 r.), zaadaptowanej wieży ciśnień w 1976 roku, kiedy to roz-
poczęły się na niej pierwsze prace konstrukcyjne. Od 13 października 1979
roku wraz z Planetarium jest ciekawą atrakcją dla mieszkańców Olsztyna
i turystów.

OPiOA z założenia jest miejscem, w którym spotyka się astronomia
amatorska i profesjonalna. Aby mogło pełnić tę funkcję, aby mogło zainte-
resować potencjalnego amatora, a być może w przyszłości studenta astro-
nomii, powinno posiadać sprzęt lepszej klasy niż ten jakim dysponują miło-
śnicy astronomii. W 2009 r. Dyrektor OPiOA Dr Jacek Szubiakowski wraz
z Mgr Bogdanem Kuleszą (Kierownikiem Działu Astronomicznego) zdobyli
środki na nowe wyposażenie Obserwatorium. W rozbudowanym projekcie
znalazło się również miejsce na profesjonalny sprzęt obserwacyjny. Na po-
czątku czerwca 2009 r. kopuła Obserwatorium wyposażona została w 250
mm teleskop Meade ACF OTA, kamerę CCD SBIG ST8-XMEI oraz zestaw
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filtrów fotometrycznych Johnosna/Bessella (B, V, R). Ten nowy system fo-
tometryczny stworzył okazję do prowadzenia wartościowych naukowo po-
miarów jasności gwiazd w różnych zakresach światła widzialnego i w dość
szerokiej gamie rozdzielczości czasowych. W 2010 roku do systemu dołożono
filtry U, I wypożyczone z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

2 System fotometryczny

Nasz teleskop, pracujący w systemie optycznym Schmidt’a – Cassegrain’a,
zainstalowany został na 30 letnim refraktorze Coude firmy Zeiss, który za-
pewnia mu prowadzenie i służy jako celownica. Nowy teleskop posiada ogni-
skową równą 2500 mm, a jego płyta korekcyjna niweluje komę sferycznego
lustra głównego nie redukując przy tym użytecznej apertury [5]. Rysunek
1 pokazuje teleskop i jego osprzęt.

Rysunek 1 Stary teleskop Coude i nowy teleskop Meade z kamerą CCD

Kamerę SBIG ST8-XMEI charakteryzuje wysoka efektywność kwanto-
wa matrycy KAF-1603ME, której maksimum przypada w filtrze R. Wykres
krzywej efektywności kwantowej przedstawiono na Rysunku 2. Do zalet tej
kamery zalicza się również niski poziom szumów oraz zdolność do schło-
dzenia matrycy o 35 ◦ poniżej temperatury otoczenia jedynie za pomocą
chłodzenia termoelektrycznego. Matryca zawiera prawie 1,6 mln pikseli
o wymiarach 9x9 µm i wyposażona jest w elektromechaniczną migawkę.
Cały zestaw daje dość duże pole widzenia o rozmiarach około 18’ x 12’ uła-
twiające znalezienie adekwatnej gwiazdy porównania i jednocześnie nie tak
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rozległe aby ekstynkcja atmosferyczna miała dominujący wpływ na wyniki
pomiarów.

Rysunek 2 Krzywa efektywności kwantowej matrycy KAF-1603ME kamery CCD [7].

Kolorowa fotometria może być prowadzona przy wykorzystaniu fotome-
trycznych filtrów Johnsona/Bessella: U, B, V, R, I. Ich krzywe przepusz-
czalności przedstawione zostały na Rysunku 3.

3 Obserwacje

Pierwsze testowe obserwacje odbyły się w lipcu 2009 roku. Koordynowa-
ne były z pomiarami w obserwatorium UMK w celu sprawdzenia jakości
uzyskiwanych wyników. Pierwszym obserwowanym obiektem był klasyczny
system symbiotyczny YY Her o wizualnej jasności 11,1 mag [6] wykazujący
nowopodobne wybuchy. Okres orbitalny układu wynosi około 574,58 dni
[8]. Rysunek 4 przedstawia krzywą blasku YY Her uzyskaną w OPiOA oraz
Centrum Astronomii UMK. Standardowe odchylenie wartości średniej da-
nych otrzymanych systemem fotometrycznym OPiOA wyniosło 0,013 mag
dla filtru B; 0,010 mag dla V; oraz 0,005 mag dla R.

Układ RZ Dra wybrany został na kolejny testowy obiekt w celu spraw-
dzenia możliwości uzyskiwania fotometrii o wysokiej rozdzielczości czaso-
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Rysunek 3 Krzywe transmisji filtrów Johnsona/Bessella [7].

Rysunek 4 Krzywa blasku YY Her w filtrach B, V oraz R z OPiOA (czarne punkty) i
UMK.

wej. RZ Dra to system półrozdzielony o jasności wizualnej 10,4 mag w mak-
simum blasku [2]. Jego okres orbitalny wynosi około 13 godzin. Rysunek 5
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przedstawia krzywą blasku RZ Dra otrzymaną w OPiOA podczas czterech
nocy na przełomie sierpnia i września 2009 r. Dane obserwacyjne sfazowane
zostały z okresem 0,5508726 dnia z efemerydy [3]:

HJDmin = 2452500, 1944 + Eorb × 0, 5508726 (1)

Każdy punkt na Rysunku 5 to pomiar wykonany na podstawie pojedyn-
czego zdjęcia. Średni błąd pojedynczego pomiaru wahał się w tym przypad-
ku od 0,004 mag do 0,007 mag.

Rysunek 5 Krzywa blasku RZ Dra w filtrze V uzyskana w OPiOA. Widoczne jest
minimum główne wypadające w fazie 0,0 oraz minimum wtórne w pobliżu fazy 0,5.

Obecnie OPiOA, współpracując z UMK, zaangażowane jest w kampanię
obserwacyjną Epsilon Aurigae – jednego z najbardziej zagadkowych obiek-
tów astronomii gwiazdowej. Ostatnie wyniki obserwacyjne pokazane zostały
na Rysunku 6.

4 Wnioski

Rysunek 4 wyraźnie pokazuje, że pomiary YY Her otrzymywane w OPiOA
zadowalająco dobrze zgadzają się z danymi z UMK. Przykład RZ Dra
świadczy o tym, że jesteśmy również w stanie prowadzić monitoring zmian
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Rysunek 6 Krzywe blasku Epsilon Aurigae w pięciu filtrach uzyskane w OPiOA.

jasności odpowiednio jasnych obiektów na poziomie kilku setnych magni-
tudo z rozdzielczością czasową kilkunastu minut. Opisane obserwacje do-
wodzą, że nasz nowy system fotometryczny jest w stanie dostarczyć warto-
ściowych obserwacji o naukowym znaczeniu, co daje nam możliwość współ-
pracy z profesjonalnymi obserwatoriami. Możliwości te wykorzystywane są
na bieżąco w kampanii obserwacyjnej Epsilon Aurigae, a także podczas
codziennej popularyzacji astronomii (na przykład podczas spotkań Klubu
Obserwatorów).

Jednym z celów konferencji miało być stworzenie swoistej listy małych
obserwatoriów zdolnych wziąć udział w przyszłych kampaniach obserwacyj-
nych. Z pewnością Olsztyńskie Obserwatorium można do niej dopisać.

Chcielibyśsmy podziękować Dr hab. Maciejowi Mikołajewskiemu
(UMK) za pomoc w wypożyczeniu filtrów U, I uzupełniających nasz system
fotometryczny.

Dziękujemy również Magdalenie Więcek, Cezaremu Gałanowi oraz Er-
nestowi Świerczyńskiemu (UMK) za udostępnienie wyników obserwacji YY
Her.
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Podsumowanie

Andrzej Pigulski

Instytut Astronomiczny,
Uniwersytet Wrocławski

ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

Na prośbę organizatorów przyszło mi przedstawić krótkie podsumowa-
nie konferencji, co robię po raz pierwszy w życiu. Spróbuję więc stanąć na
wysokości zadania i w kilku zdaniach podsumować dość bogaty program
praktycznie jednodobowej konferencji poświęconej wykorzystaniu małych
teleskopów.

Jest dość znamienne, że zarówno pierwszy (M. Mikołajewski) jak i ostat-
ni (B. Wszołek) prelegent w naukowej części konferencji zwrócili uwagę na
estetyczną stronę uprawiania astronomii. Zwykle mówi się, że małe jest
piękne. Przyznajemy to praktycznie wszyscy, choć zauważone tu zostało, że
owszem, małe jest piękne, o ile nie obwiesi się go młotkami (B. Wszołek)1.
Piękne jest jednak przede wszystkim niebo i to, co na nim znajdujemy.
Ten estetyczny wymiar astronomii niesie ze sobą niebywałe możliwości za-
interesowania młodych ludzi naukami ścisłymi. Możliwości, które innym
dziedzinom są czasami zupełnie niedostępne. Iluż to z nas, astronomów,
zainteresowało się astronomią tylko dlatego, że zachwyciło się kiedyś noc-
nym niebem lub zdjęciami obiektów astronomicznych?

Tematyka wystąpień konferencyjnych była niesłychanie szeroka. Ozna-
cza to, że zastosowanie małych teleskopów jest bardzo wszechstron-
ne. I tak, mieliśmy tutaj okazję zobaczyć wyniki obserwacji planetoid,
gwiazd kataklizmicznych, gwiazd pulsujących, symbiotycznych, zaćmienio-
wych, białych karłów, komet, kwazarów, blazarów, soczewek grawitacyj-
nych, AGN-ów, gromad otwartych i kulistych i innych obiektów. Niewiel-
kim teleskopem można też robić bardzo dokładną spektroskopię względnie

1Małe obwieszone młotkami znajduje się w Gorcach nieopodal Koninek.
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jasnych obiektów. Jednym słowem — małe jest użyteczne. Praktyka
pokazuje, że w wielu przypadkach małe daje lepsze wyniki niż duże.
Oczywiście najczęściej ma to miejsce dla stosunkowo jasnych obiektów. Co
ważne, najczęściej małe jest pod ręką, a więc w odległości krótkiej drogi
samochodem. Bywa jeszcze lepiej, bo teleskopy robotyczne dostępne są przy
biurku i najczęściej obserwator nie musi nadzorować pracy teleskopu w cza-
sie realnym. Można więc obserwacje prowadzić w kapciach (A. Bąkowska).
Teleskopy takie spełniają więc niesłychanie ważną rolę przy nabywaniu do-
świadczenia w obserwacjach: na małym uczymy się, co zrobić z więk-
szym. Myślę, że jednymi z najlepszych podsumowań użyteczności małych
teleskopów i komplementarności badań prowadzonych przy użyciu małych
i dużych teleskopów są dwa zdania wypowiedziane podczas tej konferencji,
które może niezbyt dokładnie tu zacytuję: ”Inną łyżką je się zupę, inną
miesza herbatę” (J.M. Kreiner) i ”Nie ma wojny między małym a dużym”
(L. Mankiewicz).

Ta użyteczność małych teleskopów widoczna jest bardzo dobrze je-
śli popatrzymy jak wiele nowych polskich projektów zostało niedawno
zrealizowanych, jest w trakcie realizacji lub niedługo powstanie. Mamy
więc nowe teleskopy w Poznaniu (K. Kamiński, W. Dymitrow), Kielcach
(P. Kankiewicz), Opolu (J. Gronowska), Olsztynie (P. Wychudzki), na Lu-
bomirze (M. Cikała), w Hiszpanii i Chile (R. Opiela). Dla zachowania
równowagi w przyrodzie niektóre (radio)teleskopy są rozbierane (Psary,
B. Wszołek), choćby częściowo (Suhora, W. Ogłoza). Jednym z najbardziej
widocznych trendów w używaniu małych teleskopów jest ich automatyza-
cja i robotyzacja. Pozwala to umieszczać teleskopy w miejscach z bardzo
dobrą pogodą, a tym samym uzyskiwać większą liczbę jakościowo lepszych
obserwacji.

Oczywiście niełatwo powiedzieć, co to jest mały teleskop. Dla jed-
nych (A. Olech) 60 cm teleskop jest dużym teleskopem, dla innych (niżej
podpisany) raczej średnim, a dla niektórych (S. Zoła) małe rozciąga się aż
do 2 m.2 Czyli, małe jest względne.

Jedną z ciekawostek tej konferencji była kontrowersja wokół tego, co
produkuje kamera CCD, najczęstsze wyposażenie małego teleskopu. Jak
się okazuje, bardzo różne rzeczy. I tak, w Poznaniu kamera CCD produku-
je ramki, we Wrocławiu ich dopełnienie — obrazy. W Krakowie z kolei
klatki, w Puławach zdjęcia, w Warszawie frejmy, by w Kielcach znowu
produkować ramki.

Jak przystało na małą konferencję o małych teleskopach, mało by-
ło też plakatów. Dokładnie rzecz biorąc jeden, ”Obserwacje spektroskopowe

2Jedna z popularnych definicji małego teleskopu mówi, że mały teleskop to taki te-
leskop, który nie ma TAC-u (z ang. Time Allocation Committeee), czyli komisji, która
przydziela na nim czas.
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obiektów o małej amplitudzie zmian”. Dzięki autorom tego plakatu, pa-
ni Natalii Żywuckiej i jej poznańskim koleżankom i kolegom nasza mała
konferencja zawierała wszystkie elementy, które ma każda duża konferencja.

Na koniec dość oczywista konstatacja. Na konferencji pokazane zostało
jak wiele nauki na światowym poziomie można zrobić za pomocą małych
polskich teleskopów, przy okazji wykorzystując je do nabywania doświad-
czenia obserwacyjnego. Konferencja była ze wszech miar udana i dobrze
zorganizowana, za co organizatorom należą się duże podziękowania. Z ca-
łą pewnością warto będzie w przyszłości zorganizować trzecią konferencję
poświęconą małym teleskopom.
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Zamknięcie konferencji

Włodzimierz Godłowski

Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Oleska 48, 45-041 Opole

W imieniu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego pragnę podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszej konferencji ”Wy-
korzystanie Małych Teleskopów 2”. Pragnę podziękować współorganizato-
rom naszej Konferencji Polskiemu Towarzystwu Astronomicznemu repre-
zentowanemu przez Wiceprezesa prof. Macieja Mikołajewskiego i Skarb-
nika prof. Bożenę Czerny, Komitetowi Naukowemu a więc prof. Piotrowi
Garbaczewskiemu, prof. Piotrowi Flinowi i znowu prof. Maciejowi Miko-
łajewskiemu, wszystkim prowadzącym sesje, wykładowcom i uczestnikom
konferencji. Pragnę podziękować komitetowi organizacyjnemu i naszym stu-
dentom, którzy bedąc jednocześnie uczestnikami, pomagali nam w organi-
zacji konferencji. W szczególności chciałbym podziękować dwóm osobom
bez których konferencja nie mogłaby się odbyć to jest pani dr Katarzy-
nie Książek i pani mgr Agnieszce Wendykier. Mam nadzieję że konferencja
przyczyniła się do lepszej wymiany informacji o istniejącej bazie obserwa-
cyjnej Małych Teleskopów w Polsce co ułatwi organizowanie przyszłych
kampani obserwacyjnych.
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Program Konferencji ”Wykorzystanie
Małych Teleskopów II”

Aula, Instytut Fizyki UO,
ul. Oleska 48, Opole

16.06.2011 - czwartek

12:00 - 12:45 Otwarcie - Prowadzący J. Kreiner

P. Garbaczewski

P. Flin

M. Mikołajewski - Najciekawsze obserwacje w Obserwatorium w Piwni-
cach (30’)

12:45 - 13:00 Przerwa

13:00 - 14:30 Sesja I - Prowadzący J. Kreiner

L. Mankiewicz - II Workshop on Robotic Autonomous Observatories w
Maladze (30’)

A. Olech - Nowe karłowate w ”period gap” (30’)

K. Bąkowska - W ulubionym fotelu i ciepłych kapciach, czyli zdalne ob-
serwacje astronomiczne (15’)

A. Marciniak - Zmiany blasku planetoid i modelowanie ich kształtów
(15’)

14:30 - 15:30 Przerwa Obiadowa

15:30 - 17:15 Sesja II - Prowadzący L. Mankiewicz

J. Kreiner - Obserwacje minimów jasności gwiazd zaćmieniowych jako
program dla małych teleskopów (30’)
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A. Pigulski - Fotometria CCD w Białkowie (30’)

W. Ogłoza - Modyfikacje teleskopu na Suhorze (15’)

K. Kamiński - Globalny Teleskop Astrofizyczny (15’)

W. Dymitrow - Poznański Teleskop Spektroskopowy (15’)

17:15 - 17:40 Przerwa

17:40 - 19:30 Sesja III - Prowadzący A. Olech

M. Otulakowska - CURious Variables Experiment (CURVE): IX Draco-
nis (30’)

R. Opiela - Detektory Pi of the Sky w Hiszpanii i Chile (15’)

S. Zoła - Programy badawcze wykonywane teleskopami na Suhorze i w
Krakowie (20’)

K. Bajan - Teleskopy w dydaktyce fizyki (15’)

M. Cikała - Plany badawcze Obserwatorium Astronomicznego na Lubo-
mirze (15’)

M. Więcek - Obserwacje gwiazd symbiotycznych w Obserwatorium w
Piwnicach (15’)

20:30 - Spotkanie Koleżeńskie - Restauracja Zagłoba, ul. Krakowska
39, Opole

17.06.2011 - piątek

9:00 - 10:50 Sesja IV - Prowadzący S. Zoła

M. Paradowski - Obserwacje wizualne i CCD komet oraz galaktyk (15’)

P. Kankiewicz - Najnowsze wyniki obserwacji na teleskopie OA IF UJK
w Kielcach. (20’)

E. Świerczyński - Wybuch gwiazdy nowej V2468 Cygni jako okazja do
obserwacji kilku przejawów aktywności gwiazd kataklizmicznych (30’)

C. Gałan - Zaćmienia w ekstremalnie długookresowych układach podwój-
nych: EE Cep i AZ Cas. Kampanie obserwacyjne z udziałem małych
teleskopów (30’)

J. Gronowska - Obserwacje gwiazdy zmiennej zaćmieniowej CC Com -
prezentacja wyników (15’)



Program 157

10:50 - 11:20 Przerwa

11:20 - 12:30 Sesja V - Prowadzący A. Pigulski

B. Malec - Soczewki Grawitacyjne (15’)

A. Kurek - Kosmonauta.net (15’)

A. Czaiński - Zastosowanie Platformy Obsługi Nauki do obliczeń nauko-
wych (15’)

B. Wszołek - Plany zbudowania polskiego interferometru radiowego (15’)

P. Wychudzki - Obserwacje gwiazd zmiennych w Olsztyńskim Planeta-
rium i Obserwatorium Astronomicznym (10’)

12:30 Sesja VI - Prowadząca B. Czerny

Podsumowanie Konferencji A. Pigulski

Zamknięcie Konferencji
13:00 Obiad
14:00 Wycieczki do wyboru Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Zwie-

dzanie Opola
Postery:

N. Żywucka - Obserwacje spektroskopowe obiektów o małej amplitudzie
zmian
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Lista Uczestników Konferencji
”Wykorzystanie Małych Teleskopów

II”

Bajan Katarzyna Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Bąkowska Karolina Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa
Borczyk Wojciech Obserwatorium Astronomiczne, UAM Poznań
Brancewicz Henryk Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Kraków
Brosławski Andrzej Uniwersytet Opolski, Opole
Cikała Marcin Obserwatorium Astronomiczne UMK, Piwnice
Czaiński Andrzej Instytut Informatyki UO, Opole
Czerny Bożena Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa
Dimitrow Wojciech Obserwatorium Astronomiczne UAM, Poznań
Dróżdż Marek Katedra Astronomii UP, Kraków
Fagas Monika Obserwatorium Astronomiczne UAM, Poznań
Flin Piotr Instytut Fizyki UJK, Kielce
Gałan Cezary CA UMK, Toruń
Garbaczewski Piotr Instytut Fizyki UO, Opole
Garczewska Marlena Uniwersytet Opolski, Opole
Godłowski Włodzimierz Instytut Fizyki UO, Opole
Górska Iwona Dom Eksperymentów Eureka, Szczecin
Gronowska Justyna Uniwersytet Opolski, Opole
Hypki Arkadiusz Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa
Kalicka Gracjana Dom Eksperymentów Eureka, Szczecin
Kamiński Krzysztof Obserwatorium Astronomiczne UAM, Poznań
Kankiewicz Paweł Zakład Astrofizyki UJK, Kielce
Koszyk Mirosław Uniwersytet Opolski, Opole
Kowalczyk Tomasz Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Kreiner Jerzy M. Katedra Astronomii IF UP, Kraków
Książek Katarzyna Uniwersytet Opolski, Opole
Kundera Tomasz Obserwatorium Astronomiczne, Kraków
Kurek Aleksander Redakcja Portalu Kosmonauta.net, Solaris Center
Kuźmicz Agnieszka Obserwatorium Astronomiczne UJ, Kraków
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Malec Beata Uniwersytet Śląski, Katowice
Mankiewicz Lech Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa
Marciniak Anna Obserwatorium Astronomiczne, Poznań
Marny-Janusz Piotr Uniwersytet Opolski, Instytut Fizyki
Michałek Grzegorz Obserwatorium Astronomiczne UJ, Kraków
Mikołajewski Maciej Centrum Astronomii UMK, Toruń
Nagi Łukasz Uniwersytet Opolski, Opole
Ogłoza Waldemar Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Olech Arkadiusz Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa
Opiela Rafał Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa
Otulakowska Magdalena Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa
Paradowski Mieczysław Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Lublin
Pigulski Andrzej Instytut Astronomiczny UW, Wrocław
Popowicz Adam Politechnika Śląska IE, Gliwice
Ryś Stanisław Obserwatorium Astronomiczne UJ, Kraków
Szatanik Roman Uniwersytet Opolski, Opole
Szpanko Marcin Uniwersytet Opolski, Opole
Świerczyński Ernest Centrum Astronomii UMK, Toruń
Wendykier Agnieszka Uniwersytet Opolski, Opole
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