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Królowa Berenika II

(267/266 - 221 p.n.e.) królowa Egiptu, wcześniej księżniczka Cyreny.
Żona Ptolemeusza III.
Poniżej złota moneta w wizerunkiem królowej ...

Gwiazdozbiór Warkocz Bereniki (łac.Comae Berenices)
Włosy Bereniki odcięte i złożone bogom w ofierze
po szczęśliwym powrocie męża Ptolemeusza III z wyprawy do Azji
dały nazwę gwiazdozbiorowi Warkocz Bereniki.
Poniżej rys.S.Hall'a(1788-1831) z gwiazdozbiorami:
Wolarza, Psów Gończych i Warkoczem Bereniki ...

Gwiazdozbiór Warkocz Bereniki – wersja ze Stellarium

Αlfa Warkocza Bereniki (Diademem,Al Dafirah/warkocz)
1826 rok - odkryta jako gwiazda wizualnie podwójna przez
Friedricha G.W. von Struve (ojciec)
0.7” (7000mas) maksymalna obserwowana
separacja składników.
Otto Struve (syn)
publikacja z 1875r.

→

Friedrich G.W.von Struve

Αlfa Warkocza Bereniki – niektóre parametry:
●

●
●
●
●

●
●
●
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●
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odległość ~ 60 lat świetlnych,

Niektóre parametry orbity tego układu podwójnego (patrz [1]):
okres orbitalny ~ 25,97 lat (9485,68 dni ± 0.97),
bardzo duże spłaszczenie orbity (mimośród e=0.4957 ± 0.001),
nachylenie płaszczyzny orbity 90.054º±0.010,
duża półoś orbity 0.66132” ± 0.00061.

Niektóre parametry fizyczne gwiazd tego układu podwójnego:
jasność całkowita obserwowana V~4.32mag (Składniki: A~5.05mag, B~5.08mag),
przez cały okres orbitalny jasność zmienia się o kilka mmag w skali dni i lat,
dwie praktycznie identyczne gwiazdy o typie widmowym F5V (skł.B F6V?),
całkowita masa układu 2.42.8Mʘ, masa składników A/B ~1.43/1.37Mʘ,
temperatura pow.obu gwiazd ~6600ºK, promień~1.3 Rʘ i jasności~2.7/2.0Lʘ,
średnica tarcz obu gwiazd widzianych z Ziemi ~ 0.0007” (0.7mas),

Czy jest możliwe zaćmienie α Com w styczniu 2015r.?
Astronomowie Matthew Muterspaugh (Tennessee State University)
i Williama Hartkopf (US Naval Observatory) - patrz [1] :
1. Na początku grudnia 2014 r. wykonali pomiary astrometryczne pozycji składników α
Com (znajdowały się wtedy na niebie w odległości około 36mas).
2. Wyznaczyli najdokładniej dotychczas znane parametry orbity α Com.
3. W ramach symulacji komputerowej wybrali próbkę 100 tysięcy przypadkowych
zestawów parametrów orbitalnych α Com zbliżonych do najdokładniej dotychczas znanych
wartości.
Zaćmienie

→ obserwowana odległość pomiędzy składnikami α Com < 0.7 mas.

4. Wynik symulacji Muterspaugh’a i Hartkopf’a [1]:
●
prognozowany moment zaćmienia → 25 stycznia 2015r. ±3dni,
●
czas trwania zaćmienia → od 28 do 45 godzin,
●
spodziewana amplituda zmian jasności → około 0.8mag.
5. 1961, 1989 r. - w czasie poprzednich prognozowanych zaćmień były podejmowane
nieudane próby ich detekcji. Za mało obserwacji (znikoma ich ilość?).

Wskazówki dla obserwatorów wizualnych
Gwiazdy porównania
zaproponowane przez
Sebastiana Otero [3]
„43” (β Com-śr.jasność 4.25mag),
„44” (γ Com),
„47” (11 Com)

Rys. Mapka do obserwacji wizualnych α Com
wygenerowana za pomocą VSP na portalu
AAVSO. Tutaj krzyżyk w centrum rysunku
wskazuje punkt o wspołrzędnych
α = 13h00m, δ =21°00'.
Natomiast α Com jest pokazana jako jasna
gwiazda (4,3 mag) na południowy-wschod od
krzyżyka.

Wskazówki dla obserwatorów CCD/PEP/DSLR:
Gwiazdy porównania (podane w alercie AAVSO nr 506 [2]):
●
●

HD 113848 (39 Com, HR 4946, HIP 63948) – V = 5,990 mag, BV = 0,39 mag, typ widm.F4V,
HD 114520 (HIP 64312) – V = 6,820 mag, BV = 0,46 mag, typ widmowy F2II .

Przykład zaangażowanego obserwatora DSLR
Christophe (AAVSO nick: MCHB - patrz [4]) z Valence na południu Francji.
●

●

●

Obserwuje on α Com od 23 grudnia 2014 r. za pomocą lustrzanki Canon 650D podpiętej
do refraktora Takahashi FS102 z reduktorem ogniskowej do 640 mm. Pole widzenia tego
setupu wynosi 117'77'.
Ze względu na podatność małych apertur teleskopów/obiektywów na scyntylacje
atmosferyczne konieczne jest wykonywanie pomiarów fotometrycznych na uśrednionych
zdjęciach z czasami ekspozycji >= 1 minuta.
Christophe znalazł następujące optymalne parametry ekspozycji, aby nie prześwietlić α
Com i gwiazd porównania:
-) apertura FS102 ograniczona diafragmą do 50 mm, 180-sek. ekspozycja
przy ISO 100, rozogniskowanie obrazu gwiazd do średnicy 60/65 pikseli;
-) pełna apertura FS102, 70-sekundowa ekspozycja przy ISO 100, rozogniskowanie
obrazu gwiazd do średnicy 80 pikseli;

Wskazówki dla obserwatorów CCD/PEP/DSLR:
Christophe (AAVSO nick: MCHB - patrz [4]) z Valence na południu Francji.

Przykład fotometrii DSLR α Com w dn.8.01.2015r. w godz. 3:41-6:34UT wykonanej przez Christophe.
Obserwator zastosował 180-sekundowe ekspozycje przy ISO 100 i rozogniskowaniu gwiazd do 80
pikseli. Materiał źródłowy [4].

Wskazówki dla obserwatorów CCD/PEP/DSLR:
Christophe (AAVSO nick: MCHB - patrz [4]) z Valence na południu Francji.

Fot. Przykładowe zdjęcie okolicy α Com wykonane przez Christophe za pomocą lustrzanki Canon 650D
podpiętej do refraktora FS102 z ogniskową 640 mm. Użyto efektywnej apertury tylko 50 mm. Gwiazdy
zostały rozogniskowane do średnicy 65 pikseli. Jest to stack 112 zdjęć (każde naświetlane przez 50
sekund, ISO 200). Materiał źrodłowy [3]..

Zaćmienie α Warkocza Bereniki około 25 stycznia 2015 r.?
Już teraz zachęcamy do obserwacji α Com, ponieważ czasu do
przygotowań nie zostało dużo, a następna szansa na
potwierdzenie hipotezy, że ten układ wizualnie podwójny jest
również układem zaćmieniowym typu EA (Algol) będzie dopiero

w 2041 roku !!!
Więcej o układzie α Com oraz
przewidywanym zaćmieniu napiszemy
już za kilka dni w najnowszym numerze
internetowego biuletynu obserwatorów
gwiazd zmiennych PROXIMA:
http://astronomica.pl/proxima.html

Zaćmienie α Warkocza Bereniki około 25 stycznia 2015 r.?

Materiały źródłowe:
●

●

●

●

[1] M. W. Muperspaugh & G. W. Henry 2014, arXiv: 1412.1432http://arxiv.org/pdf/1412.1432v1.pdf
[2]
Alert nr 506 AAVSO dotyczące zaćmienia alf Com http://www.aavso.org/aavso-alertnotice-506
[3]
Wątek dyskusyjny na forum AAVSO poświęcony zaćmieniu α Com http://www.aavso.org/alpha-com-eclipse-observing-campaign-0
[4] Strona internetowa z obserwacjami DSLR Christophe (AAVSO nick: MCHB)https://millimagjournal.wordpress.com/alpha-comae-berenices-eclipse-2014-2015-observations/
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