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Ciemny pas powraca na Jowisza
Dlaczego na Jowiszu chmury okrążąjące planetę pojawiająsię i zni
kają? Mimo że ostateczne powody pozostają nieznane, meteorolo
gowie planetarni zaczynają lepiej rozumieć, co się dzieje. Niespo
dziewanie południowy pas równikowy (ang. The Southern Equatorial
Band) zanik) na początku tego roku. Zmiany zostały dostrzeżone
najpierw przez miłośników astronomii, nieustannie obserwujących
Jowisza. Już wcześniej zauważono, że południowy pas równikowy
zmieniał kolory, lecz nigdy nie rejestrowano tych zmian tak szcze
gółowo. Dokładne, fachowe obserwacje pokazały, że wysoko po
nad okrążąjącym planetę ciernym pasem utworzyły się blade chmury
amoniaku. Obecnie te jasne chmury rozpraszają się i ponownie
odsłaniają niższe, ciemne. Prezentowane zdjęcie wykonane w po
łowie listopada 2010 r. w dalekiej podczerwieni (sztucznie pokolo-

rowane na czerwono) pokazuje potężny układ burzowy, aktywny
ponad powracającym ciemnym pasem. Ciągłe obserwacje jowiszo
wego spektaklu chmur oraz próby jego zrozumienia z pewnością
będą trwały dalej.
Źródło: NASA, JPL, U. Oxford, UC Berkeley, Gemini Obs. (North),
USC Filipiny

2.12 pm
1.69 pm

Olbrzymie bańki świecące w promieniach
gamma wokół Drogi Mlecznej

Czy wiesz, że wokół naszej Drogi Mlecznej znajdują się olbrzymie
bańki emitujące z galaktycznego centrum promieniowanie gamma?
Do tej pory o tym nie wiedziano. Wraz z gromadzeniem przez ostat
nie dwa lata danych z okrążającego Ziemię satelity Fermi, coraz le
piej widocznymi stały się duże i niezwykłe obiekty w centrum naszej
Galaktyki. Na opublikowanym niedawno zdjęciu całego nieba widzi
my dwie bańki jako biało-czerwony, cętkowany owal, obejmujący śro
dek zdjęcia. Przez jego środek przebiega również horyzontalnie płasz
czyzna naszej Galaktyki. Przy założeniu, że bańki wychodzą z jej

O.ll

Urania

środka, mają one olbrzymie rozmiary (niemal całej Galaktyki!) i od
góry do dołu rozciągają się na około 50 tysięcy lat świetlnych. Prze
słanki dotyczące ich istnienia zostały odnalezione na wcześniejszych
mapach całego nieba, wykonanych w zakresach radiowym, mikrofa
lowym oraz rentgenowskim. Przyczyna tworzenia się baniek obec
nie jest nieznana, ale z pewnością będzie badana w najbliższych
latach.
Źródło: NASA, DOE, Fermi Gamma-Ray Space Telescope, LAT
detector, D. Finkbeiner et al.
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OtytoUo/
Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Rozpoczynający się rok 2011 to rok czterechsetlecia urodzin Jana
Heweliusza. Będzie on szczególnie poświęcony w Polsce temu Wielkiemu
Gdańskiemu Astronomowi. Sejm RP podjął uchwałę czyniącą w Polsce rok
2011 „Rokiem Heweliusza”. Miasto Gdańsk i Uniwersytet Gdański
przygotowały bogaty program obchodów ku Jego czci. My ju ż w tym numerze
przedstawiamy, piórem Pani dr Cecylii Iwaniszewskiej, sylwetkę tego,
największego po Koperniku, polskiego astronoma, oraz program działań
gdańskiego ośrodka popularyzacji nauki Hewelianum. Za naszym
pośrednictwem Hewlianum ogłasza ogólnopolski konkurs fotograficzny
„AstroCamera 2011 Możemy też odesłać Państwa do szczegółowej biografii Heweliusza
opracowanej przez Przemysława Rybkę, a umieszczonej w nr 1 „ U ranii” z 1987 r., która dostępna
je st na stronach internetowych ,, Uranii” w „Archiwum Uranii” i przytoczona na stronach
edukacyjnych PTA pt. ORION.
Nasz numer otwiera artykuł Marka Biesiady z Uniwersytetu Śląskiego o wykorzystywaniu
soczewek grawitacyjnych w badaniach kosmologicznych, a zaraz za nim je st umieszczony artykuł
Aleksandra Sądowskiego z CAMK o mikrokwazarach, czyli o obiektach, które są najpotężniejszymi
źródłami energii we Wszechświecie. Dalej powracamy do odległych źródeł naszej wiedzy
o Wszechświecie, do astronomii hellenistycznej. Będziemy ten temat kontynuować w następnym
numerze. Swą wiedzą na ten temat dzieli się z nami archeolog z Uniwersytetu Gdańskiego,
Sławomir Jędraszek, badający ten aspekt wiedzy w starożytności.
Z wydarzeń astronomicznych w Kraju relacjonujemy otwarcie szkolnego Obserwatorium
Astronomicznego przy Zespole Szkól Licealnych w Strzelnie, piszemy o zakończeniu działalności
Centrum Usług Satelitarnych TP SAT w Psarach i o rozbiórce jego anten oraz o Warsztatach
Astronomicznych dla młodzieży znajdującej się p od opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
W Astronomii w Szkole piszemy o nauczaniu astronomii przez Internet i o kujawsko-pomorskich
astrobazach. W In Memoriam przypominamy sylwetkę naukową dr. Briana Marsdena, przez parę
dziesiątków lat dyrektora Centralnego Biura Telegramów Astronomicznych Międzynarodowej Unii
Astronomicznej, który odszedł na zawsze w dniu 18 listopada 2010 r. W Recenzjach
przedstawiamy najnowszy album wydawnictwa Bosz poświęcony meteorytom, którego autorem je st
prof. Andrzej Manecki z A GH w Krakowie.
Jest oczywiście kalendarz astronomiczny, ju ż na marzec i kwiecień 2011 r., i inne tradycyjne
felietony. Autorzy konkursu astronomicznego „Moje Okno na Wszechświat” ogłaszają I etap
konkursu, którym je st quiz astronomiczny. Zachęcamy każdego z Państwa do zmierzenia się
z pytaniami tego quizu.
Niestety mamy też do zakomunikowania Państwu jeszcze jedną, mniej przyjemną wiadomość.
W związku z wprowadzeniem podatku VAT na czasopisma i wcześniejszego wzrostu cen
pocztowych i innych Zarząd PTA postanowił zwiększyć cenę prenumeraty i cenę pojedynczego
numeru o 1, 00 zł. Ponieważ wiadomość o VAT dotarła do nas po ukazaniu się nr 6/2010, a tam
podaliśmy stare ceny, więc te ceny dla prenumeratorów będziemy honorować do końca stycznia
2011 r.
Życzę Państwu przyjemnej lektury i do siego roku

Toruń, w grudniu 2010 r.
( u N IW E R S Y T E C K / !
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U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

b& 850

czytelnicy piszą...
Urania-Postępy Astronomii
Redakcja
Jestem mgr. inżynierem
elektrykiem, obecnie na eme
ryturze. Od roku jestem zaan
gażowany w działalność Astro
nomicznego Klubu Dyskusyj
nego w naszym mieście.
Od sześciu lat zajmuję się
analizą zjawisk astronomicz
nych obserwowalnych z Ziemi
bez specjalistycznych przyrzą
dów. Ostatnio zakończyłem
analizę poprawności podawa
nia przez różnych autorów
przyczyn zwracania się Księ
życa ku Ziemi zawsze tą samą
stroną swej powierzchni. Ana
lizę opracowałem w oparciu
0 zasady współczesnej fizyki
1obserwacje na ruchomych
modelach. Wyniki tej analizy
są zaskakujące, lecz niestety
nie potwierdzają powszechnie
zamieszczanych w artykułach
i książkach informacjach na
ten temat. Zdaję sobie sprawę,
że temat mojej analizy odbie
ga od tematów zamieszcza
nych w Waszym piśmie, pomi
mo to liczę na Waszą otwar
tość. W załączeniu przesyłam
najnowszą jej wersję z na
dzieją że zostanie zamiesz
czona w W aszym czasopi
śmie, np. jako artykuł dysku
syjny.
Dla zilustrowania mojego
podstawowego stwierdzenia,
że dwa jednakowe co do war
tości i kierunku ruchy Księżyca
nie powodują zwracania się
jego ku Ziemi zawsze tą samą
stroną swej powierzchni, w za
łączeniu przesyłam roboczy
film, na którym można obser
wować opisane dla tego stwier
dzenia zjawiska. Filmy ilustru
jące pozostałe stwierdzenia
zostaną na życzenie Waszej
Redakcji dostarczone w trybie
odwrotnym.
Marian Bombel
Dąbrowa Górnicza

Załączniki:
1. Analiza ruchów Księżyca
w świetle zasad fizyki.
2. Film pt. „Księżyc obiegający
wokół barycentrum i obracają
cy się wokół własnej osi”.
Odpowiedź Redakcji:

Gratulujemy Panu dociekli
wości badawczej i udziału
w Dyskusyjnym Klubie Astro
nomicznym w Dąbrowie Gór
niczej, ale niestety w swojej

2

pracy głosi Pan „herezję", pod
ważając znaczenie podstawo
wych i ugruntowanych pojęć
z zakresu dynamiki i kinema
tyki bryły sztywnej. Trudno to
komentować krótką odpowie
dzią, ale jest fundamentalnie
sprzeczne właśnie z zasada
mi fizyki.
Film przysłany przez Pana
jest mylący — orbitalna pręd
kość kątowa na modelu jest
wyraźnie mniejsza niż pręd
kość obrotowa Księżyca —
podejrzewam, że ok. dwa razy
mniejsza, a powinny być rów
ne, zgodnie z obserwacjami.
Prędkości można dodawać,
ale w tym samym układzie od
niesienia. Zgodnie z „oficjal
nym” wytłumaczeniem prędko
ści te w „zewnętrznym” ukła
dzie (inercjalnym) są sobie
równe, stąd, z dokładnością do
libracji (wywołanych zm ien
nym momentem sił z powodu
eliptyczności orbity i zaburze
niami od Słońca), bryła Księ
życa zajmuje stałą orientację
względem Ziemi.
Autor nie zauważył, patrząc
na swój model (który ma oba
lić rezonans 1:1) i rysunek 1
w artykule, że w układzie ze
wnętrznym (kamery) Księżyc
wykonał jeden pełny obrót po
„orbicie”, natomiast w tym cza
sie jego „bryła" obróciła się
„dwa” razy. Próbując jednak
obalić ten „paradoks”, doszedł
w gruncie rzeczy do popraw
nego wniosku — rzeczywiście,
w układzie orbitalnym (obraca
jącym się razem z Księżycem),
Księżyc nie obraca się wokół
własnej osi.
d r hab. Krzysztof Goździewski
Specjalista Mechaniki Nieba
PS To je s t przykład pracy „ina
czej” patrzącej na ugruntowa
ne obecnie wytłumaczenia zja
wisk i obserwacji astronomicz
nych. „Urania" otrzymuje wię
cej tego typu „prac” lub krótkich
informacji o „o d k ry c ia c h J e ś li
te odkrycia będą poparte szer
szym, uzasadniającym wywo
dem, będziemy je publikować
i opatrywać komentarzami spe
cjalistów. To zapewne mogło
b y być kształcące. Taki je s t
zresztą sens utrzymywania ru
bryki „ Czytelnicy piszą” w na
szym piśmie.

tu jest miejsce
na Twoją

KLAMĘ
Kontakt: urania@astri.uni.torun.pl, tel. (56)6113014

Zapraszamy na nasze łamy!

Szanowny Panie Profesorze,
Zrobił Pan nam bardzo miłą
niespodziankę przesyłając tyle
roczników „Uranii”.
Jesteśmy wielce zoobowiązani Panu i Redakcji, którą
Pan kieruje, za taki wspaniały
gest. Artykuły zawarte w tych
numerach są świetnym drogo
wskazem do obserwacji astro
nomicznych i źródłem nie
zbędnej wiedzy do ich prowa
dzenia. Roczniki przekazałem
bibliotece i uczniowie mogą
już z nich korzystać. Szkoda
tylko, że jest tak mało astro
nomii w program ie liceum.
Uczniowie zatem muszą zapa
lić w sobie astronomiczną pa
sję, a Pański wspaniały dar
pomoże ją w nich rozniecić.
Z wyrazami szacunku dla
Pana Profesora.
Serdeczności

3USO

Magda
Red.: Taka reakcja Czytelnika
na nasz „produkt”, to ja k m iód
spływający wprost do naszych
serc. Dziękujem y bardzo. To
bardzo zobowiązuje do utrzy
m ywania takiego poziom u na
szego pisma, aby było intere
sujące i pożyteczne do Pań
stwa.

Tomasz Kardaś
Strzelno
Red.: Dziękujem y bardzo za
potwierdzenie otrzymania na
s z e j p rz e s y łk i. W s z y s tk im
nowo tworzonym obserw ato
riom szkolnym i astrobazom
gotow i jesteśm y, je ś li wyrażą
takie życzenie, zrobić podob
ny prezent.
* * *

Pani Magda Sroczyńska z War
szawy pisze:

Andrzeju Drogi,
GRATULUJĘ BAAARDZO
CIEKAWEJ URANII!!!
Płytę DVD oglądałam ra
zem z całą rodziną — podo
bało się ogromnie. Musiałam
dopowiadać, wyjaśniać — cały
w ie c z ó r był „e d u k a c y jn y ” .
Wspaniały pomysł! Czy mogę
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to pokazać także w większym
gronie? Czytam jeszcze tek
sty, ale nawet to, co przerzuci
łam — na pewno będzie bar
dzo pomocne dla nauczycieli.
I rozkładówka, i zadania...
Śniadeckiego chce przeczy
tać mój syn studiujący filozofię!
Protuberancje— super! W ogó
le — dla mnie bomba! Cieszę
się, raz jeszcze gratuluję i PO
DZIWIAM Twój trud!
Ściskam

ę

y

.

Szanowni Państwo,
16 grudnia 2010 r. ruszył
projekt „Planet Hunters”. To
najnowszy program badawczy
portalu nauki obywatelskiej
Zooniverse. O chotnicy po
mogą astronomom wyłuskać
interesujące ich obiekty z ma
sy danych, jakie dostarczyła
sonda Kepler, od 2009 r. po
szukująca planet obiegających
odległe gwiazdy.
Osobom, które chciałyby
wziąć udział w polowaniach na
nowe planety, polecamy zajrze
nie na stronę in te rn etow ą
www.planethunters.org.
Pozdrawiam serdecznie
Paweł Grochowalski
Kierownik Biblioteki
CBK PAN
1 /2 0 II
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Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
z połączenia się „Uranii” (ISSN 0042-0794)
— dotychczasowego miesięcznika PTMA, uka
zującego się od 1922 r. i „Postępów Astrono
mii" (ISSN 0032-5414) — dotychczasowego
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wane przez MNiSzW.
Nakład: 1700 egz.
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Soczewkowanie grawitacyjne je s t zjawiskiem przewidzianym przez ogólną teorię względ
ności Einsteina. Ze względu na male prawdopodobieństwo zaobserwowania tego zja
wiska wśród gwiazd, twórca O TW byl bardzo sceptyczny co do je g o praktycznego wy
korzystania w astronomii. A le gdy w m li soczewki wystąpi galaktyka, to zjawisko staje
się dobrze mierzalne i je s t bardzo ważnym narzędziem badań kosmologicznych

10 Mikrokwazary
Aleksander Sądowski
Mikrokwazary są jednym i z najpotężniejszych, a zarazem mato znanych źródeł energii
we Wszechświecie. A utor prow adzi nas przez meandry badań prowadzących do odkry
cia praw dziw ej natury tych obiektów i ich źródeł energii

16 Rozważania nie tylko o Heweliuszu
Cecylia Iwaniszewska
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Roman Schreiber, CBK. PAN
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Opracowanie graficzne
i skład komputerowy:
Jacek Drążkowski

Czterechsetna rocznica urodzin Jana Heweliusza skłania nas do nakreślenia je g o syl
wetki nie tylko ja k o wybitnego astronoma swojej epoki, ale też ja k o przykład wielkiego
miłośnika nieba, astronoma amatora. To polski Astronom Królewski, pilny i kompetent
ny obserwator gw iazd i planet, który jeszcze dzisiaj zadziwia swym wkładem do wiedzy
astronomicznej

,

26 Astronomia hellenistyczna cz. 1
Sławomir Jędraszek
Zawodowy archeolog, badacz kultury' antycznej, po opowieściach o astronomii w Sta
rożytnej M ezopotamii i Egipcie przybliża nam astronomię hellenistyczną. To tam rodzi
ły się metody badawcze i pierwsze wyobrażenia o świecie planet igwiazd, który nas
otacza. Przypomnijmy sobie tę historię
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Moje okno na Wszechświat: l etap konkursu — quiz astronomiczny
rozmaitości: Rysuj bańki, wspomagaj astronomię! (22); Dzięki Apertif ra

dioastronomowie zobaczą więcej! (22); HIP 13044 — wyjątkowa gwiazda
z planetą (23)
w kraju i na świecie: Gdańskie Hewelianum: żywy pomnik Wielkiego Astro
noma (24); Obserwatorium Astronomiczne przy Zespole Szkół w Strzelnie (25);
Rok 2011 Rokiem Jana Heweliusza (33); Warsztaty Astronomiczne Krajowe
go Fundusza na rzecz Dzieci ( i i ) ; Siedem anten radiowych z Psar (34)
astronomia w szkole: Czy nastolatki mogą poznać astronomię przez In
ternet? (36); Kujawsko-pomorskie „Astrobazy" (37)
in memoriam: Brian Marsden (5.08.1937— 18.11.2010)
kalendarz astronomiczny 2011: Marzec—kwiecień
recenzje: Andrzej Manecki. Meteoryty — oblicza gości z Kosmosu
astronomia i muzyka: Obcy astronom
relaks z Uranią: zamiast krzyżówki — Odyseja marsjańska trwa...
ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Gdański pomnik Jana Heweliusza usytuowany na placyku
pomiędzy Wielkim Młynem a Ratuszem Staromiejskim
w miejscu dawnej ul. Korzennej i kamienic, na których było
Jego obserwatorium — najlepiej wyposażone obserwato
rium Europy. Odsłonięcie pomnika, którego autorem jest
gdański rzeźbiarz Jan Szczypka, odbyło się 28 stycznia
2006 r. podczas obchodów 395 rocznicy urodzin astrono
ma. Wykonany w brązie, przedstawia naturalnej wielkości
siedzącą postać uczonego dzierżącego w dłoni kwadrant.
W tle fragment mapy księżyca z „Selenogrąfii" Jana He
weliusza wydanej drukiem w 1647 r. Dzieło to przyniosło
autorowi międzynarodową sławę.
Źródło: Wikimedia Commons
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Marek Biesiada

Soczewki
grawitacyjne
narzędziem
kosmologii

Wstęp

Pierwsza soczewka grawitacyjna
odkryła w 1978 r. — podwójny kwazar
DSO-QSO-Q957+561

Soczewkowanie grawitacyjne jest
zja w isk ie m p rze w id z ian y m p rzez
ogólną teorię w zględności (OTW ).
W myśl OTW istotę grawitacji stanowi
zakrzywienie czasoprzestrzeni przez cia
ła masywne (ogólniej przez dowolny
rozkład materii lub energii). Swobodne
cząstki próbne oraz fotony poruszają się
w z a k rz y w io n e j c z a so p rz e strz e n i
wzdłuż tzw. krzywych geodezyjnych1.
Konsekwencją tego faktu jest zjawisko
ugięcia światła w pobliżu brzegu tarczy
słonecznej, którego pomiar w 1919 r. był
pierwszym dowodem słuszności OTW.
Właśnie to zjawisko leży u podstaw
teorii soczewkowania grawitacyjnego.
Wyobraźmy sobie, że na linii łączącej
obserwatora ze źródłem światła (np.
gwiazdą lub galaktyką) leży ciało ma
sywne (np. inna gwiazda lub galakty
1Krzywe geodezyjne m ożna rozumieć jako linie
o ekstremalnej długości łączące dwa punkty w za
krzywionej przestrzeni. W ten sposób geodetyki
uogólniają pojęcie linii prostej do dowolnej (nie
euklidesowej) geometrii.
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ka). W klasycznym przypadku źródło
byłoby niewidoczne, zasłonięte. Jednak
w skutek relatyw istycznego ugięcia
światła część promieni świetlnych do
trze do obserwatora — masa leżąca po
między źródłem i obserwatorem działa
jak soczewka. W efekcie zobaczymy
wokół soczewki obraz źródła w formie
świecącego pierścienia. Fakt ten znany
był już Einsteinowi, stąd też pierścień
ów nazwany został pierścieniem Einstei
na. Kątowy promień tego pierścienia,
tzw. promień Einsteina dla soczewki
punktowej o masie M wyraża się wzo
rem
4GM D.
0E =

1 D ,D ,'

gdzie Dk oznacza odległość pomiędzy
soczewką (/) i źródłem (s), natomiast D (
oraz D s to odpowiednio: odległości so
czewki i źródła od obserwatora.
W przypadku, gdy układ optyczny
nie jest dokładnie współosiowy, zamiast
pierścienia Einsteina są widoczne wie
lokrotne obrazy: dwa — dla soczewki
punktowej oraz pewnej klasy soczewek
1/2011

rozciągłych o osiowosymetrycznym2
rozkładzie masy; lub więcej — dla so
czewek o nieosiowosymetrycznym roz
kładzie masy (np. dla soczewek eliptycz
nych). Promień Einsteina określa skalę
zjawiska, tj. kątową odległość między
obrazami źródła. Rozważając prawdo
podobieństwo zaobserwowania soczew
ki grawitacyjnej, wprowadza się poję
cie (elementarnego) przekroju czynnego
na soczewkowanie jako o = n9E2, zatem
im większy jest promień Einsteina, tym
większe staje się prawdopodobieństwo
zaobserwowania układu soczewkującego. Gdy masa soczewki jest rzędu masy
Słońca, a odległości typowe dla odległo
ści między gwiazdami w galaktyce (np.
rzędu 10 kpc), wówczas promień Ein
steina osiągnie rząd milisekundy łuku.
Fakt ten był powodem sceptycyzmu Ein
steina odnośnie możliwości zaobserwo
wania soczewek grawitacyjnych. Jeśli
natomiast w roli soczewki wystąpi ga
laktyka (o masie rzędu 1011 MQ), a od
ległości między elementami układu
optycznego będą kosmologiczne, tj. rzę
du 10 Mpc— 1 Gpc, wówczas promień
Einsteina osiągnie rząd 1 sekundy łuku
— zatem znajdzie się on w zasięgu moż
liwości obserwacyjnych. Na fakt ten
zwrócił uwagę Fritz Zwicky w 1937 r.,
zmieniając status soczewkowania grawi
tacyjnego z mało istotnej ciekawostki na
zjawisko o dużym potencjale poznaw
czym w kontekście kosmologicznym.
Obrazy wielokrotne tworzą się, gdy
linia łącząca obserwatora ze źródłem
przecina sferę niebieską wewnątrz pro
mienia Einsteina soczewki, czyli gdy
ustawienie elementów układu soczewkowanego jest prawie współliniowe.
Mówimy wówczas o soczewkowaniu
silnym. W przeciwnym przypadku nie
powstają dodatkowe obrazy, natomiast
kształt źródła (jeśli jesteśmy w stanie
widzieć je jako rozciągłe) ulega defor
macji — mówimy wówczas o soczew
kowaniu słabym. Trajektorie fotonów
docierających do nas z odległych galak
tyk są zaburzane przez niejednorodno
ści mas wielkoskalow ej struktury
Wszechświata, produkując tym samym
dający się statystycznie uchwycić3 efekt
deformacji kształtu tych odległych

źródeł. Tak więc efekt słabego soczew
kowania grawitacyjnego staje się obec
nie ważnym narzędziem współczesnej
kosmologii, m.in. w ten sposób odtwo
rzony został rozkład masy dwóch gro
mad galaktyk po zderzeniu, znanych
jako Bullet Cluster. Wynik ten (w połą
czeniu z obserwacjami rentgenowskimi
gazu międzygalaktycznego tych gro
mad) przez wielu uważany jest za bez
pośredni dowód istnienia ciemnej ma
terii. Jednak w tym artykule będziemy
mówić wyłącznie o soczewkowaniu sil
nym.
Wyżej przytoczony wzór na promień
Einsteina jest słuszny dla tzw. soczewki
punktowej, np. gdy w roli soczewki
występuje gwiazda (lub inny masywny
obiekt zwarty), natomiast wypływające
zeń intuicje pozostają słuszne nawet gdy
soczewka jest rozciągła. Jednym z naj
prostszych modeli galaktyk— uwzględ
niającym fakt, że galaktyka otoczonajest
masywnym halo ciemnej materii stano
wiącej większość jej masy — jest tzw.
model osobliwej sfery izotermicznej
(SIS z ang. Singular Isothermal Sphe
re). Jest on parametryzowany jednowy
miarową dyspersją prędkości gwiazd
w galaktyce <7 , która jest wielkością obserwowalnąspektroskopowo. Profil gę
stości w modelu SIS ma postać

P(r)=^c^’
2 JlG r
wynika stąd, że masa wewnątrz sfery
o promieniu r rośnie liniowo z promie
niem, więc prędkość rotacji na orbicie
kołowej nie zależy od promienia — jest
stała:
2

GM( r )
, 2
= ------ — = 2<r; = c o n s t.

Promień Einsteina dla soczewki SIS
ma postać

(,.=*,ĄS*c! D ,'

2 Osiowa symetria odnosi się do zrzutowanego
na sferę niebieską dwuwymiarowego rozkładu
masy; rozktad masy soczewki jest wówczas sfe
rycznie symetryczny.

Mimo sporej wiedzy i doświadcze
nia w zakresie konstruowania profili
gęstości masy galaktyk, najprostszy
model sfery izotermicznej4 zaskakują
co dobrze dopasowuje się do obserwa
cji znanych i rzetelnie zbadanych silnych
soczewek grawitacyjnych.
Widać więc, iż skala zjawiska okre
ślonajest przez masę soczewki (lub rów
noważną jej obserwablę, np. dyspersję
prędkości w modelu SIS) oraz wzajem

3 Czyli odróżnić od przypadkowych efektów —
różnic kształtu własnego galaktyk oraz efektu rzu
towania na sferę niebieską.

4 A także jego proste uogólnienie, tzw. osobliwa
izotermiczna elipsoida (SIE).
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ne odległości elementów układu optycz
nego. Znając odległości do soczewki
i źródła, z astrometrycznych pomiarów
odległości pomiędzy obrazami (z któ
rych można wyznaczyć promień Ein
steina) uzyskujemy wiedzę o masie so
czewki. Jest to jed n a z niew ielu
istniejących metod bezpośredniego po
miaru masy obiektów astronomicz
nych. I co ważniejsze, ocenia ona cał
kowitą masę obiektu występującego
w roli soczewki niezależnie od tego,
czy świeci, czy jest on ciemny. Już tu
pojawia się wizja użyteczności socze
wek grawitacyjnych w badaniu tzw.
ciemnej materii.
Do tej pory mówiliśmy tylko o odle
głościach pomiędzy obrazami (dostar
czających wiedzę o promieniu soczew
ki Einsteina), natomiast inne obserwable
silnych soczewek grawitacyjnych to:
jasności względne obrazów oraz opóź
nienia czasowe pomiędzy obrazami.
Teoria przewiduje, że część obrazów
źródła powinna mieć większą, a część
mniejsząjasność niż „niesoczewkowane” źródło. Stosunek jasności obrazów
jest zatem dodatkowym parametrem te
stującym poprawność założonego (do
pasowanego do obserwacji) modelu roz
kładu masy soczewki. Jednak wielkość
ta okazuje się być najbardziej czuła na
zakłócające wpływy „ziarnistości” so
czewki, tj. faktu, że soczewka — w tym
wypadku galaktyka — składa się
z gwiazd i ich skupisk, których obecność
na drodze promieni biegnących od róż
nych obrazów może przejawiać swe ist
nienie, zaburzając stosunek jasności
obrazów dedukowany teoretycznie przy
zastosowaniu uśrednionego potencjału
modelującego galaktykę.
Opóźnienia czasowe z kolei biorą się
stąd, iż drogi geometryczne promieni
świetlnych od różnych obrazów mają
różną długość, a także stąd, że owe pro
mienie przechodzą przez soczewkę
w miejscach o różnym potencjale gra
witacyjnym5. Względną skalę zjawiska
wyznacza rozkład masy soczewki i geo
metria układu, natomiast skalę bez
względną wprowadza odwrotność sta
łej Hubble’a H~ l. Zatem, jak zauważył
w roku 1964 szwedzki astronom Sjur
Refsdal, posiadając wiarygodny model
soczewki (np. dopasowany do obserwa5 Zjawisko opóźnienia sygnału w polu grawita
cyjnym, znane jako efekt Shapiro, jest jednąz kon
sekwencji OTW. Ma ono podobną naturę jak zja
wisko grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni.
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cji położeń obrazów) i obserwując opóź
nienia czasowe (gdy źródło wykazuje
wewnętrzną zmienność jasności), moż
na w sposób alternatywny wyznaczyć
stałą Hubble’a. Atrakcyjność tej meto
dy polega na tym, że — w odróżnieniu
od klasycznych metod pomiaru Hn —
nie zależy ona od kalibracji kosmicz
nych skali odległości. Obserwacyjnie
sprowadza się ona do astrometrii obra
zów (co potrafimy dość dobrze) oraz
pomiaru opóźnień czasowych. To ostat
nie nie jest już tak trywialne, bowiem
nie każde źródło wykazuje odpowied
nią zmienność jasności. Poza tym, dla
dokładnego wyznaczenia opóźnień cza
sowych konieczne jest gęste próbkowa
nie krzywych zmian blasku obrazów,
w możliwie nieprzerwanych sesjach ob
serwacyjnych. A to jest czasochłonne6.
Byłaby to metoda idealna, gdyby nie
wpływ całkowitego rozkładu mas na
drodze fotonu (czyli tła, przedpola i ziar
nistości wewnątrz soczewki), powodu
jący zmienną wielkość opóźnień czaso
wych.
Wartości stałej Hubble’a, wyznacza
nej tą metodą, były typowo dość niskie
od 46 do 65 km s_1 Mpc 1, przez co znaj
dowały się w konflikcie z „obowiązu
jącą” wartością 72 km s ' Mpc ', w y 
z n a c z o n ą p r z e z H S T . O s ta tn ie
zastosowania metody opóźnień na prób
ce jedenastu silnych soczewek grawita
cyjnych dały już wynik zgodny z HST
(71 km s '1Mpc ').

Krótka historia odkryć
Impetu dla rozwoju dziedziny do
starczyły odkrycia pierwszych socze
w ek graw itacyjnych. W roku 1978
Walsh, Carswell i Weymann odkryli
pierwszą optyczną soczewkę grawita
cyjną. Był to „podwójny” kwazar QSO
0957+561 A,B, źródło o dwóch obrazach
A i B odległych o 6”, posiadających
identyczne widma, o takich samych sto
sunkach jasności w świetle widzialnym
i w zakresie radiowym, z obecnością le
żącej pośrodku galaktyki przedpola (so
czewki), zaś kropkę nad i postawiły
wyniki obserwacji VLBI, pokazujące
identyczną morfologię obrazów. W 10
lat później Hewitt i wsp. (1987) odkryli
za pomocą fal radiowych pierwszy pier6 Jedne z najdłuższych opóźnień czasowych wy
noszące 822 dni zmierzono pomiędzy obrazami
C i A soczewki SDSS J 1004+4112, artykuł ogła
szający ten pomiar (J.Fohlmeister i wsp. ApJ,
676,761 2008) nosił tytuł Nagroda za cierpli
wość.
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ścień Einsteina. W tym samym roku
odkryto również gigantyczne łuki wokół
gromad galaktyk A370 i Cl 2244. Po
nadto Bohdan Paczyński postawił tezę,
jakoby były to obrazy odległych galak
tyk tła, soczewkowanych przez owe gro
mady. Propozycja ta została wkrótce
potwierdzona tuż po zmierzeniu prze
sunięć ku czerwieni łuków, które oka
zały się większe niż przesunięcia ku
czerwieni gromad.
W ostatnim półwieczu teoria socze
wek grawitacyjnych była przedmiotem
intensywnych badań teoretycznych i sta
ła się nawet polem zastosowania awan
gardowych teorii matematycznych, ta
kich ja k teoria katastrof, czy teoria
M orse’a. Jest to piękny przykład jak,
wydawałoby się abstrakcyjne i odległe
od zastosowań praktycznych, konstrukcje m atem atyczne p rz e ja w ia ją się
w strukturze obserwowanego świata.
Pierwszy etap budowania katalogu
soczewek grawitacyjnych polegał na
dokonywaniu przeglądów populacji po
tencjalnych źródeł (w tym wypadku
kwazarów). W poszukiwaniach skupia
no uwagę na blisko położonych konfi
guracjach kwazarów z nadzieją, że od
najdzie się w nich podwójne lub nawet
wielokrotne obrazy powstałe w wyniku
soczewkowania. Dynamika odkryć do
konanych tą techniką nie jest specjalnie
imponująca, choć zauważalna: od od
krycia pierwszej soczewki optycznej
(1978) do ok. 1992 r. znano 11 układów
silnie soczewkujących, natomiast w ro
ku 2006 było ich około 70, a w chwili
obecnej baza danych projektu CA 
STLES7 zawiera ponad 100 soczewek
optycznych odkrytych tą metodą.
Alternatywą jest skupienie uwagi na
populacji potencjalnych soczew ek.
Większość dotychczas odkrytych sil
nych soczewek to masywne galaktyki
eliptyczne8. Toczący się od kilku lat
przegląd SLACS'' bazuje właśnie na tej
technice. W bazie danych spektrosko
powych przeglądu SDSS poszukuje się
galaktyk eliptycznych, w których wid
7 http://cfa-www.harvard.edu/castles/
8 Jak pamiętamy, przekrój czynny na soczewkowanie zależy kwadratowo od promienia Einstei
na, a zatem masywniejsze obiekty mają większe
prawdopodobieństwo stać się soczewkami. Hie
rarchiczny scenariusz powstawania galaktyk za
kłada, że galaktyki eliptyczne pochodzą z połą
czenia się mniej masywnych galaktyk spiralnych,
a zatem stanowią masywniejszą populację. Nie
mniej j ednak znane są przykłady układów, w któ
rych rolę soczewek pełnią galaktyki spiralne.
9 http://www.slacs.org
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mach przejawiają się linie emisyjne od
powiadające większemu przesunięciu ku
czerwieni, niż ma badana galaktyka. Je
śli znajdzie się co najmniej trzy takie li
nie, o d p o w iadające tem u sam em u
(większemu) przesunięciu ku czerwie
ni, galaktyka staje się kandydatem do
miana układu soczewkującego. Następ
nie obraz galaktyki poddaje się obróbce
cyfrowej, odejmując (typowy dla galak
tyk eliptycznych) profil jasności de Vaucouleursa. Gdy procedura ta uwidoczni
(wcześniej „ukryte” w świetle gwiazd
soczewki) wielokrotne obrazy źródła,
potwierdza się odktycie soczewki. Tech
nika przeglądu SLACS jest bardzo obie
cująca: od roku 2006 do chwili obecnej
odkryto w ten sposób już 55 silnych so
czewek. Ponadto z samej konstrukcji
przeglądu otrzymujemy od razu dane
spektroskopowe o nieocenionej warto
ści: nie tylko przesunięcia ku czerwieni
soczewki i źródła, lecz także centralne
dyspersje prędkości soczewki, umożli
wiające wiarygodne ich modelowanie.
Jedyną wadą przeglądu SLACS jest to,
że w odróżnieniu do przeglądów kwa
zarów próbkuje on jedynie umiarkowa
ne przesunięcia ku czerwieni (nie prze
kraczające z = 1).

Wyzwania współczesnej
kosmologii
K osm ologia w k roczyła obecnie
w stadium precyzyjnych pomiarów pod
stawowych parametrów identyfikują
cych właściwy teoretyczny model ob
serw ow anego W szechśw iata. G dy
w latach 70. powstawała kosmologia ob
serwacyjna, istniejące wówczas możli
wości obserwacyjne definiowały10 jej
cel jako „wyznaczenie dwóch liczb H0
i q('\ czyli tempa ekspansji i parametru
spowalniania (deceleracji). Obecnie,
w momencie gdy zostały one rozszerzo
ne o precyzyjne obserwacje (anizotro
pii) promieniowania mikrofalowego tła
(np. eksperymenty COBE, Boomerang,
Maxima, WMAP czy niedawno rozpo
częta misja PLANCK), badanie rozkła
du struktury wielkoskalowej (opierając
się na głębokich przeglądach galaktyk:
CfA, las Campanas, 2dFRGS, SDSS),
oznaczenia zawartości pierwiastków
lekkich (2D, 3He, 4He, 7Li) we Wszechświecie, naszą wiedzę o fizyce i ewolu
cji Wszechświata opisuje już ok. 20 p a 
ra m e tró w o s z a c o w a n y c h z d u ż ą
10Alan Sandage, Physics Today, 23, 34, 1970.
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dokładnością, np. w eksperym encie
WMAP. W szczególności z dokładno
ścią ok. 2% (WMAP) — wiadomo, że
Wszechświat jest przestrzennie płaski
(tzn. Q,ol = l,02±0,02)n .
Problem ciemnej materii, sygnalizo
w any ju ż w latach 30. przez O orta
i Zwicky’ego urósł do rangi prawdziwe
go problemu w połowie lat 70. XX w.,
tuż po odkryciu płaskich krzywych ro
tacji galaktyk spiralnych. Obserwacje
promieniowania X w gromadach galak
tyk, badania dynamiki galaktyk elip
tycznych oraz oszacowania mas galak
tyk soczew kujących graw itacyjnie
potwierdzają wynik, iż masy galaktyk
i gromad znacznie przekraczają budżet
masy składowych świecących (w całym
zakresie widma elektromagnetycznego),
tzn. gwiazd, gazu i pyłu. Kosmologo
wie dość wcześnie zdali też sobie spra
wę z tego, że ciemna materia jest po
trzebna w roli zaczątków struktury
wielkoskalowej Wszechświata. Ustalo
ny niezależnymi metodami całkowity
budżet materii daje w przybliżeniu Q m
= 0,27. Z drugiej strony, modele nume
ryczne nukleosyntezy pierwotnej dają
wyniki zgodne z obserwowaną zawar
tością pierwiastków lekkich — przy za
łożeniu, że gęstość zwykłej znanej nam
materii (tzw. barionowej) nie przekra
cza 0,05 gęstości krytycznej (Q = 0,05).
Sugeruje to, iż ciemna materia, jeśli ist
nieje12, musi mieć naturę niebarionową.
Okazało się również, że fizycy cząstek
elementarnych, z zupełnie innych po
wodów, także spodziewają się istnie
nia niebarionowej materii (cząstek supersymetrycznych lub aksjonów). Ten
n ieoczekiw any zbieg niezależnych
w swej naturze inspiracji, potwierdza re11 W kosmologii naturalną skalę gęstości materii
(energii)jest tzw. gęstość krytycznapcr=3H02/&rG.
Wyrażone w jej jednostkach obecne gęstości róż
nych składowych materialnej zawartości Wszech
świata (materii, promieniowania, pól skalarnych
itp.) oznacza się symbolami Q ( — zatem £2Io| = 1
oznacza, że suma tych gęstości jest równa gęsto
ści krytycznej.
12 Jako najstarsze, alternatywne wyjaśnienie fe
nomenu płaskich krzywych rotacji pojawił się
model zmodyfikowanej dynamiki newtonowskiej
Mordehaia Milgroma, tzw. MOND. Przywołany
— wydawałoby się ad hoc — model ten przewi
dział wiele z później odkrytych empirycznie wła
sności fenomenologii galaktyk. Mimo wielu prób
konfrontacji z obserwacjami, nie dostarczono jesz
cze decydującego empirycznego dowodu jego
falsyfikacji, dlatego warto o nim pamiętać. Gdy
by okazał się słuszny, w postaci oryginalnej bądź
— co jest bardziej prawdopodobne — jako gra
nica ogólniejszej teorii, miałoby to zapewne da
leko idące konsekwencje dla fundamentów fizy
ki klasycznej.
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wych typu la, statystyki soczewkowania grawitacyjnego, czy anizotropia pro
mieniowania mikrofalowego tła. Z teo
retycznego punktu widzenia pojawiają
się pytania dotyczące natury stałej ko
smologicznej A. Po pierwsze, jeżeli stała
k osm o lo g iczn a o d zw iercied lałab y
kwantowo-mechaniczną energię próżni,
to obliczenia prowadzone na gruncie
kwantowej teorii pola sugerują jej war
tość o 55 rzędów wielkości większą niż
sugerowana przez argumenty natury
kosmologicznej. Po drugie, pojawia się
pytanie „dlaczego akurat teraz?” Istotą
tego problemu jest fakt, iż aby galakty
ki i ich gromady mogły powstać, proces
ich formowania musiał rozpocząć się
w epoce dominacji materii. Trudny do
naturalnego wyjaśnienia jest powód, dla
którego przejęcie dominującej dyna
micznie roli przez stałą kosmologiczną
miałoby nastąpić w niezbyt odległej
(w kosm ologicznych skałach czasu)
przeszłości. Problem ten znany jest jako
problem koincydencji (ang.fine tuning
problem).
Wraz z powstaniem w latach 80. sce
nariuszy inflacyjnych uwaga teoretyków
zwróciła się w kierunku badania roli pól
skalarnych w kosmologii. W kontekście
alternatywy dla stałej kosmologicznej
jako przyczyny przyspieszającej ekspansji Wszechświata pojawiły się zatem
pola skalarne. Pole skalarne występują
ce w roli ciemnej energii określa się
mianem kwintesencji. Fenomenologicz
nie, kwintesencja opisywana jest jako
hipotetyczny fluid kosmiczny o równa
niu stanu p = wp. Z równań Einsteina
wynika natomiast, iż aby uzyskać efekt
przyspieszającej ekspansji, musi poja
wić się w < —1/3. Przypadek stałej ko
smologicznej, fenomenologicznie, od
powiada
sytuacji, gdy w = —1. Jeżeli
13 Jest to oczywiście najprostsza możliwość, ale
poważnie traktujemy naturę fizyczną
nie jedyna. Interesujące alternatywne podejścia
za punkt wyjścia biorą fakt, iż obserwacji doko
kw intesencji jako przejaw istnienia
nujemy z miejsca, gdzie rozkład materii jest sil
(ewoluującego w czasie) pola skalarne
nie niejednorodny, a interpretujemy je w ramach
go (p, nie powinniśmy widzieć powodu,
modelu uśrednionego — o jednorodnym i izotro
powym rozkładzie materii. Jak w sposób spójny
dla którego współczynnik w fenomeno
teoretycznie dokonywać takiego uśrednienia, po
logicznego
równania stanu miałby być
zostaje wciąż nie rozwiązanym do końca proble
stały w czasie. Należy więc brać pod
mem OTW. Już w latach 80. XX w. George Ellis
zwrócił uwagę, że proces uśredniania po niejed
uwagę również możliwość zmiennego
norodnościach może się efektywnie przejawiać
w czasie (a zatem będącego funkcją
jak „dodatkowy składnik” materialny. Współcze
przesunięcia ku czerwieni) współczyn
sne oszacowania tego efektu sugerują jednak, że
jest on zbyt słaby, aby mógł być odpowiedzialny
nika w równaniu stanu w = w(t) = w(z).
za „fenomen przyspieszającej ekspansji”. Inne
Ponieważ nie istnieją żadne teoretycz
podejście to założenie od razu modelu niejedno
ne przesłanki wyraźnie preferujące kon
rodnego, np. Lemaitre’a-Tolmana (jest ono roz
w ijane m.in. przez A ndrzeja K rasińskiego
kretną postać potencjału pola skalarne
i Krzysztofa Bolejkę z CAMK). Pojęcie „ciem
go, natomiast obserwacje testujące efekt
nej energii” należy więc traktować bardziej jako
przyspieszającej ekspansji Wszechświaużyteczne hasło identyfikujące problem.
alność i wagę problemu ciemnej mate
rii dla współczesnej nauki.
Rok 1998 przyniósł kolejny zaska
kujący wynik — i to w zakresie jednej
z fundamentalnych przez 40 lat „dwóch
liczb” (qn). Mianowicie: wyniki obser
wacji supernowych typu la, uważanych
za świece standardowe, dostarczyły sil
nego dowodu dla przyspieszającej eks
pansji Wszechświata. Zdziwienie tym
rezultatem wynika stąd, że Wszechświat
wypełniony znanąnam materią oraz pro
mieniowaniem, których gęstości ener
gii oraz ciśnienia są nieujemne, powi
nien zwalniać tempo swej ekspansji.
Właśnie z tego powodu parametr „q0”
nazwano parametrem spowalniania.
W świetle braku znanej przyczyny
tego zjawiska, dominująca część zawar
tości Wszechświata odpowiedzialna za
owo przyspieszenie bywa nazywana
„ciem ną energią” 13. Zatem ok. 70%
m aterii (energii) we W szechświecie
przypada na nieznaną składową co sta
nowi ogromne wyzwanie nie tylko dla
kosmologii, lecz i dla całej współcze
snej fizyki teoretycznej. Z tego powodu
testowanie obserwacyjne różnych mo
deli teoretycznych, tłumaczących feno
men „ciemnej energii”, je st jednym
z najistotniejszych kierunków współcze
snej kosmologii.
Najprostszym fizycznym modelem
tłumaczącym efekt przyspieszającej eks
pansji jest jednorodny i izotropowy
model z ciemną materią i stałą kosmo
logiczną. Skrótowo bywa on także na
zywany modelem ACDM (ang. A -Cold
Dark Matter). Ten najprostszy model
pasuje dobrze do niezależnych danych,
takich jak: widmo mocy wielkoskalo
wej struktury Wszechświata, diagram
Hubble’a (zależność m(z)) dla supemo-
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ta dotyczą małych i umiarkowanych
przesunięć ku czerwieni, dokonuje się
rozwinięcia funkcji w(z) w szereg Tay
lora, poprzestając na w yrazie linio
wym14. Inne, bardziej egzotyczne podej
ścia, to przyjęcie tzw. gazu Czapłygina
lub modele Wszechświata z wyższymi
wymiarami.
Nawet z powyższego, skrótowego
opisu widać, iż brak jest klarownej su
gestii ze strony teorii odnośnie do tego,
gdzie należy upatrywać wyjaśnienia fe
nom enu przyspieszającej ekspansji
Wszechświata. W tej sytuacji jeszcze
większej wagi (nie tylko dla kosmolo
gii, lecz również dla fizyki teoretycznej)
nabierajątesty kosmologiczne. General
nym problemem wszystkich testów ko
smologicznych są efekty systematycz
ne oraz fakt, że param etry m odelu
kosm ologicznego (a równanie stanu
ciemnej energii w szczególności) nie są
bezpośrednio testowalne, lecz przeja
wiają się one w sposób uwikłany po
przez tempo ekspansji Wszechświata
(funkcję Hubble’a H{z)). Dlatego waż
ne jest analizowanie modeli kosmolo
gicznych przez pryzmat różnych (czę
sto uzupełniających się, jeśli chodzi
o czułość i tzw. degenerację ze względu
na parametry) testów kosmologicznych,
a soczewki grawitacyjne mogą dostar
czyć nowej klasy takich alternatywnych
testów.
Jak powiedziano wcześniej, spośród
licznych szczegółowych i ważnych pro
blemów współczesnej kosmologii fi
zycznej, dwa generalne problemy zasłu
gują na szczególną uwagę i będą się
znajdować w centrum zainteresowania
przez najbliższe dekady. Są to (hasłowo
ujmując) problem ciemnej materii i pro
blem ciemnej energii, a ten ostatni na
obecnym etapie wiedzy sprowadza się
do wyznaczenia efektywnego równania
stanu (parametru w) oraz detekcji jego
ewentualnej dynamiki czasowej.

Problem ciemnej materii
rekonstrukcja rozkładu
masy

—

W kontekście modeli powstawania
struktury wielkoskalowej Wszechświa
ta, najpopularniejszy jest obecnie mo
del ACDM. Wykonywane w ramach
14 C h o c ia ż z je s t ob serw ab lą, to je d n a k p raw d zi
w y m s to p n iem sw o b o d y je s t c zy n n ik skali a . Z a 
tem jeszcze popularniejsze je st rozw inięcie w sze
reg w zg lęd em c zy n n ik a sk ali a — j e s t to tzw.
param etry zacja C hevaliera-P o larsk ieg o -L in d era.
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Pięć jasnych, białych punktów widocznych na zdjęciu w pobliżu centrum gromady galaktyk
to tak naprawdę obrazy tego samego odległego kwazara. Pochodzący z teleskopu Hubble’a
obraz jest tak szczegółowy, że jest widoczna na nim nawet galaktyka macierzysta otaczają
ca kwazar! Jeśli przyjrzymy się bliżej, zauważymy także, że łuki na 2-giej i 4-tej godzinie to
soczewkowane grawitacyjnie obrazy jednej galaktyki. Trzeci obraz tej samej galaktyki można
dostrzec około godziny 10-tej. Pełniąca rolę olbrzymiej soczewki grawitacyjnej gromada galak
tyk jest skatalogowana jako SDSS J1004+4112 i znajduje się około 7 mld lat św. od nas,
w gwiazdozbiorze Małego Lwa. Fot. K. Sharon (Tel Aviv U.), E. Ofek (Caltech), ESA, NASA

tego m odelu num eryczne symulacje
struktury wielkoskalowej, której zacząt
kami miałyby być zagęszczenia zimnej
ciemnej materii, wciągające w swe stud
nie potencjału zwykłą materię barionową, a w efekcie przejawiające się jako
ciemne halo powstałych potem galak
tyk, pokazują znacznie większe bogac
two struktury od tego, jakie widzimy
w obserwacjach. Scenariusz ten przewi
duje, że masywne galaktyki powinny
być bogato otoczone mniej masywny
mi koncentracjami ciemnej materii. Czę
ściowo w ten sposób tłumaczy się wy
stęp o w anie satelitarn y ch galaktyk
karłowatych w pobliżu dużych galaktyk,
jest ich jednak zbyt mało w porównaniu
z przewidywaniami modelu. Czy zatem
brakująca część przewidywanych teore
tycznie drobnoskalowych skupisk skła
da się wyłącznie z ciemnej materii? Jak
się wydaje, silne soczewki grawitacyj
ne mogą rzucić nowe światło na ten pro
blem. Znane są mianowicie przykłady
silnych soczewek o anomalnych stosun
kach jasności obrazów. Otóż, przy za
danym profilu gęstości soczewki i kon
figuracji elementów układu optycznego,
teoria soczewek grawitacyjnych określa
precyzyjnie nie tylko położenia obra
zów, lecz także to, które z nich i w ja 
kim stopniu powinny być wzmocnione.
Natomiast w kilku silnych soczewkach
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

stosunki jasności pewnych obrazów wy
raźnie odbiegają od przewidywań (naj
lepiej dopasowanego do położeń obra
zów) modelu soczewki. W ten sposób
mogą się przejawiać drobnoskalowe
skupiska masy (gromady kuliste lub
aglomeraty złożone wyłącznie z ciem
nej materii). Gdy obecnie trwające (np.
SLACS) oraz planowane, przyszłe prze
glądy silnych soczewek dostarczą już
bogatej statystycznie próbki, łączne analizy położeń obrazów , ich jasności
i opóźnień czasowych stworzą unikalną
metodę testowania „ziarnistości” socze
wek w niedostępnych obecnie skalach
mas.
M odel p o w sta w a n ia stru k tu ry
w oparciu o ciemną materię przewidu
je ponadto uniwersalny profil gęstości
ciemnego halo, tzw. profil NavarroFrenka-W hite’a. W obszarach central
nych różni się on wyraźnie od profilu
izotermicznego, który, jak na razie, jest
najlepiej pasującym do obserwacji sil
nych soczewek grawitacyjnych. Prze
glądy typu SLACS, których nieod
łą c z n ą s k ła d o w ą s ą o b s e rw a c je
spektroskopow e (dające inform ację
o centralnych dyspersjach prędkości
w soczewkach), będą przełomowe dla
badań profilu gęstości, a więc i dla te
stowania modeli formacji struktur we
Wszechświecie.
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Problem ciemnej energii
kosmografia

—

W yznaczanie param etrów modelu
kosmologicznego, takich jak parametry
gęstości różnych składników material
nych Wszechświata, czy wyznaczanie
efektywnego równania stanu (parame
tru w opisanego wyżej) bywa określane
mianem kosmografii. Dotychczas stoso
wano tu metody statystyczne polegają
ce na porównywaniu teoretycznie wy
znaczonych częstości występowania
w ielo k ro tn y ch obrazów kw azarów
w różnych scenariuszach kosmologicz
nych, ze statystyką silnie soczewkowanych obrazów w przeglądach optycz
nych lub radiowych. Podejście to zależy
silnie od poczynionych założeń odno
śnie do ewolucji źródeł i efektów selek
cji leżących u podstaw katalogów. Po
nieważ, jak to omówiliśmy wcześniej,
wczesne katalogi soczewek były budo
wane na podstawie przeglądów kwaza
rów, czynione tu założenia wnoszą sporą
niepewność.
P rzeg ląd y now ej g en eracji (jak
SLACS) posiadająjuż dobrze zdefinio
waną łunkcję selekcji — prawdopodo
bieństwo wystąpienia galaktyki w roli
soczewki jest proporcjonalne do czwar
tej potęgi centralnej dyspersji prędkości
(por. wzory na przekrój czynny i pro
mień Einsteina w modelu SIS). Poprzez
sparowanie i porównanie własności od
krytych galaktyk-soczew ek z analo
gicznymi galaktykami eliptycznymi nie
będącymi elementem silnie soczewkującego układu, można zatem odpowie
dzieć na pytanie, czy populacja socze
wek odkrywanych przez SLACS jest
reprezentatywna dla ogólnej populacji
galaktyk eliptycznych. Wyniki opubli
kowane przez zespół SLACS pokazują,
że tak.
Wraz z rosnącą liczbą silnie soczewkowanych układów o dobrze zbadanych
własnościach galaktyk soczewkujących
(tzn. zmierzonych spektroskopowo cen
tralnych dyspersjach prędkości) zaczy
na nabierać znaczenia wykorzystanie
tych obiektów do testów kosmologicz
nych. W jednej z prac Autora była ba
dana możliwość wykorzystania silnych
soczewek grawitacyjnych w celu uzy
skiwania ograniczeń na równanie sta
nu ciemnej energii w modelu kosmo
logicznym. W charakterze przykładu
w y korzystano tam so czew kę HST
14176+5226 w celu konfrontacji jej zna
1/2011

nych (obserwacyjnie) parametrów z róż
nymi scenariuszami kosmologicznymi.
Z astosow ana m etoda w ykorzystuje
funkcyjną zależność promienia Einstei
na od (efektywnej) dyspersji prędkości
w galaktyce soczewkującej oraz od kombinacji wzajemnych odległości źródła,
soczewki i obserwatora. Ponieważ ta
ostatnia wielkość wymaga założenia
konkretnego modelu kosmologicznego,
można ją stosować w roli testu różnych
modeli kosmologicznych.
Rozszerzenie tego pomysłu na bo
gatszą statystycznie próbkę silnych so
czewek jest tematem toczącego się pro
jektu (grantu MNiSzW), realizowanego
przez Autora wspólnie z Aleksandrą
Piórkowską i Beatą Malec (Uniwersy
tet Śląski). Na próbce 20 soczewek,
z których 15 pochodzi z przeglądu
SLACS, a 5 z przeglądu CASTLES,
były prowadzone badania różnych mo
deli kosmologicznych. W szczególno
ści, opierając się na silnie soczewkowanych układach, wyznaczono parametry
modeli kosmologicznych z kwintesencją
i ewoluującym polem skalarnym. Ich
wartości są zbliżone do wyników uzy
skanych innymi metodami (np. na prób
kach supernowych la). Teoretyczno-inform acyjne m etody selekcji modeli
sugerują, iż model z ewoluującym po
lem skalarnym wydaje się być prefero
wany przez dane z silnych soczewek.
W świetle małej liczebności próbki, wy
nik ten należy traktować przede wszyst
kim jako dowód tego, iż metoda działa,
oraz jako zachętę dla dalszego jej roz
wijania. Metoda zaproponowana w pro
jekcie jest niezależna od wartości stałej
Hubble’a, nie jest także czuła na inne
czynniki, takie jak efekt absorpcji pro
mieniowania przez pył między gwiazdo
w y i m iędzygalaktyczny (zarów no
w obrębie soczewki, jak i na drodze do
obserwatora) czy efekt ewolucji źródeł.
W większości innych podejść efekty te
są nieuniknione i stanowią źródło błę
dów systematycznych o słabo poznanej
wielkości. Bardzo obiecujące wydaje się
wykonanie łącznej analizy ograniczeń
dostarczonych przez silnie soczewkujące układy wraz z ograniczeniami pocho
dzącymi z diagramu Hubble’a superno
wych la i pików akustycznych w widmie
anizotropii promieniowania mikrofalo
wego tła (CMBR). Wynika to z faktu,
że obszary przestrzeni parametrów ogra
niczane tymi technikami posiadają róż
ny kształt i orientację. Zatem ich część
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

wspólna powinna być silniej restryktyw
na niż ograniczenia uzyskiwane oddziel
nie.

Zakończenie
W przeciągu ponad trzydziestu lat, od
odkrycia pierwszej soczewki grawita
cyjnej, teoria soczewek grawitacyjnych
stała się dziedziną bogato eksploatowaną
zarówno w kontekście kosmologicz
nym, jak i w kontekście badania struk
tury galaktyk (profili rozkładu ciemnej
materii w halo). Duży wkład w rozwój
tej dziedziny wniosła polska szkoła ba
dania soczewek grawitacyjnych zapo
czątkowana przez przełomowe teore
tyczne prace Bohdana Paczyńskiego.
Najbardziej znanym sukcesem polskiej
szkoły są wyniki eksperymentu OGLE,
koordynowanego od lat przez Andrzeja
Udalskiego, które doprowadziły m.in. do
wykrycia wielu pozasłonecznych ukła
dów planetarnych metodą mikrosoczewkowania gwiazd naszej Galaktyki. Cho
ciaż wątek ten jest obecnie odległy od
kosmologii, warto przypomnieć, że ory
ginalny pomysł Paczyńskiego, dotyczą
cy mikrosoczewkowania, posiadał wy
raźny kontekst kosmologiczny związany
z problemem ciemnej materii. Zmierzał
on mianowicie do oszacowania tego, jak
duża część ciemnego halo Galaktyki
przypada na zwarte ciem ne obiekty
masywne (tzw. MACHO).
Ocenia się, że w ciągu następnej de
kady liczebność katalogów silnych so
czewek może sięgnąć kilku tysięcy.
Kosmologiczne testy przy użyciu sil
nych soczewek grawitacyjnych staną się
wówczas bardzo silnym wzmocnieniem
podejść klasycznych. Śmiało można
zatem powiedzieć, że silne soczewki
grawitacyjne staną się w przyszłości nie
ocenionym narzędziem kosm ologii
i astrofizyki pozagalaktycznej.

Autor ukończył astronomię na Uni
wersytecie Jagiellońskim, tam też
doktoryzował się pod kierunkiem ks.
prof. Michała Hellera. W latach
1989-1998 pra co w a ł w CAMK.
Obecniejest prof, nadzw. na Uniwer
sytecie Śląskim. Jego zainteresowa
nia badawcze obejmują kosmologię
teoretyczną i obserwacyjną oraz
astrofizykę cząstek elementarnych
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Mikrokwazaty
M ikrokwazaty
jedne
z najpotężniejszych źródeł
energii we Wszechświecie
mimo wielu lat badań wciąż
pozostają tajemnicze.
Jak powstają? Co je st
źródłem emitowanej
energii? Jak wyglądają?
—

O
Oo
O •

Obraz radiowy mikrokwazara 1915+105
odkrytego we wnętrzu naszej Galaktyki.
Fot. N ASA

szechświat nie jest, jak mog
łoby się z pozoru wydawać,
pusty. Wypełnia go przecież
nie tylko zgromadzona w gwiazdach,
p lanetach czy obłokach gazow ych
„zwykła” materia, ale również wiele in
nych form energii. Przestrzeń wypełnio
na jest przede wszystkim promieniowa
niem elektromagnetycznym o różnych
długościach fali: począwszy od mikro
falowego promieniowania tła, poprzez
optyczne światło gwiazd, aż po najbar
dziej energetyczne promienie gamma.
Znajdziemy we Wszechświecie prawdo
podobnie również tajemniczą ciemną ma
terię, nie emitującą fal elektromagnetycz
nych, które moglibyśmy obserwować.
Wreszcie należy wspomnieć o ciemnej
energii, bez której obserwowana obecnie
przyspieszona ekspansja Wszechświata
nie mogłaby istnieć.
Wszechświat bez wypełniających go
fal elektromagnetycznych nie byłby tak
fascynujący. To fotony pozwalają nam
spoglądać w przeszłość i badać naturę
Wszechświata. Z Ziemi i Układu Sło
necznego widać wiele klas źródeł pro
mieniowania elektromagnetycznego:
począwszy od gwiazd, poprzez ich gro
mady i galaktyki, aż po pulsary i błyski
promieniowania gamma. Które z nich
emitują promieniowanie z największą
mocą?
Obecnie przyjmuje się, że te ostatnie.
Błyski promieniowania gamma (których

W
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natura wciąż pozostaje nieznana), za
równo te krótkie, jak i długie, są zdolne
wyemitować 1054 ergów w przeciągu
sekundy. Drugie pod względem ilości
emitowanej energii supernowe emitują
promieniowanie o mocy już trzy rzędy
mniejszej wielkości. Obie klasy obiek
tów świecą tak intensywnie przez bar
dzo krótki czas (rzędu sekund), zaś pro
cesy do tej emisji prowadzące m ają
gwałtowną naturę i powodują drastycz
ne zmiany (np. rozerwanie gwiazdy
w przypadku supernowej).
Istnieją także obiekty astronomicz
ne, które emitują ogromne ilości energii
w procesach mniej gwałtownych. Mogą
one trwać przez wiele setek, tysięcy lub
nawet milionów lat. Najbardziej oczy
wistym przykładem obiektów należą
cych do tej klasy sągwiazdy. Ich jasność
regulowana jest przez stan równowago
wy osiągany w ich wnętrzach przez re
akcje term ojądrow e. N ajjaśniejsze
z gwiazd emitują 1035 erg/s, co oznacza,
że dla wyzwolenia energii emitowanych
przez błyski gamma musiałyby świecić
nieprzerw anie przez w iele w ieków
Wszechświata.
Wytwarzanie większych ilości ener
gii w sposób permanentny wymaga in
nych procesów fizycznych. Najbardziej
efektywna spośród nich okazuje się być
akrecja (osiadanie) materii, która pozwa
la na zam ianę energii grawitacyjnej
w energię emitowaną w postaci fal elek1/QOll

tromagnetycznych. Nie jest ona jednak
w stanie wyprodukować promieniowa
nia o dowolnie wielkiej mocy. Istnieje
bowiem granicznajasność, zwanajasnością Eddingtona, jak ą może osiągnąć
obiekt, na który sferycznie symetrycz
nie spada materia. Ograniczenie to od
powiada sytuacji, w której ciśnienie
promieniowania (proporcjonalne do ja 
sności obiektu) wywierane na protony
równoważy siłę ich przyciągania grawi
tacyjnego. Jasność taka dana jest wzo
rem:
L,Jd = 1,3 1038 M/M@erg/s.
Z tej definicji wynika, że akreujący
materią obiekt o masie Słońca mógłby
świecić od niego niemal 10 000 razy ja 
śniej! A obiekty takie mogą być wielo
krotnie masywniejsze od Słońca! Nie
dotyczy ich bowiem ograniczenie mak
symalnej masy gwiazd. W jądrach ga
laktyk materia jest zasysana przez czar
ne dziury o m asach m ilionów mas
Słońca. Procesom takim może więc to
warzyszyć emisja promieniowania o na
tężeniu wielokrotnie większym i emisja
ta może trwać przez wiele milionów lub
miliardów lat. Akrecja materii jawi się
nam więc jako proces bardzo efektyw
ny i stabilny.
Gdzie może ona być we Wszechświecie? Wszędzie tam, gdzie w pobli
żu masywnego obiektu znajdziemy re
zerw uar m aterii, którym m ogą być
międzygwiazdowe obłoki gazowe, lub
nawet same gwiazdy. Pierwszy przypa
dek możemy obserwować w aktyw
nych jądrach galaktyk, w których na supermasywne czarne dziury (o masach
rzędu 106 M0) spada materia ze znaj
dujących się we wnętrzach galaktyk ob
łoków. Drugi natom iast jest w dużo
mniejszych skalach — w tzw. ciasnych
układach podwójnych. Gdy jednym ze
składników układu będzie czarna dziu
ra, będziemy mogli mieć do czynienia
z mikrokwazarem — ciasnym układem
podwójnym transferującym m asę na
obiekt zwarty.
Obiekty takie mają szanse powstać
z układów podwójnych, w których je 
den ze składników ma masę przynaj
mniej kilkunastu mas Słońca. Gwiazda
0 takiej masie bardzo szybko opuszcza
ciąg głów ny, staje się olbrzym em
1 w sposób gw ałtow ny kończy swój
żywot poprzez wybuch supernowej. Po
zostałością po niej może być czarna
dziura— obiekt tak zwarty, że jego „po
wierzchni”, zwanej horyzontem zda
1/Q0II

rzeń, nie jest w stanie opuścić żaden
obiekt, nawet foton. Jeśli w wyniku eks
plozji pozostałej po niej czarnej dziurze
nie zostanie nadana duża prędkość, to
układ podwójny, w skład którego wcho
dziła pierwotna gwiazda, ma szansę po
zostać związany.
Kolejnym etapem ewolucji takiego
układu podwójnego jest moment, w któ
rym drugi ze składników, początkowo
mniej masywna gwiazda, opuszcza ciąg
główny i zwiększa swojąobjętość. Może
się zdarzyć, że towarzysząca mu czarna
dziura znajdzie się we wnętrzu otoczki
gwiazdy. Efektem będzie cyrkularyzacja orbity i jej zacieśnienie. Gdy otocz
ka zostanie odrzucona, układ ma szansę
stać się układem podwójnym o ciasnej
orbicie, w którym towarzyszem czarnej
dziury będzie gwiazda w późnej fazie
swej ewolucji.
Gwiazdy lub obiekty zwarte tworzą
ce układ podw ójny obiegają środek
masy (barycentrum) układu po orbitach
eliptycznych, a w przypadku ciasnych
układów podwójnych, na których ewo
lucję miała wpływ faza wspólnej otocz
ki, po orbitach kołowych. O tym, na które
z ciał spadłaby umieszczona w pobliżu
układu cząstka próbna, nie decydowa
łyby więc tylko siły grawitacji, ale rów
nież istniejąca w ratującym układzie
odniesienia związanym ze składnikami
siła odśrodkowa. Obszary grawitacyjne
go związania cząstek z poszczególnymi
składnikami układu nazywane są ich
powierzchniami Roche’a.
Może się zdarzyć, że podczas kolej
nego etapu ewolucji towarzysząca czar
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nej dziurze gwiazda zwiększy swą ob
jętość na tyle, by zewnętrzne warstwy
jej atmosfery znalazły się poza jej po
wierzchnią Roche’a. Tym samym od
działywanie grawitacyjne gwiazdy prze
stałoby być dom inujące i m ożliw e
stałoby się wychwytywanie materii z at
mosfery gwiazdy przez czarną dziurę.
W praktyce taki przepływ materii od
bywa się przez tzw. punkt Lagrange’a
LI znajdujący się w miejscu przecięcia
się powierzchni ekwipotencjalnych de
finiujących powierzchnie Roche’a. Pro
ces ten może być długotrwały, jako że
gwiazda, ewoluując nieustannie, „pró
buje” zwiększyć swą objętość, a tym sa
mym jej zewnętrzne warstwy przelewają
się przez powierzchnię Roche’a.
W inercjalnym układzie odniesienia,
związanym z czarną dziurą, przepływa
jąca przez punkt L1, materia ma moment
pędu zbliżony do keplerowskiego (tj. od
powiadającego orbitom kołowym o za
danym promieniu). Ze względu na za
sadę zachowania momentu pędu nie
m oże w ięc ona sam oistnie spadać
(w szczególności po linii prostej) na
czarną dziurę. Gdyby zaniedbać ciśnie
nie promieniowania wyrzucające mate
rię z gwiazdy, można by oczekiwać, że
gaz o takim momencie pędu poruszałby
się po orbicie położonej w pobliżu punk
tu Lagrange’a nieskończenie długo.
W rzeczywistości jednak materia ode
rwana od gwiazdy jest ostatecznie po
chłaniana przez czarną dziurę. Żeby było
to możliwe, musi istnieć mechanizm od
bierający materii jej moment pędu (pre
cyzyjnie rzecz ujmując: transportujący
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moment pędu na zewnątrz). Gdyby za
chodził taki proces, to materia spadała
by na czarną dziurą po leżących w płasz
czyźnie układu podwójnego ciasno
nawiniętych spiralach tworzących tzw.
dysk akrecyjny.
Jaki proces odpowiada więc za prze
kazywanie na zewnątrz momentu pędu
w dysku akrecyjnym? Orbity poszcze
gólnych cząstek w dysku są niemalże
kołowe. Należałoby więc oczekiwać, że
ich prędkości azymutalne będą zbliżo
ne do prędkości keplerowskich, a więc
takich, jakie mają np. planety w ukła
dach planetarnych:
V

=

G M bh/ R

Prędkości takie rosną wraz ze zbli
żaniem się do obiektu centralnego. Są
siadujące ze sobą pierścienie dysku mają
więc różne prędkości, a tym samym
mamy do czynienia ze zjawiskiem ści
nania, któremu zawsze towarzyszy po
wstanie lepkości, definiowanej jako
zdolność płynu do przekazywania pędu
między warstwami poruszającymi się
z różnymi prędkościami. Moment pędu
przekazywany jest w ten sposób na ze
wnątrz, a więc w kierunku pożądanym
dla dysków akrecyjnych. Ponadto tego
rodzaju „ocieranie się” sąsiadujących
pierścieni powoduje generację ciepła, co
z kolei prowadzi do emisji promienio
wania, dzięki któremu możemy obser
wować dyski akrecyjne.
Najprostszą formą lepkości jest lep
kość molekularna, powstająca na skutek
ruchów dyfuzyjnych redystrybuujących
pęd w ośrodku bądź też (szczególnie
w przypadku płynów) istnienia sił elek
trostatycznych pomiędzy poszczególny
mi cząsteczkami. Taki rodzaj lepkości
odpowiada za właściwości lepkie, np.
wody, miodu, czy smoły — substancji
o rekordowym współczynniku lepkości.
Można jednak pokazać, że współ

F

10.0 MEdd

Rys. 2. Orbity cząstek w dyskach akrecyjnych o różnych tempach akrecji. Wewnętrzny okrąg
nakreślony linią przerywaną oznacza horyzont czarnej dziury

czynnik lepkości molekularnej gazu
w dysku akrecyjnym jest o kilkanaście
rzędów wielkości zbyt niski, by wytłu
maczyć obserwowane jasności i tempa
akrecji w galaktycznych mikrokwazarach. Prowadząca do akrecji lepkość
musi mieć więc inne źródło.
W latach 70. ubiegłego wieku zapro
ponowano, że źródłem lepkości mogą
być turbulencje. Tak jak w skali mikro
skopowej za lepkość odpowiadaj ąm. in.
siły elektrostatyczne między cząstecz
kami, tak w przypadku makroskopo
wych ruchów turbulentnych poszczegól
ne „wiry” oddziaływują między sobą
poprzez wzajemne „plątanie”. Efektyw
ność lepkości związanej z turbulencja
mi może być wielokrotnie wyższa niż
lepkości molekularnej, a tym samym
może ona tłumaczyć oberwowane pro
cesy akrecyjne. Długo jednak nie znano
przyczyny powstawania turbulencji
w dyskach. Oczekiwano w nich bo
wiem, opierając się na równaniach kla
sycznej hydrodynamiki, przepływu laminamego. Mimo to Nikolai Shakura
i Rashid Sunyaev w 1973 r. sparametryzowali lepkość turbulentną w dyskach,
korzystając z faktu, że powinna ona być
proporcjonalna do rozmiaru wirów
(z konieczności mniejszych od grubości
dysku) i ich wzajemnej prędkości
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Rys. 3. Schematyczny obraz ścinania
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(mniejszej od prędkości dźwięku). Ko
rzystając z równania balansu sił w kie
runku wertykalnym oraz wprowadzając
czynnik skalujący a, otrzymali oni zwią
zek między współczynnikiem lepkości
a całkowitym ciśnieniem wewnątrz dys
ku. Związek ten, zwany „formułą a P ”,
jest do dziś z powodzeniem stosowany
w opisywaniu procesów akrecyjnych
i potwierdzają go najbardziej wyszuka
ne współczesne symulacje numeryczne.
Dopiero 20 lat po przełomowej pra
cy Shakury i Sunyeava zidentyfikowa
no prawdopodobną przyczynę powsta
wania wirów turbulentnych w dyskach
akrecyjnych. Okazało się bowiem, że
klasyczne równania hydrodynamiczne
uwzględniające pole elektromagnetycz
ne (równania magnetohydrodynamiki)
w różniczkowo ratującym dysku, w któ
rym początkowo znajdowało się nie
wielkie źródłowe pole magnetyczne,
prowadzą do niestabilności, której efek
tem jest wzrost natężenia pola magne
tycznego i turbulentne zaburzenie prze
pływu. Odkrycie tego faktu stało się
możliwe dopiero wtedy, gdy kompute
ry pozwoliły numerycznie rozwiązywać
trudne, nie dające się opisać analitycz
nie, problemy magnetohydrodynamiki.
Niestabilność pola magnetycznego
w dysku akrecyjnym została nazwana
niestabilnością magnetorotacyjną i sta
nowi obecnie szeroko akceptowane wy
jaśnienie źródła turbulencji.
Jak wyglądajądyski akrecyjne? Róż
niczkowy ruch dysku w połączeniu
z lepkością prowadzi do produkcji cie
pła. W przypadku małych temp akrecji
ciepło to jest natychmiast wypromieniowywane. Gdy natomiast dysk akreuje
materię w szybkim tempie, jego część
może zostać „uwięziona” w dysku i wypromieniowana dużo bliżej czarnej dziu
ry lub nawet przez nią pochłonięta. Je
śli dysk jest optycznie gruby (a tak dzieje
się w większości obserwowanych przy1/2011

padków), to em itowane przez niego
promieniowanie odpowiada promienio
waniu ciała doskonale czarnego o tem
peraturze odpowiadającej ilości wypromieniowywanej lokalnie energii. Dla
dysków akrecyjnych w mikrokwazarach
promieniowanie to przypada na zakres
rentgenowski (odpowiadający tempera
turom rzędu miliona stopni Kelvina).
Dla niskich wartości tempa akrecji mak
simum emisji pochodzi z obszaru odle
głego od czarnej dziury o ok. 5 promie
ni grawitacyjnych. Dla czarnej dziury
0 masie 10 mas Słońca byłaby to odle
głość 150 km (podczas gdy Słońce ma
promień blisko 700 000 km!).
Rzeczywisty, obserwowany obraz
dysku akrecyjnego nie jest jednak tak
prosty. Jego struktura je st bardziej
skomplikowana ze względu na ugięcie
światła w polu grawitacyjnym oraz re
latywistyczny efekt Dopplera, wzmac
niający promieniowanie pochodzące od
tych części dysku, które poruszają się
w kierunku obserwatora. W efekcie od
legły obserwator mógłby ujrzeć znie
kształcony obraz dysku akrecyjnego
1 sylwetkę (cień) czarnej dziury w jego
środku. N ieprędko będzie to jednak
możliwe. Rozmiary kątowe wewnętrz
nych części dysków akrecyjnych oraz
sylwetki samej czarnej dziury nie prze
kraczają kilkudziesięciu mikrosekund
łuku. Taka rozdzielczość w zakresie rent
genowskim zostanie osiągnięta dopiero
za kilkanaście lat dzięki nowej genera
cji orbitalnych teleskopów pracujących
w tym zakresie długości fali. Do tego
czasu pozostaje nam oglądać dyski akrecyjne jako źródła punktowe.

Rys. 4. Chwilowe (górny panel) i uśrednione w czasie (dolny panel) turbulencje w numerycz
nej, magnetohydrodynamicznej symulacji dysku akrecyjnego (źródło: Penna et al„ MNRAS,
8/2010)

Dużo więcej informacji można uzy
skać badając widma dysków akrecyj
nych. Poszczególne pierścienie dysków
świecąjak ciała doskonale czarne o róż
nych wartościach charakterystycznej
temperatury. Całościowe widmo dysku
jest sumą widm cząstkowych ważonych
obszarem, z którego emisja o danej tem
peraturze pochodzi. Analiza jego kształ
tu pozwala na odtworzenie parametrów
czarnej dziury (jej masy i momentu
pędu) oraz testowanie używanych mo
deli dysków akrecyjnych.
W rzeczywistości opisany do tej pory
model dysku akrecyjnego tylko w części przypadków do-; ,;ś- .
b iw pi /a kl au la obY:V ' ; '

Rys. 5. Wizualizacja dysku akrecyjnego wokół czarnej dziury (żródło: M. Bursa)

1/2011
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Zdarza się bowiem, że inne towarzyszą
ce dyskowi źródła promieniowania do
minują w widmie nad promieniowaniem
termicznym z dysku. Taki stan rzeczy
ma charakter przejściowy i obserwuje
się go w wielu mikrokwazarach. Tłuma
czy się go niestandardowym zachowa
niem dysku, który z nieznanych jeszcze
powodów „urywa się” daleko od czar
nej dziury, zaś gros obserwowanego pro
mieniowania pochodzi z wyrzucanej
w pobliżu czarnej dziury materii, tzw.
dżetu. Modelowanie różnych stanów
widmowych stanowi obecnie bardzo ak
tywne pole badań.
Mikrokwazary rzadko mają charak
ter stacjonarny. Ich jasność jest modu
lowana na kilka sposobów. W dłuższych

Rys. 6. Schematyczny kształt widma dysku akrecyjnego będącego superpozycją widm ciała doskonale czarnego
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skalach czasow ych zmiany jasności
mogą wynikać ze zmieniającego się tem
pa dostarczania materii. W krótkich na
tomiast, rzędu ułamków sekundy, z d y 
n a m ik i s a m e g o p ro c e s u a k re c ji
w pobliżu czarnej dziury. Tego typu
oscylacje, obserwowane w większości
mikrokwazarów, nazywane są oscyla
cjam i kw azi-periodycznym i (z ang.
QPOs). Nie mają one statycznego cha
rakteru i często występują w parach, któ
re łączy stosunek częstotliwości 3:2. Ich
częstotliwości mogą się zmieniać, jed
nak stosunek ten pozostaje niezmienny.
Natura oscylacji kwazi-periodycznych
jest wciąż tajemnicza. Istniejące mode
le wiążą ich powstawanie z oscylacjami
wewnętrznych obszarów dysku (okre
ślonymi przez tzw. częstotliwości epicykliczne) bądź też z obecnością gorą
cych plam w dysku, których jasność
modulowana jest częstotliwością orbi
talną przez relatywistyczny efekt Dop
plera.
Proces akrecji materii na czarną dziu
rę jest źródłem energii również w ak
tywnych jądrach galaktyk. Ich struktura
jest bardzo zbliżona do mikrokwazarów.
Różni je przede wszystkim masa cen
tralnego obiektu, która w przypadku
aktywnych jąder galaktyk nierzadko
przekracza miliony mas Słońca oraz źró
dło materii, którym nie jest już towarzy
sząca czarnej dziurze gwiazda, ale ob

łoki m aterii międzygw iazdow ej zapew 
niające dopływ mate
rii. Dyski akrecyjne
w okół superm asyw nych czarnych dziur
mająznacznie większe
(p ro p o rcjo n a ln e do
masy czarnej dziury)
rozmiary liniowe i niż
sze temperatury, przez
co emitują większość
promieniowania w za
kresie optycznym i ul
trafioletowym (nie zaś
w rentgenowskim, jak
b y ło w przypadku
m ikrokwazarów). Ze
w zględu na w iększą
masę obiektu zwartego 53 w zakresie 5-20 keV. Widoczne s ą kwazi-periodyczne oscy
lacje o częstotliwościach ok. 580 i 880 Hz (źródło: Mendez et
wypromieniowują też al., ApJ, 506, 117L)
większe ilości energii,
dochodzące nawet do 1045 erg/s. W ak dze i tajemniczości. Nowe obserwacje
tywnych jądrach galaktyk, z których i teorie pozwalająnam je coraz lepiej ro
część jest nazywana kwazarami, często zumieć, jednak z pewnością droga do
są obserwowane relatywistyczne strugi pełnego poznania jest jeszcze daleka.
materii (dżety), które w dużych odległo
Aleksander Sądowski jest doktoran
ściach od jądra galaktyki powodują (na
tem w CAMK PAN. Pod opieką prof.
skutek interakcji z materią) powstawa
Marka
Abramowicza opracowuje
nie obłoków emitujących promieniowa
analityczne modele adwektywnych
nie radiowe.
dysków akrecyjnych o dużej jasno
Dyski akrecyjne, niewątpliwie jedne
ści, które pozwalają poznawać para
z najbardziej facynujących obiektów we
metr}’galaktycznych czarnych dziur
Wszechświecie, świadczą o jego potę

Konkurs astrofotograficzny

AstroCamera 2011

CEN
’RU Mi
H EWE J
LIAi
N U M jb

Już 28 stycznia 2011 r. C entrum Hewelianum w Gdańsku ogłasza ogólnopolski
konkurs dla wszystkich m iłośników fotografowania nocnego nieba.
Szczegóły będzie m ożna znaleźć na www.hewelianum.pl
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Konkurs pod honorow ym patronatem Polskiego Towarzystwa Astronom icznego
oraz Prezydenta Miasta Gdańska.
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Konkurs Moje Okno na Wszechświat

W

' poprzednim numerze „Uranii” ogłoszony został otwarty

konkurs pod hasłem „Moje okno na Wszechświat”. Dwa
miesiące, jakie upływ ają od tego momentu, są dobrą
okazją, aby podsumować aktualną liczbę zgłoszeń, wspomnieć o ko
lejnych sponsorach nagród i, co najważniejsze, podać do wiadomo
ści pytania I etapu konkursu. Przypomnijmy, że nagrodą główną
jest w pełni funkcjonalne obserwatorium astronomiczne oparte o ko
pułę firmy ScopeDome (głównego sponsora i organizatora konkur
su) oraz dedykowany jej teleskop ufundowany przez warszawski
salon astronomiczny Teleskopy.pl.
Do chwili obecnej chęć wzięcia udziału w konkursie zgłosiło
w sumie 45 osób — indywidualnych i opiekunów reprezentujących
różne formy astronomicznych kółek zainteresowań. Organizatorzy,
po konsultacjach z jury i sponsorami, postanowili przedłużyć ter
min zgłaszania chętnych do momentu zakończenia I etapu konkur
su. Każdy zatem, kto do tej pory nie zdążył się zapisać, ma na to
czas praktycznie do końca lutego. Przesłanie odpowiedzi na pyta
nia I etapu będzie automatycznie zgodą na udział w rywalizacji.

Część obserwacyjna konkursu, która trwa niezależnie od pozosta
łych etapów, znalazła niezmiernie wartościowe wsparcie w postaci
nieodpłatnego wykorzystania czasu teleskopu zainstalowanego w Ob
serwatorium Astronomicznym im. Papieża Sylwestra II w Bukowcu.
Otrzymaliśmy informację, że stacja jest w stanie zrealizować pro
gramy obserwacyjne uczestników, którzy z braku odpowiedniego
sprzętu mają ograniczone możliwości pozyskania materiału do dal
szej pracy. Laureatom rywalizacji ufundowano też dwa 2-dniowe
letnie turnusy obserwacyjne w tym prężnie działającym ośrodku. Zgło
szenia (tylko starannie przemyślanych) programów obserwacyjnych
należy kierować na adres: astromax@poczta.onet.pl lub biuro@fundacjagalileo.pl.
Przejdźmy zatem do przedstawienia pytań I etapu konkursu.
Zaznaczamy, że odpowiedzi powinny być krótkie, zwięzłe i czy
telne, tak aby jury nie miało kłopotów z ich interpretacją. Prosimy
nadsyłać je w formie elektronicznej na adres: konkurs@ scopedome.com z dopiskiem „I etap — odpowiedzi” w temacie w iado
mości.

I etap konkursu — quiz astronomiczny
1. Kto nadał gwieździe a CnV nazwę
Serce Karola?
2. Co określano niegdyś mianem Obło
ków Przylądka?
3. Które gwiazdy czeka dłuższe życie —
te o większej czy mniejszej masie począt
kowej? Dlaczego?
4. Wymień nazwy pięciu okresów wyjąt
kowo niskiej aktywności słonecznej, które
miały miejsce w przeciągu II tysiąclecia n.e.
5. Z czym kojarzone jest angielskie zda
nie: Oh, be a fine girl, kiss me right now,
sweety?
6. Które receptory ludzkiego oka są czul
sze — czopki czy pręciki? Do czego wy
korzystuje tę cechę w obserwacjach astro
nomicznych?
7. Jaki znany instrument znajduje się
w paryskim Panteonie?
8. Jakim terminem określa się odcinek
o długości ok. 1,62x1 O'35m?
9. Podgrodzie, Baszkówka, Grzempy —
co łączy wymienione miejscowości?
10. Na jakim ciele niebieskim znajduje się
obiekt określany mianem Prostej Ściany?
11. Jak nazywał się uczony, którego heliocentryczną wizję Wszechświata roz
winął i sformalizował matematycznie Mi
kołaj Kopernik?
12. Jakie zjawisko jest odpowiedzialne za
intensywnąaktywność wulkaniczną na lo?
13. Który z typów teleskopów soczewko
wych będzie dawał najlepsze (dyfrakcyj
ne) obrazy przy tej samej średnicy obiek
tywu, światłosile i powiększeniu —
achromat, neoachromat, apochromat?
14. Od jakiego kierunku mierzy się azymut
w astronomii?
15. Co określa się mianem „katadioptryk”?
16. Które określenie nie pasuje do pozo
stałych: troposfera, egzosfera, mezopauza, fotosfera, jonosfera, stratosfera?
l/QOI I

17. Jakie oznaczenie ma najsłynniejszy
układ wielokrotny w gwiazdozbiorze
Lutni?
18. Uszereguj podane gwiazdy wg male
jącej jasności wizualnej: a Eri, fi Aql, /3 Ori,
/? Gem, a Boo, a Car.
19. Skojarz pojęcia w logiczne pary .zja
wisko — postać”: Roger Penrose, Wielki
Wybuch, Samuel H. Schwabe, ucieczka
galaktyk, Albert Einstein, grawitacja, Edwin
Hubble, Georges LemaTtre, osobliwość,
plamy słoneczne.
20. Jakich czterech rodzajów filtrów uży
wają najczęściej astrofotografowie w tech
nice określanej mianem fotografii wąsko
pasmowej?
21. Wyznacz jasność gwiazdy zmiennej
metodą Argelandera, jeżeli z zapisu obser
wacji wynika relacja: a2v2b, gdzie jasno
ści gwiazd porównania a=6,75,T’i b=7,36''n.
22. Ile naturalnych satelitów Jowisza do
strzegalnych jest przez lornetkę 9x50?
23. Wymień trzy główne typy montaży
paralaktycznych. Określ, na którym z nich
jest ustawiony każdy z wymienionych te
leskopów: kamera Schmidta z Mt Palomar,
teleskop Hookera, refraktor Yerkesa.
24. Jakie rozwiązanie technologiczne za
pewnia naziemnym teleskopom minimali
zację niekorzystnego wpływu atmosfery na
obraz otrzymywany w ich ognisku?
25. Wymień nazwy gwiazdozbiorów wyod
rębnionych na nieboskłonie przez Jana
Heweliusza, które przetrwały do naszych
czasów.
26. Jaka cecha zwierciadłowych telesko
pów pozaosiowych zbliża ich parametry do
refraktorów?
27. Który z wielkich fizyków i astronomów
miał powiedzieć, że „(...) udało mi się wi
dzieć dalej, gdyż stałem na barkach gi
gantów.’?
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28. Jak nazywał się kompozytor, zmarły
w 1934 roku, którego jednym z najważniej
szych dzieł była suita poświęcona plane
tom Układu Słonecznego?
29. Który rój meteorów dał w dniu 11 listo
pada 1799 r. ogromny deszcz spadających
gwiazd, opisany przez słynnego podróżni
ka Aleksandra von Humboldta?
30. Jaki kształt powierzchni mają lustro
główne i lustro wtórne w teleskopie syste
mu Dall-Kirkhama?
31. Jak nazwano niewielką kilkukilome
trową planetoidę, w specyficzny sposób
grawitacyjnie związanąz Ziemią czasami
zwaną nawet jej „drugim księżycem”?
32. Jaką metodą szlifierze zwierciadeł te
leskopów sprawdzają jakość wykonanej
powierzchni?
33. Obserwujemydwiegwiazdy— pierwszą
ojasności +1mi drugą która jest od niej 100
razy ciemniejsza. Jakąjasność, wyrażoną
w magnitudo, ma druga gwiazda?
34. Ile pełnych obiegów wokół Słońca wy
konał Uran od momentu swojego odkry
cia?
35. Jakie zjawisko fizyczne łączy odgłos
przejeżdżającego samochodu z ucieczką
galaktyk?
36. Co wspólnego majągołębie z Nagrodą
Nobla z fizyki przyznaną w 1978 r.?
37. Z jakiego materiału wykonane jest
zwierciadło Kosmicznego Teleskopu Ja
mesa Webba?
38. Jakie miejsca w Układzie Słonecznym
są podejrzewane o istnienie prostych form
biologicznego życia?
39. Jaki kontynent jest najlepszym miej
scem do efektywnego poszukiwania me
teorytów?
40. Ile numerów „Uranii” ukazało się do
chwili obecnej od momentu powstania cza
sopisma w 1922 roku?
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Rozważania
nie tylko
o Heweliuszu

iedy dwadzieścia cztery lata
temu zbliżała się trzechsetna
rocznica śmierci astronoma,
napisałam o nim artykuł do kwartalnika
nauczycieli francuskich „Les Cahiers
Clairaut” (Zeszyty Clairauta). Tekst za
czynał się w ten sposób:
„W piękny wiosenny poranek 26
maja 1679 roku w porcie gdańskim wy
lądował 23-letni młodzieniec. Właśnie
wracał z wyspy św. Heleny, gdzie wy
konywał obserwacje do katalogu gwiazd
z południowej półkuli. Miał ze sobą swój
sekstant wyposażony w teleskop. Wy
chodząc na ląd zapytał o ulicę Korzenną.
Dochodząc do domu Nr 53, zauważył
na dachu tej kamienicy i dwóch sąsied
nich specjalny taras, na którym ustawio
no dziwaczne konstrukcje drewniane
i mosiężne. A więc nie pomyliłem się—
powiedział — to właśnie Stellaburgum,
którego szukałem i zapukał do drzwi.
A tego samego wieczoru, pod roz
gwieżdżonym niebem, można było za
uważyć trzy osoby krzątające się na ta
rasie wśród instrumentów”.1
Tym opisem wizyty młodego Ed

K

1C. Iwaniszewska, Johannes Hevelius et I 'histoire d une querelle astronomique, Les Cahiers Clai
raut, Paris, No 35, hiver 1986, s. 11.
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munda Halleya u Jana Heweliusza, wi
zyty mającej rozstrzygnąć spór o do
kładność obserwacji wykonywanych
w Gdańsku, rozpoczęłam mój tekst,
chcąc zachęcić francuskich czytelników
do zapoznania się z mało im znaną po
stacią z XVII w. A jak teraz, w XXI w.,
opowiedzieć Czytelnikom polskim o Ja
nie Heweliuszu?
Cofiię się jednak do wieku XX., bo
właśnie w czerwcu 1987 r. odbyło się
w Paryżu 98. kolokwium Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej „Wkład
amatorów do astronomii”. Na otwarciu
przewodniczący Komitetu Organizacyj
nego prof. Jean-Claude Pecker z Colle
ge de France powiedział: Astronomia
stała się zawodem dość późno, profesjo
nalni astronomowie pojawili się dopie
ro w XVII w. wraz z utworzeniem obser
watoriów w Paryżu i w Greenwich.
Zgodnie ze statutem z 1699 r. Paiyska
Akademia Nauk, utworzona w 1666 r.,
miała sekcję astronomiczną, składającą
się z trzech członków [...] Do tego cza
su astronomowie utrzymywali się z do
chodów własnych, ja k Tycho Brahe, ze
sprzedaży horoskopów jak Kepler, z do
chodów kościelnych jak Kopernik [...]
Ale równolegle do badań prowadzonych
1/2011

przez profesjonalistów w ich obserwa
toriach, wielu astronomów amatorów
prowadziło swe obserwacje i obliczenia
na wysokim poziomie. Jednak ta rów
nolegleprowadzona działalność musiała
zaniknąć wraz z pojawieniem się wiel
kich instrumentów: ja k mógł amator ry
walizować z Mount Palomar, czy nawet
z Saint Michel (obserwatorium de Hau
te Provence, na południu Francji). Po
zostałyjednak takie działy, jak obserwa
cje gwiazd zmiennych, systematyczne
poszukiwania komet i planetoid [...]
w których amatorzy mogą przyczyniać
się do rozwoju naszej wiedzy2.
Na tym samym kolokwium MUA
Thom as W illiam s, przedstaw iciel
AAVSO (American Association oj' Va
riable Star Observers) zaprezentował
definicję astronoma jako osoby, która:
1) powinna poważnie interesować się
astronomią i przyczyniać się do jej roz
woju;
2) powinna uzyskiwać wyniki nauko
we w ciągu dłuższego okresu czasu;
3) powinna swe prace naukowe wy
konywać przy użyciu akceptowanych
metod i technik;
4) powinna przekazywać innym
astronomom wyniki swych prac, a więc
publikować.
W dalszej części referatu Williams
podał kryteria służące do odróżniania
astronoma profesjonalnego od astrono
ma amatora;
— astronom profesjonalny— to oso
ba uprawiająca astronomię, mająca na
leżyte przygotowanie i uzdolnienia,
utrzymująca się z tej pracy;
— astronom amator— to osoba upra
wiająca astronomię dla przyjemności,
ale utrzymująca się z innej pracy.
Od astronoma amatora Williams od
różnił jeszcze „rekreacyjnego obserwa
tora nieba” (recreational sky observer),
który spogląda na niebo dla swej przy
jemności, ale brak mu motywacji, aby
przyczyniać się do dalszego rozwoju na
uki, oraz astronoma „książkowego” czy
„fotelowego” (armchair astronomer),
zainteresowanego czytaniem nowinek
astronomicznych. „Kluczem do odróż
nienia tych różnych grup — stwierdził
Williams — jest zwrócenie uwagi na to,
że uprawianie astronomii jest pracą
(podkreślenie C.I.) wykonywaną w pe2 J.-C. Pecker, Introductory address, /in/ S.Dunlop, M .Gerbaldi, eds. The Contribution o f A m a
teurs to Astronomy, Proceedings o f Colloquium
98 o f the IAU, Springer Yerlag, Berlin 1988, s. IX.
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Rys. 1. Portret Heweliusza. Rycina J. Falcka wg malowidła H. Twenhusena

wien ustalony sposób, zarówno przez
weliusz mógł być uznawany za astro
profesjonalistę, jak i przez poważnego
noma, A do sprawy „profesjonalisty”
amatora. Przytoczone powyżej kryteria
i „amatora” powrócę w dalszej części.
powinny umożliwić identyfikację tych
W lipcu 1988 r. znalazłam się znów
amatorów astronomii, którzy starają się
na kolokwium MUA, tym razem w Wilwnieść znaczący wkład do astronomii.”3
liamstown, niedaleko Bostonu (USA).
W moim referacie o Heweliuszu,
Tematem tego, już 105. kolokwium było
(w opublikowanym tomie z kolokwium
„Nauczanie astronomii”, a ja miałam
mój tekst znalazł się akurat zaraz po re
mówić o wkładzie amatorów astrono
feracie Williamsa!) przedstawiłam na
mii do edukacji astronomicznej. Na po
szego astronoma jako mieszczanina
czątku przytoczyłam właśnie te defini
gdańskiego, właściciela kamienic, bro
cje i kryteria Williamsa, o których
warów, ale także znakomitego obserwa
pisałam wyżej. Potem omawiałam róż
tora, twórcę własnego obserwatorium
ne przykłady edukacyjnej działalności
astronomicznego, autora atłasu Księży
miłośników astronomii z całego świata,
ca i katalogu gwiazd4. Więc chociaż
zaczynając np. od właściwego „wyko
przygotowując tekst nie znałam kryte
rzystania” pojawienia się komety Hai
riów Williamsa, to myślę, że wszystkie
leya w południowej Ameryce5. Okazało
wymienione wyżej 4 punkty zostały
się, że na sali był obecny J.-C. Pecker
uwzględnione. Według tej definicji He
3 Th. Williams, Criteria fo r identifying an Astro
nomer as Amateur, s. 24.
4 C. Iwaniszewska, Johannes Hevelius: Polish
Seventeenth-C entury Brewer and Astronomer,
s. 26.

5 C. Iwaniszewska, The Contribution o f Amateur
Astronomers to A stronom y Education /in/ J.M.
Passachoff, J.R.Percy. eds. The Teaching o f Astro
nomy, Proceedings o f the 105th Colloquium o f
the IAU, Cambridge University Press, Cambrid
ge, 1990, s. 328.
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Rys. 2. Obserwatorium Heweliusza, widok ogólny. Rycina I.Saala w/g rysunku A.Stecha

i zaraz po moim referacie zabrał głos łączyły się wjedno, a kolidowały wyraź
w dyskusji, mówiąc: Nawetprofesjonal nie z drogą obowiązków jego „stanu".
ni astronomowie wykonują swoją pracę Gdy miał lat blisko trzydzieści, powziął
dla przyjemności, astronomia ich pod decyzję pełnego poświęcenia się nauce
nieca. Przecież gdyby szukali dobrych [...]. Wybrał naukę, ałe artystyczne uta
zarobków, to wybieraliby inne zajęcie, lentowanie nie pozostało obojętne dła
w banku, w biznesie lub tpb.
jego dzieła naukowego. Przeciwnie, wy
Ale Jan Heweliusz mógł być postrze cisnęło na nim zdecydowane piętno
gany jeszcze inaczej, nie tylko jako i splotło się w nierozdzielną jedność
astronom. Karolina Targosz we wstępie [...]. Heweliuszowi należy się zasłużo
do swej książki wydanej w 1986 r., ne miejsce nie tylko wśród uczonych, ale
a więc w tym samym okresie, co wspo i artystów1.
mniane wyżej kolokwium 98. MUA, tak
A co o Heweliuszu pisali wówczas
pisała o Astronomie:
polscy astronomowie? Mój nieco star
Był gdańskim patrycjuszem, piwowa szy kolega, zmarły w 1995 r. Przemy
rem i rajcą — takie miejsce w społecz sław Rybka, należący do pierwszych po
ności rodzinnego miasta wyznaczyło mu wojennych absolwentów wrocławskiej
urodzenie. Osobiste zdolności i zamiło- astronomii, wydał w latach 80. XX w.
wania otwierają zaś przed nim do wy dwie monografie dotyczące gdańskiego
boru dwie drogi — mógł zostać zarów astronoma. Mimo nękającej go już wów
no artystą, ja k i uczonym. Z początku czas poważnej choroby, P. Rybka zadał
szedł obydwiema drogami, które często sobie ten trud, aby przestudiować w ory
ginale dzieła Heweliusza i opublikować
jego katalog gwiazd z adnotacjami oraz
omówić konstrukcję gdańskiego instru
mentarium. W podsumowaniu pierwszej
książki P. Rybka pisał: Można uznać, że
osiągnięcia Heweliusza stanowią szczyt
możliwości przy ówczesnej, tkwiącej
swymi zasadamijeszcze w wiekach ubie
głych, technice i metodyce obserwacji*.
Zaś w drugiej książce: Uderza niezwy
kle racjonalne wykorzystanie przez nie
go niezbyt dużej powierzchni tarasu
[usytuowanego na dachach trzech ka
6 J.-C.Pecker, Discussion, s. 332.

Rys. 3. Kościół św. Katarzyny w Gdańsku,
parafia Starego Miasta. Rycina P.Willersa
z 1688 r. W tym kościele znajduje się grób
Heweliusza
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7 K. Targosz, Jan Heweliusz, uczony — artysta,
Ossolineum, W rocław 1986, s. 5.
8 P. Rybka, Katalog gwiazdowy Heweliusza, In
stytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN,
Ossolineum, W rocław 1984, s. 205.
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mieniczek — przyp. C.I.] pomysłowość
w rozmieszczeniu instrumentów i cie
kawe rozwiązanie budowy pawilonów
obserwacyjnych. W sumie stworzył typ
obserw atorium nie spotykany ani
przedtem, ani potem. I należy podkre
ślić, że przez pewien czas było to prak
tycznie jedyne poważne obserwatorium
w Europie,9
Rodzina Hewelke (Hewelcke) osia
dła w Gdańsku w początku XVI w., a już
w 1580 r. należało do niej 12 browarów;
browarnikiem był pradziad Mikołaj,
dziadek Michał i ojciec Jana — Abra
ham, ożeniony z KorduląHecker. Z trzy
naściorga dzieci Abrahama i Korduli
wychowało się tylko pięcioro: 4 córki
i jedyny syn, Jan, urodzony 28 stycznia
1611 r. Od wieku 7 lat Jan uczęszczał
do Gimnazjum Gdańskiego. Przejawiał
uzdolnienia zarówno matematyczne, jak
i manualne oraz zdolności rysunkowe.
Te uzdolnienia były rozwijane dzięki na
uczycielowi Piotrowi Krugerowi, który
poza wprowadzaniem w teoretyczne za
gadnienia matematyczne uczył go spo
rządzania drobnych przyrządów, wykre
ślania podziałek. To wszystko miało mu
się przydać w przyszłości.
Lata 1630-1634 młody Jan spędził
za granicą, dziś powiedzielibyśmy, że
odbył podróż studyjną. Najpierw zapi
sał się na studia prawnicze na Uniwer
sytecie w Lejdzie, gdzie po raz pierw
szy użył zlatynizowanej formy swego
imienia i nazwiska „Johannes Hevelius”;
potem przebywał w Anglii i Francji,
9 P. Rybka, Instrumentarium astronomiczne H e
weliusza. Geneza i rozwój konstrukcji, Instytut Hi
storii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, O ssoli
neum, W rocław 1987, s. 160.
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a wreszcie pow racał przez Holandię
i Niemcy, gdyż w 1634 r. musiał zastą
pić chorującego ojca. W 1635 r. Jan oże
nił się z Katarzyną Rebeschke, również
z rodziny brow arników , w łaścicieli
dwóch kamienic przy ulicy Korzennej
nr 53 i 54. Sąsiednia kamienica, nr 55,
należała do Abrahama Hewelke. Po
śmierci ojca Jan stał się właścicielem
trzech sąsiadujących kamienic (na da
chach których wybudował później swe
obserwatorium), stał się też członkiem
cechu browarników, a później był człon
kiem rady, rajcą. Katarzyna nie miała
dzieci, bardzo dzielnie pomagała mężo
wi w administrowaniu licznymi dobra
mi, zmarła w 1662 r.
W rok po śmierci Katarzyny Jan He
weliusz poślubił Elżbietę Koopman,
ponad 30 lat m łodszą z którą doczekał
się trzech córek. Elżbieta od dzieciństwa
interesowała się astronom ią obserwa
cjami, stąd też mogła bardzo pomagać
w pracy mężowi. Była jego jedyną asy
stentką (wprawdzie Heweliusz miał paru
pomocników, ale nie zawsze mógł na
nich polegać), a po śmierci męża dopro

wadziła do wydania jego dzieł.
Pod koniec lat 30. XVII w. Jan He
weliusz rozpoczął obserwacje astrono
miczne. Pierwszym niecodziennym zja
w iskiem , jak ie zaobserw ow ał, było
pierścieniowe zaćmienie Słońca dnia
1 czerwca 1639 r. Zauważywszy, że po
siadane mapy Księżyca są mało dokład
ne, postanowił sam wykonać taką mapę.
Do takiego paroletniego przedsięwzię
cia należało się przygotować — zbudo
wać własne obserwatorium. Krytyczny
wobec tego, co widział w Uraniburgu
u Tychona Brahego, Heweliusz ustalił
swe własne zasady, jakie obserwatorium
powinno spełniać:
— powinno być połączone z częścią
mieszkalną, laboratorium, biblioteką,
aby lepiej wykorzystać czas na obser
wacje, bo warunki pogodowe mogą się
szybko zmieniać,
— powinno dawać możność obser
wowania całego horyzontu, każdy in
strument winien mieć dostęp do każdej
części nieba, zatem powierzchnia uży
teczna podstawy nie może być zbyt
mała10.

Rys. 4. Wielki kwadrant azymutalny rozpoczęty przez Piotra Krugera
w 1618 r., ukończony przez Heweliusza w 1645 r. Przy instrumencie
Jan Heweliusz. Rycina I. Saala wg rysunku A. Stecha
1720II

Te zasady mogło spełniać tylko ob
serwatorium urządzone we własnym
domu. Początkowo (1641 r.) Heweliusz
przystosował do pracy poddasze jednej
z oficyn, ustaw iał instrum enty przy
oknach, wybudował niewielki drewnia
ny pawilon. Ale później (1651 r.) zbu
dował na dachach trzech kamienic, od
frontu, solidny drewniany taras o wy
miarach 15 m x 7 m, otoczony mocną
balustradą. Na tym tarasie zbudował dla
instrumentów drewniane obracalne pa
wilony, zjednąotwartą stroną zasłanianą
woskowanym płótnem. W jednym z pa
wilonów były ławy do odpoczynku,
a nawet miejsce do spania.
Instrumenty używane przez Heweliu
sza należały do dwóch grup:
—
przyrządy pozycyjne — do celo
wania w ciała niebieskie, do określania
położeń na niebie, drewniane lub mo
siężne bogato ornamentowane kwadranty, sekstanty, oktanty, zaopatrzone
w przeziemice do celowania, różnych
rozmiarów, pozbawione optyki,
10 P. Rybka, op cit., s. 151, 152.

Rys. 5. Wielki mosiężny oktant Heweliusza ukończony w 1659 r.
Przy instrumencie Elżbieta i Jan Heweliuszowie. Rycina I. Saala
wg rysunku A. Stecha
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— lunety — do oglądania szczegó astronoma stanowiło najdokładniejszy
łów na powierzchni ciał niebieskich, atlas księżycowy. Selenographię wysy
0 długości początkowo 6 i 12 stóp, póź łał Heweliusz licznym uczonym do
niej do 20 stóp.
Francji, Anglii, Włoch, skąd otrzymy
Z biegiem lat wprowadzał Heweliusz wał potem listy gratulacyjne. M. in. Pier
znacznie większe rozmiary lunet; bar re Gassendi z Paryża chwalił autora za
dzo skomplikowana była praca z lunetą wspaniały wzrok, „oczy rysia”, duże
60-stopową ze względu na rozmiary ta zdolności rysunkowe i doskonałe instru
rasu. A największa luneta, o długości 140 menty.
stóp (ok. 45 metrów!), była rozbierana
Następnym wielkim przedsięwzię
1ustawiana do obserwacji daleko poza ciem Heweliusza okazało się przygoto
miastem. Zawieszana na wysokim słu wanie katalogu pozycji gwiazd, istnie
pie, miała ażurowy tubus w postaci de jący bowiem od pół wieku katalog
seczek z diafragmami umieszczanych co Brahego zawierał sporo błędów. Zanim
3-4 stopy na drewnianej belce. Na krań ukończył tę wielka pracę, obserwował
cach belki, w prostokątnych obudowach, inne ciała niebieskie: planety, komety,
mieściły się obiektyw i okular. Jak moż Słońce — rzutując jego obraz na spe
na się domyślać, cała ta konstrukcja była cjalny ekran, i wyniki publikował. Uka
chwiejna, stąd też obserwacje nie dawały zały się zatem prace o libracji Księżyca
spodziewanych efektów. Większość czę w 1654 r., o budowie Saturna w 1656 r.,
ści, również szlifowanie szkieł, było wy 0 przejściu Merkurego przed tarczą
konywane w warsztacie Heweliusza, Słońca w 1662 r., o kometach w 1665
przez niego samego i pomocników11. 1 1666 r., obszerny katalog znanych ko
Swoje obserwatorium nazwał Hewe met Cometographia w 1668 r. ( powsta
liusz Stellaburgum — miasto gwiazd.
wanie komet tłumaczył Heweliusz
Po kilku latach żmudnych obserwa w niewłaściwy sposób), a wreszcie
cji Księżyca — w nocy obserwacje tar o metodach powstawania katalogu
czy Księżyca, w dzień rysowanie zaob gwiazd Machina Coelestis część I
serwowanych szczegółów — w 1647 r. w 1675 r.
Heweliusz wydał drukiem SelenograStellaburgum stało się z czasem ce
phię — tj. opis Księżyca. Nazwa pocho lem wizyt dostojnych gości: 18 XII
dziła od Selene — greckiej bogini Księ 1659 r. przybyła wraz z całym dworem
życa. Publikacja ta zawierała 40 rycin królowa Maria Ludwika, zaś 29 XII
naszego satelity w różnych fazach. Prócz 1659 r. król Jan Kazimierz, przebywa
szczegółów powierzchni, Heweliusz jący w Gdańsku w związku z rokowa
zawarł tam dane dotyczące wysokości niami pokojowymi w Oliwie. W wyni
gór księżycowych, określone własną ku tej w izyty H ew eliusz uzyskał
metodą przez pomiar długości ich cie pozwolenie na założenie własnej dru
nia. Przez 150 lat to dzieło gdańskiego kami (w jednym ze swych domów) i od
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1661 r. jego dzieła mogły być tam dru
kowane. A w roku 1677 odwiedził
gdańskie obserwatorium król Jan III
Sobieski.
Dzięki rozsyłanym po Europie publi
kacjom Heweliusz stał się osobą znaną
wśród ówczesnych uczonych. Powstałe
w 1660 r. Królewskie Towarzystwo
(Royal Society) w Londynie, rodzaj aka
demii gromadzącej uczonych, powoła
ło Heweliusza na swego członka już
w 1664 r. Ale rosnąca popularność mia
ła też swoje ujemne strony. Przy rozsy
łaniu Machina Coelestis pominięty zo
stał Robert Hooke, profesor geometrii
w Oxfordzie. Poczuł się urażony i napi
sał w 1674 r. rozprawę Animaadversions, stanowiącą krytykę dokładności
pomiarów gdańszczanina. Rozgorzała
dysputa naukowa, która przeniosła się
na forum Królewskiego Towarzystwa.
Broniąc dokładności swych pomiarów,
a pamiętajmy, że pomiary pozycyjne
wykonywał kwadrantami i sekstantami
bez użycia optyki, Heweliusz zapropo
nował pewien test sprawdzający. Mia
nowicie chodziło o zmierzenie odległo
ści kątowych kolejno między parami
gwiazd, rozłożonych na sklepieniu nie
ba wzdłuż koła wielkiego w pobliżu
ekliptyki. Suma odległości między tymi
parami gwiazd powinna wynosić 360
stopni, u Heweliusza wynosiła 359stopni
59 minut 48 sekund12. Robert Hooke sam
nie obserwował, nie mógł więc podjąć
tego wyzwania.
Gdy w 1675 r. powstało Królewskie
Obserwatorium w Greenwich, uznano,
że obserwujący tam sekstantem wypo
sażonym w lunetę John Flamsteed bę
dzie mógł rozstrzygnąć spór. Nastąpiło
to nie od razu, jednak w 1676 r. okazało
się, że pomiary obu astronomów były
zgodne. Królewskie Towarzystwo chcia
ło jednak wiedzieć, jakich to instrumen
tów używa ten gdańszczanin? W tym
celu wysłano w maju 1679 r. młodego
Edmunda Halleya do Gdańska, aby swo
im instrumentem, zaopatrzonym w lu
netę, sprawdził wyniki Heweliusza. Jak
pisałam na początku tego artykułu,
pierwsze gdańskie obserwacje zanoto
wał Halley 26 maja 1679 r. i prowadził
je przez miesiąc ze swym gospodarzem.
Wyjeżdżając z Gdańska 18 łipca 1679 r.,
Halley napisał rodzaj świadectwa na
11 P. Rybka, op cit., s. 143-150.
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Co jest potrzebne, aby zaistniało obserwatorium astronomiczne? Rysunek autorki

12 P. Rybka, Katalog gwiazdowy Heweliusza,
s. 171.
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korzyść Heweliusza, co zostało zamiesz
czone w wydawnictwie Królewskiego
Towarzystwa „Rozważania filozoficz
ne” {Philosophical Transactions)'. „Pan
Hailey oświadcza, że jest całkowicie
usatysfakcjonowany, [...] był świad
kiem dokładności pomiarów wykony
wanych tymi instrumentami [...]. Wi
dział na własne oczy m nogość
obserwacji wykonanych wielkim sekstantem mosiężnym [...] powtarzanych
wielokrotnie [...] różniących się jedy
nie o nieznaczną część minuty łuku”13.
Ten szczęśliwy okres pracy Heweliu
sza skończył się niespodziewanie:
w miesiąc po wyjeździe Halleya, pod
nieobecność gospodarza i jego żony,
w kamieniczkach przy ul. Korzennej
wybuchł pożar. Najstarsza córka, Kata
rzyna Elżbieta zdołała uratować manu
skrypty ojca. Ale spłonęło wyposażenie,
instrumenty, pawilony. Wprawdzie Ma
china Coelestis część II ukazała się
w 1679 r., ale Heweliusz był niepocie
szony. Wysyłał listy do króla Jana III So
bieskiego i francuskiego króla Ludwika
XIV z prośbą o subwencje na odbudo
wanie obserwatorium. Pomagali też
przyjaciele, oferując swe przyrządy.
„Ale to nie jest już to samo” — napisał
Heweliusz w opisie tego „strasznego
roku” (Annus Climactericus) wydanym
w 1685 r. Jan Heweliusz zmarł 28 stycz
nia 1687 r., mając dokładnie 76 lat, nie
doczekawszy się wydania swego kata
logu gwiazd.
Wydaniem zajęła się żona Elżbieta,
katalog wraz z atlasem nieba, na cześć
króla nazwanym „Firmamentum Sobiescianum” ukazał się w tomie „Prodromus Astronomiae” w 1690 r. W atlasie
Heweliusza znalazło się 12 nowych
gwiazdozbiorów, jednym z nich była
„Tarcza Sobieskiego”, nazwana na cześć
Wiktorii Wiedeńskiej. Niektóre z tych
konstelacji przetrwały do dziś, jak „Tar
cza — Scutum”, choć już bez nazwiska
polskiego króla.
Wszystkie dzieła Heweliusza były
ozdobnie wydawane, szczególnie boga
to ozdobione były strony tytułowe.
Wszystkie używane przez astronoma
przyrządy były szczegółowo opisane
i pokazane w ilustracjach. Na kilku
z nich widać Elżbietę pomagającą mę
żowi w obserwacjach.
Elżbieta Heweliuszowa przeżyła
męża o parę lat, zmarła 11 listopada
13 C. Iwaniszewska, Johannes Hevelius et ih istoire...,s. 15.
172011

Rys. 7. Wielka, 45-metrowa luneta Heweliusza na przedpolach Gdańska. Rycina I. Saala
wg rysunku A. Stecha

1693 r. i pochowana została obok męża
w kościele św. Katarzyny w Gdańsku,
pod posadzką prezbiterium. Jak opisał
Andrzej Zbierski14 prowadzący w tym
kościele badania w latach 1985-1987,
w grobie obok rodziców pochowano
również druga córkę Jana i Elżbiety, Ju
liannę Renatę, żonę Matyjasa Hindricksona, zmarłą 13 sierpnia 1707 r., a wcze
śniej jej roczną córeczkę Joannę Elżbietę
Hindrickson, zmarłą 25 czerwca 1694 r.
Ani córki, ani zięciowie Heweliusza
nie interesowali się instrumentarium
astronomicznym, które zostało zniszczo
ne przy oblężeniu miasta przez wojska
sasko-rosyjskie w 1734 r., taras obser
wacyjny rozebrano w połowie. Dziś nie
ma nawet ulicy Korzennej.
Na zakończenie powrócę jeszcze do
kryteriów Williamsa dotyczących astro
noma profesjonalnego i amatora. Gdzie
zaklasyfikujemy Heweliusza? Początko
wo czerpał dochody ze swych browa
rów, ale do większych projektów badaw
czych, a potem do odbudowy po pożarze
swego warsztatu naukowego starał się
jednak uzyskiwać dofinansowanie od
władców, od królów polskich, od króla
francuskiego. A wśród ówczesnych
uczonych cieszył się uznaniem, wszak
przyjęto go do elitarnego Królewskiego
Towarzystwa w Londynie, więc chyba
14 A. Zbierski, Wyniki badań grobu Jana Hewe
liusza, Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej,
nr 2, 1991, s. 153.
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możemy zaliczyć Heweliusza do profe
sjonalistów. Wszak J.-C. Pecker uważał,
że astronomowie profesjonalni pojawi
li się wraz z powstaniem profesjonal
nych placówek naukowych, obserwato
riów w Paryżu w 1667 r. i w Greenwich
w 1675 r., ale czyż istniejące od 1641 r.
gdańskie Stellaburgum nie było profe
sjonalnym obserwatorium? Te trzy ist
niejące w XVII w. placówki powstawa
ły według ówczesnej sprawdzonej
„recepty”15: zdolny astronom + wypró
bowany instrument + wybrane miejsce
obserwacji + ustalony cel obserwacji +
szczodrobliwy król z zasobną kiesą.
Zaś król mógł się nazywać — Jan III,
Ludwik XIV lub Karol II.

15 C. Iwaniszewska, „On the origin o f the first
European Observatories: Gdańsk— Paris— Gre
enwich” /in/ A. Le Beuf, M.Ziółkowski, eds. Actes de la Veme Conference Annuelle de la Societe
Europeenne pour 1’Astronomie dans la Culture,
Gdańsk 1997, Institut d Archeologie de l’Universite de Varsovie, Warszawa, 1999, s.278.

Dr C. Iwaniszewska je st pierwszą
absolwentką astronomii na UMK.
Była długoletnim nauczycielem
akademickim w Toruniu, przez wie
le lat bardzo aktywnie reprezento
wała Polskę w Komisji Nauczania
Astronomii Międzynarodowej Unii
Astronomicznej, była tej Komisji
Przewodniczącą i wielokrotnie Wi
ceprzewodniczącą
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rozmaitości
W efekcie powstaje bańka obserwowa
na w podczerwieni. Czerwone obszary
to miejsca, gdzie fala uderzeniowa już
przeszła, a zielone pierścienie wokół
nich to miejsca, gdzie fala właśnie od
działuje z obłokiem gazu (patrz zdję
cie).
Zainteresowani? Może więc warto
spróbować? Na początek radzę prze
czytać instrukcję na stronie www.milkywayproject.org/tutorial/, żeby przeko
nać się o co chodzi. Ale uwaga, może
was wciągnąć!
Magda Siuda
Źródło: www.skyandtelescope.com

*

Dzięki Apertif
radioastronomowie
zobaczą więcej!
Widoczna na zdjęciu jasna bańka to jeden z łatwiejszych przykładów obiektów, jakie należy
znaleźć, biorąc udział w Milky Way Project. Mimo że komputery potrafią identyfikować po
dobne struktury, jednak ludzie są w tym dużo lepsi. Źródło: Zooniverse

Rysuj bańki,
wspomagaj
astronomię!
Jeśli jesteście zainteresowani czynnym
udziałem w rozwoju astronomii, ta in
formacja jest właśnie dla Was. Nowy
projekt Milky Way Project czeka na lu
dzi, którzy lubią przeglądać astrono
miczne zdjęcia i wyszukiwać na nich
ciekawe obiekty.
Pomysł jest prosty. Astronom Robert
Benjamin (z Uniwersytetu Wisconsin
w Whitewater) i grupa Zooniverse chcą
abyście pomogli im w znajdowaniu ko
smicznych obiektów o kształcie baniek
na zdjęciach w podczerwieni wykona
nych przez kosmiczny teleskop Spitzer
(w ramach programu GLIMPSE).
Wasze zadanie polega na tym, aby
używając prostych graficznych narzę
dzi, zaznaczyć na zdjęciu położenie
bańki, jej wielkość i kształt. Poza bań
kami na zdjęciach można także zna
leźć takie obiekty, jak węzły gazu, małe
gromady gwiazd, „rozmyte czerwone
obiekty” oraz innych mieszkańców ob
szarów tworzenia się gwiazd w Drodze
Mlecznej. „Prosimy was o pomoc w lo
kalizacji procesu formowania gwiazd
w naszej galaktyce” — czytamy na stro
nie projektu.
Kilka lat temu czworo naukowców
potwierdziło słuszność tego pomysłu,
wykorzystując zdjęcia z GLIMPSE do
znalezienia 600 baniek. Doświadcze
nie zebrane z pierwszych odkryć „do
stroiło” strategię poszukiwań i oczeku
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je się teraz, że społeczność Zooniver
se (350 tys. uczestników) znacząco
zwiększy wydajność poszukiwań. Ob
szaru do przejrzenia jest bardzo dużo,
GLIMPSE zawiera 440 tys. zdjęć, któ
re pokrywają ok. 85% centralnej płasz
czyzny Drogi Mlecznej.
Zastanawiacie się pewnie, co to wła
ściwie są te bańki. W odpowiedzi na to
pytanie ma właśnie pomóc ten projekt.
Na razie astronomowie uważają że to
obszary wokół masywnych gwiazd, któ
re są tak jasne, że wysyłane przez nie
promieniowanie powoduje powstawa
nie fali uderzeniowej, oddziałującej
z o taczającym gw iazdę obłokiem .

i

Jednoczesne obserwacje dwóch od
dalonych od siebie źródeł zapoczątko
wały nową erę w radioastronomii.
Astronomowie z ASTRON, poprzez
obserwacje dwóch oddalonych od sie
bie pulsarów, zademonstrowali możliwo
ści nowego odbiornika. To osiągnięcie
jest wynikiem pracy nad nową szero
kokątną kamerą radiową zwaną Aper
tif, skonstruowaną dla interferometru
w Westerbork (ang. WesterborkSynthe
sis Radio Telescope, WSRT).
Wyniki obserwacji sygnalizują nade
jście nowej ery w radioastronomii. „Moż
liwość jednoczesnej obserwacji więcej
niż jednego pulsara otwiera przed nami
zupełnie nowe sposoby badania pulsa
rów ” — mówi Joeri van Leeuwen
z ASTRON. Pulsary to najbardziej wy
jątkowe i interesujące obiekty na niebie,

i

Rysunek ilustruje możliwości Apertifu. Okręgi przedstawiają położenia na niebie pulsarów,
które zostały zaobserwowane jednocześnie. Odległość pomiędzy pulsarami na niebie wyno
si ponad 7 średnic kątowych Księżyca. Księżyc odpowiada polu widzenia teleskopu bez
kamery Apertif. W lewym dolnym rogu znajduje się średni profil czasowy zaobserwowanych
pulsarów. Źrodło: ASTRON
U r a n i a - POSTĘPY A S T R O N O M II
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a nowa kamera radiowa pozwoli na od
krycie setek takich obiektów.
Projekt Apertif obejmuje zastąpienie
aktualnych radioodbiorników znajdują
cych się w ognisku każdej z 14 anten
należących do WSRT przez nowy od
biornik. Każdy nowy odbiornik Apertif
składa się z ponad 100 pojedynczych
receptorów antenowych, które działają
jak kamera radiowa. Ten rewolucyjny
pomysł powiększa ponad 30-krotnie ist
niejące pole widzenia teleskopu. Ozna
cza to, że jednocześnie teleskopem
można zaobserwować obszar odpowia
dający 30 rozmiarom kątowym Księży
ca! Znaczne powiększenie pola widze
nia teleskopów WSRT pozwoli astrono
mom na badanie galaktyk, pulsarów i pól
magnetycznych we W szechświecie
w nowy i niespotykany dotąd sposób.
Dotychczasowe odbiorniki na ante
nach WSRT mogły zaobserwować źró
dła oddalone od siebie na niebie o co
najwyżej jedną średnicę kątową Księży
ca. Apertif umożliwi jednoczesne obser
wacje dwóch pulsarów w odległości po
nad 7-krotnie większej.
„Z nową, szerokokątną kam erą
WSRT będzie mogło przeglądać niebo
ponad 30 razy szybciej” — mówi Tom
Oosterloo z ASTRON. „Obserwacje, któ
re do tej pory trwały miesiąc, teraz mogą
być zakończone w ciągu jednego dnia.
Ten wzrost prędkości obserwacji bez
wątpienia doprowadzi do wielu niezwy
kłych odkryć, nie tylko pulsarów, ale tak
że galaktyk, krótkotrwałych źródeł i po
tencjalnie nowych, jeszcze nie odkry
tych, kosmicznych zjawisk”.
Wielu astronomów dostrzegło nauko
wy potencjał drzemiący w Apertifie.
Uczeni z całego świata zjechali się do
Dwingeloo (Holandia) 22 i 23 listopada,
aby przedyskutować szeroki wachlarz
nowych możliwości. „Zainteresowanie
możliwościami Apertifu okazało się
ogromne, a nasz kalendarz na pewno
będzie bardzo napięty.” — powiedziała
dr Rene Vermeulen z ASTRON.
Magda Siuda
Źródło: www.astron.nl

HIP 13044
— wyjątkowa gwiazda
z planetą
Niemiecki zespół naukowców z Instytu
tu Astronomicznego M. Planck’a (MPIA,
Max Planck Institute for Astronomy) pod
przewodnictwem Johny'ego Setiawana
ogłosił niezwykłe odkrycie dotyczące
gwiazdy HIP 13044. Odkrycie to bazuje
na obserwacjach wykonanych telesko
1/20 n

pem o średnicy 2,2 m wyposażonym
w spektrogram FEROS o rozdzielczości
R = 48000, znajdującym się w obserwa
torium La Silla w Chile. Po skorelowa
niu 36 widm gwiazdowych z widmem
syntetycznym (wygenerowanym kompu
terowo w oparciu o modele atmosfer
gwiazowych) okazało się, że wspomnia
na gwiazda wykazuje zmienność w pręd
kościach radialnych o półamplitudzie
120m/s i okresie 16,2 dnia, którą może
powodować planetarny towarzysz, a do
kładniej gorący jowisz o masie minimal
nej 1,25 Mj, zgodnie z konwencją doty
czącą nazw pozasłonecznych planet
oznaczony jako HIP 13044 b.
Co jednak czyni to odkrycie wyjątkowym,
gdy znamy już ponad 500 planet poza
słonecznych (pamiętajmy, że astrono
mowie używają pewnych uogólnień, for
malnie większość gwiazd posiadających
planety to wciąż „kandydatki” do takie
go określenia)?
Układ ten wyróżnia się z kilku względów:
po pierwsze — gwiazda HIP 13044 ma
najniższąjak dotąd metaliczność wśród
wszystkich gwiazd, które posiadają pla
netarnych towarzyszy, zaledwie 1%
metaliczności słonecznej. Jest to zwią
zane z pochodzeniem obiektu — nale
ży on do tzw. strumienia Helmiego, czyli
grupy starych, mało m etalicznych
gwiazd. Strumienie gwiazdowe powsta
ły w czasach, gdy Droga Mleczna rozry

wała i pochłaniała swoje galaktyki sate
litarne — przechwycone gwiazdy zosta
ły włączone do naszej Galaktyki, dzisiaj
rozpoznajemy je po właściwym dla da
nego strumienia ruchu w Drodze Mlecz
nej, różniącym się od ruchu gwiazd, któ
re w niej powstały. Szacuje się, że gwiaz
da HIP 31044 została przechwycona 6 - 9 mld lat temu.
W kontekście poszukiwań planet nie
zwykłe jest też położenie gwiazdy na dia
gramie Hertzsprunga — Russela. Obiekt
leży na gałęzi horyzontalnej, gdzie pla
net dotychczas właściwie nie poszuki
wano. HIP 13044 leży blisko pasów nie
stabilności, więc w analizie danych na
leżało dokładanie zbadać możliwe pulsacje gwiazdy, okazało się jednak, że
żaden efekt związany z aktywnością lub
rotacją gwiazdy nie jest powiązany ze
zm iennością prędkości radialnych
z okresem około 16 dni.
HIP 13044 jest więc pierwszą gwiazdą
posiadającą planety, która ma pozagalaktyczne pochodzenie, najmniej metalicznągwiazdą wśród obiektów posiada
jących planetarnych towarzyszy oraz jest
obiektem gałęzi horyzontalnej. Układ
o takich właściwościach da istotny wkład
w zrozumienie mechanizmów powsta
wania planet oraz zmian w układach pla
netarnych, zw iązanych z ew olucją
gwiazdy.
Monika Adamów

nasza rozkładówka:

Podwójna gromada otwarta gwiazd h i x Persei

i*

*

Podwójna gromada w Perseuszu złożona z NGC 869 i NGC 884 (znana miłośnikom
astronomii jako h i / Persei) stanowi ciekawy przedmiot obserwacji przy pomocy tele
skopu o małym powiększeniu. Już w starożytności była obserwowana przez Hipparcha (rok 130 p.n.e.), ale oficjalne jej odkrycie jest przypisane Piotrowi Mechainowi
(1781). Obie gromady są względnie młode (3,2 i 5,6 min lat) i znajdują się w odległości
7000 lat światła od nas. Najlepiej je obserwować w końcu lata i na początku jesieni,
gdy o północy Perseusz jest wysoko nad naszymi głowami.
Zdjęcie wykonał nasz grecki przyjaciel Anthony Ayiomamitis. Jest ono efektem
złożenia obrazów uzyskanych w środku nocy 7-8 grudnia 2010 r. z łącznymi czasami
ekspozycji 60 min. Opis szczegółów technicznych jego wykonania można znaleźć na
stronie autora www.perseus.gr
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Gdańskie Hewelianum:
żywy pomnik Wielkiego Astronoma
ostać Jana H ew eliusza n ie
odmiennie kojarzymy z Gdań
skiem . Prócz uhonorow ania
wielkiego astronoma tradycyjnym po
mnikiem, stolica Nadwiślańskiego Po
morza od kilku lat w sposób nowocze
sny, żywy i aktywny oddaje mu hołd za
pośrednictwem powołanej w 2002 r. jed
nostki miejskiej — Parku Kulturowego
F o rty fik a c ji M iejsk ich „T w ierdza
Gdańsk”.
„Poznaję, wypoczywam, uczę się”
— to hasło przyświeca realizatorom
Programu Hewelianum, zakładającego
budowę nowoczesnego centrum eduka
cji na terenie fortu Góry Gradowej, po
łożonego tuż ponad dw orcem PKP
Gdańsk Główny — Centrum Hewelia
num. Śmiała idea połączenia nauk przy
rodniczych z zabytkami architektury
militarnej zaowocowała pojawieniem
się na mapie Gdańska zupełnie nowe
go obiektu. Na Górze Gradowej po
wstało nowoczesne i przyjazne tury
stom centrum popularyzacji nauki,
gdzie oprócz zdobywania wiadomości
z fizyki, astronomii, historii czy biolo
gii można po prostu spędzić mile czas
z rodziną lub przyjaciółmi, spacerując
wśród zieleni.
Już od ponad dwóch lat Centrum
Hewelianum aktywnie realizuje sw ą
misję, m.in. udostępniając dwie ekspo
zycje w odrestaurowanych obiektach
fortecznych: historyczną wystawę „We
hikuł Czasu — Człowiek i Pocisk” oraz
bliższą naukom przyrodniczym, interak
tywną galerię „Energia, Niebo i Słoń
ce”. Warto podkreślić niezwykłe walo
ry architektoniczne fortu, tw orzące
doskonałą i niepowtarzalną scenerię obu
wystaw oraz niebanalny sposób prezen
tacji wybranych zagadnień z zakresu
nauk ścisłych, przyrodniczych i histo
rycznych. Zostało to zresztą już wielo
krotnie zauważone i docenione, czego
wyrazem są przyznane już nagrody i wy
różnienia, m.in. Najlepsza Przestrzeń
Publiczna Województwa Pomorskiego
2009 oraz „Skrzydła Trójmiasta” 2010.
Przyjrzyjmy się przez chwilę najbar
dziej bliskiej zainteresowaniom Czytel
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ników „Uranii-PA” wystawie „Ener
gia, Niebo i Słońce”. Uwarunkowania
architektoniczne i założenia tematycz
ne pozwoliły dokonać jej podziału na
dwie części: Pracownię Energii i Pra
cownię Nieba. W pierwszej poszcze
gólne stanowiska prezentują jakiś ro
dzaj energii lub przemianę jednej jej
formy w inną. W dwóch ogromnych
akwariach można zbadać, od czego za
leży energia morskiej fali i w jaki spo
sób można ją wykorzystać. Falą jest
również dźwięk. I podobnie jak fala na
wodzie, również on przenosi energię—
co można zaobserwować na kolejnym
stanowisku. Zasady zachowania — nie
tylko energii, ale również pędu — po
kazuje w ielkich rozm iarów kołyska
(lub w ahadło) N ew tona. C złow iek
w swojej codziennej działalności zuży
wa ogromne ilości energii. Jak duże?
To m ożna zobaczyć na stanow isku
„Energia w kuchni”. Tę energię, którą
zużywają nasze kuchenki czy czajniki,
trzeba jakoś wytworzyć. Technologie
produkcji energii elektrycznej pokazują
z kolei stanowiska poświęcone energe
tyce, przy których można zapoznać się
z różnymi rodzajami źródeł energii (od
drewna po uran) czy zasadą działania
różnych elektrowni (od cieplnej po ją 
drową).
W Pracowni Nieba, jak sama nazwa
wskazuje, króluje astronomia. Można
tu zapoznać się z budową Układu Sło
necznego czy całego W szechświata
oraz prześledzić, jak zmieniały się na
sze wyobrażenia na ten temat. Wielkim
atutem galerii jest duży, kulisty, pod
świetlany projektor Magie Planet, nie
zwykle sugestywnie prezentujący po
w ierzchnie planet i ich księżyców.
M am y tu też m o d ele przy rząd ó w
optycznych oraz stanowiska poświęco
ne optyce geometrycznej i właściwo
ściom światła. Całość jest uzupełniona
galerią niezwykłych zdjęć z Kosmosu
(wykonanych za pomocą należącego do
ESO teleskopu VLT), które można
oglądać w nieziemskiej wręcz scenerii
stw orzonej g rą św iateł i efektam i
dźwiękowymi.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Działalność ekspozycyjna Hewelia
num to nie tylko stałe wystawy, w murach Twierdzy Gdańsk zagościło już
w ie le w y sta w c z a s o w y c h , m .in .
„Wszechświat z Ziemi”, „Zodiak Jana
Heweliusza”, „Nauki dawne i niedaw
ne”, „Fiat Lux”, „Życie” oraz „Berta
— chemia dla najmłodszych”. Warto
podkreślić, że aktywność Centrum za
znacza się też w zaangażowaniu we
wszelkie akcje i imprezy okoliczno
ściowe, zarówno europejskie (Noc Na
ukowców („Melodia Nocy, czyli świat
zmysłami nietoperzy”, „Astronom ia
w Pełni” itp.), Noc Muzeów, jak i lo
kalne (B ałtycki Festiw al N auki —
„W krainie Królowej Mrozu”, „Astro
nomiczne SOS — czyli Samodzielne
O bserw acje S ło ń ca” ). D o datkow ą
atrakcją dla wszystkich stałych bywal
ców, sympatyków i ludzi ciekawych
świata są też wypracowane w ramach
własnych doświadczeń Urodziny Cen
trum oraz sezonowe bądź okazjonalne
zajęcia i warsztaty, np. „Lato z nauką:
Zimny wtorek, Kosmiczna środa, Ma
gnetyczny czwartek, Piątek rozmaito
ści” , „20-tka teleskopu H u bble’a” ,
„Święto liczby Pi”. W ofercie eduka
cyjnej znajdziemy też cały szereg zajęć
dla uczniów szkół podstawowych, śred
nich i gimnazjów, np. „Niespokojna pla
neta”, „Dwa łyki optyki”, „W krainie
ciekłego mrozu”, „Spoglądając w nie
bo” oraz „Układ Słoneczny okiem ko
smity”. Do ekskluzywnego programu
artystycznego zaliczyć należy również
science show pt. „Czuję chemię do fi
zyki” prezentow any na konferencji
i dołączony do stałej oferty Centrum.
Centrum Hewelianum to miejsce
niezwykłe i niebanalny pokłon miasta
Gdańska oddany jego słynnemu Oby
watelowi. Zachęcamy do odwiedzenia
Góry G radow ej, by w raz z sym pa
tyczną, kompetentną i pełną entuzja
zm u ekipą instruktorów poznaw ać,
wypoczywać i uczyć się. Aktualną ofer
tę można znaleźć na stronie interneto
wej www.hewelianum.pl

Krzysztof Rochowicz
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w kraju

Obserwatorium astronomiczne
przy Zespole Szkół Licealnych w Strzelnie

I

dea zbudowania obserwatorium astro tow ą kopułę o średnicy 2,2 m, w któ
nomicznego przy naszej szkole po rej został umieszczony zakupiony te
wstała, gdy Zespół Szkół Licealnych leskop.
w Strzelnie znalazł się na liście 11 szkół Możliwości obserwacyjne teleskopu
w województwie kujawsko-pomorskim, będą w pełni wykorzystane, jeżeli do
przy których miały powstać „Astroba- datkowo wzbogacimy go o szybki kom
zy”. Pomysł zbudow ania kilkunastu puter, zestaw okularów, projektor video
Astrobaz pow stał na początku roku o dużej jasności, cyfrową stację meteo,
szkolnego 2008/2009, a patronowały mu laserowy wskaźnik dużej mocy, atlas
między innymi: Urząd Marszałkowski nieba oraz komplet mapek nieba.
w Toruniu i UMK. Z różnych przyczyn,
Takie obserwatorium jest bardzo po
głównie finansowych, nasza szkoła do trzebne szkole z wielu powodów. Po
realizacji tego projektu nie przystąpiła,
natomiast pozostała idea zbudowania
obserwatorium astronomicznego.
Zarząd Powiatu Mogileńskiego wy
gospodarował pod koniec roku 2009
środki na zakup teleskopu, a w obecnym
roku na zakup kopuły i wykonanie po
mieszczenia, w którym ów teleskop był
by zamontowany. Poprzez firmę Uni
wersał z Żyw ca zakupiono teleskop
o średnicy 20 cm (8 cali), światłosile f/
10, model „LX90ACF” wraz z oprzy
rządowaniem, który został wyproduko
wany przez Meade Instruments Corpo
ration w Kalifornii (USA). Teleskop ma
ogniskową 2 m, odbiornik GPS oraz od
powiednie oprogramowanie, które po Albert Abraham Michelson (1852-1931). Źró
zwala na autom atyczne namierzenie dło: Wikimedia Commons
ponad 30 tys. obiektów kosmicznych. pierwsze uczniowie bardzo interesują się
Dodatkowa kamera cyfrowa zamonto astronomią, po wtóre m ogą korzystać
wana na teleskopie znacznie poszerza z niego nie tylko uczniowie, ale wszy
możliwości obserwacyjne tego instru scy zainteresowani mieszkańcy Strzel
mentu. Za jego pomocą można prowa na. W szkole średniej nie ma osobnego
dzić obserwacje obiektów naziemnych, przedmiotu astronomia, jak to bywało
Księżyca, planet, gwiazd, mgławic oraz kiedyś, więc dodatkowa wiedza zdoby
satelitów. Dzięki zasilaniu bateryjnemu ta na podstawie obserwacj i astronomicz
oraz łatwemu montażowi można prowa nych jest bezcenna. Strzelno ma szcze
dzić obserwacje także w terenie. Firma gólny powód, aby takie obserwatorium
Uniwersał dostarczyła również obro- astronomiczne posiadać, ponieważ uro
dził się tutaj Albert Abraham Michelson,
którego osiągnięcia na polu astronomii
są ogromne, a jego interferometr gwiaz
dowy jest nazywany nadzieją astrono
mów XXI w. Połączenie obserwatorium
astronomicznego z muzeum A. A. Michelsona jest na tyle interesujące, że ro
dzina Michelsona, w osobach: Steve Mi
chelson, Robert M ichelson, Michele
i Michael D. Ritter, Rebecca Holland
Gmach Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie
i Carol Jessen, która 24 czerwca 2010 r.
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gościła w Strzelnie, wsparła finansowo
to przedsięwzięcie.
Dzięki operatywności dyrektora szko
ły Mariana Mikołajczaka udało się za
adaptować odpowiednią część strychu
gmachu liceum i powstał cały kompleks:
muzeum Michelsona-obserwatorium.
Uroczyste otwarcie obserwatorium
odbyło się w poniedziałek 15 listopada
2010 r. Oprócz społeczności szkolnej
w uroczystości brały udział władze po
wiatowe, dyrektor szkoły, grono pedago
giczne oraz profesor Andrzej Woszczyk
reprezentujący Polskie Towarzystwo
Astronomiczne i UMK i strzelnianin pro
fesor Jan Hanasz z Centrum Badań Ko
smicznych PAN. Dyrektor liceum przy
witał zebranych, a następnie profesor
fizyki tego liceum, twórca szkolnego
Muzeum Michelsona i opiekun obser
watorium, mgr Tomasz Kardaś przed
stawił sylwetkę wybitnego polskiego
astronom a przełom u XVIII/XIX w.,
urodzonego w niedalekim Żninie, Jana
Śniadeckiego. Później zabrał głos prze
wodniczący Rady Powiatu Mogileńskie
go Wiesław Gałązka. Po nim w swoim
wykładzie, okraszonym najnowszymi
zdjęciami Kosmosu, prof. Andrzej Wosz
czyk zachęcał młodzież do częstego ko
rzystanie z nowego instrumentu szkoły
i poznawania tajemnic otaczającego nas
świata. Następnie zebrani zwiedzili mu
zeum Michelsona i obserwatorium astro
nomiczne.
Powstałe obserwatorium przyczyni
się do upowszechnienia wiedzy astro
nomicznej nie tylko wśród uczniów, ale
mieszkańców Strzelna i całej okolicy.
Nauczyciele i dyrektor mają też nadzie
ję, że stanie się magnesem przyciągają
cym ambitną i uzdolnioną młodzież do
systematycznej i samodzielnej pracy
badawczej.
Tomasz Kardaś
PS W upominku urodzinowym nowemu
Obserwatorium Redakcja „ Uranii ’’prze
kazała komplet 11 roczników „Uranii”
z lat 1999-2010, gdzie jest wiele ważnych
rad i wskazówek obserwacyjnych oraz
bardzo szczegółowy „Atlas nieba ”, któ
rego autorem i wydawcąjest Piotr Brych.
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Astronomia
hellenistyczna
Część 1
kres hellenistyczny — tą
nazwą obejmujemy czasy mię
dzy śmiercią Aleksandra 111
Macedońskiego (Wielkiego) a podbo
jem rzymskim — rozpoczyna się wraz
z rywalizacją pomiędzy dowódcami
zmarłego króla. Początkowo konflikty
militarne prowadzono teoretycznie
w imieniu zmarłego władcy, jednakże
ich celem było zdobycie kontroli nad ca
łością imperium, ukształtowanego
w okresie rządów Aleksandra. W latach
306-305 różni pretendenci zaczęli ob
woływać się królami. Do lat 70. III w.
przed Chr. powstały trzy duże królestwa:
Antygonidów w Macedonii, Ptolemeuszów (Lagidów) w Egipcie oraz Seleukidów (Seleucydów) na Bliskim Wscho
dzie.
Czasy kształtowania się monarchii
były niezwykle dynamiczne zarówno
pod względem wewnętrznej polityki,
zabiegów dyplom atycznych, jak
i kształtowania nowych jakości życia
społecznego, gospodarczego i religij
nego. Przemiany zachodzące w okresie
hellenistycznym wpłynęły na rozwój
nauki na wiele różnych sposobów, osią
gając w niektórych dziedzinach znacz
ny poziom. Nie mamy już wówczas do
czynienia z „czystą nauką grecką”, lecz
z nauką świata hellenistycznego, na któ
rego intelektualny kształt wpłynęło wie
le elementów bliskowschodniej kultu
ry. Drugą istotną cechą, która wyróżnia
podłoże społeczne nauki hellenistycznej,
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był wzrost patronatu królewskiego nad
ówczesnymi gałęziami nauki i sztuki, co
nierzadko miało wymowę propagan
dową.
W nadmorskiej Aleksandrii1, mieście
założonym przez Aleksandra III (Wiel
kiego) w Egipcie, w pałacowym kom
pleksie (Brucheiońf społeczność ów
czesnych uczonych była skupiona wokół
Musejonu, instytucji kosmopolitycznej,
z nazwy religijnej poświęconej muzom,
1 P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford
1972, 327; W.M. Ellis, Ptolemy o f Egypt, Lon
don 1994, s. 54; A. Couat, Alexandrian Poetry
under the First Three Ptolemies 324-222 B.C.,
transl. J. Loeb, London 1931, s. 10 i n; A.B. Lloyd,
The Ptolemaic Period (332-30 BC), [in:] ed. I.
Shaw, The Oxford History o f Ancient Egypt,
Oxford 2003, s. 400; zob. również: ed. Chr. Ja
cob, F. De Polignac, Alexandria, Third Century
BC, Alexandria, 2000. Pojęcie biblioteki odnosi
ło się w starożytności zarówno do samej zawar
tości księgozbioru, jak i do miejsca, w którym
zwoje przechowywano.
2 Znaleziska archeologiczne informujące nas
o Musejonie (Muzeum) czy Bibliotece, mają
głównie charakter pośredni. Głównym naszym
źródłem jest przekaz greckiego geografa Strabona, który odwiedził Aleksandrię w drugiej poło
wie I w. przed Chr. Według jego opisu Musejon
był częścią królewskich pałaców, który znajdo
wał się w północno-wschodniej części miasta.
Autor ten nie wspomina o Bibliotece jako osob
nym gmachu, zob. Strabo 17.1.8; Na temat ar
cheologii Aleksandrii zob. m. in.: P.M. Fraser, op.
cii., 1972; red. M.L. Bernard, Starożytna Aleksan
dria w badaniach polskich. Materiały Sesji Na
ukowej zorganizowanej przez Instytut Archeolo
gii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 8-9
kwietnia 1975, Warszawa 1977; J.Y. Empereur,
Alexandria Rediscovered, London 1998; B. Tkaczow, Topography o f Ancient Alexandria (An Ar
cheological Map), Warszawa 1993.
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boskim patronkom sztuki, która de fac
to stanowiła instytucję badawczą, połą
czoną z biblioteką3. Te instytucje ufun
dowali dla swych uczonych dwaj
pierwsi Ptolemeusze4. Biblioteka z cza
sem stała się niezmiernie kreatywnym
ośrodkiem, w którym zgromadzono ty
siące zwojów papirusowych, zawierają
cych ówczesną wiedzę z rozmaitych
dziedzin oraz literaturę przeróżnych ga
tunków5. Wzorem dla Muzeum był Perypatos (Peripatos), szkoła Arystotele
sa, założona w Atenach, pod koniec lat
30. IV w. przed Chr.6 Podobnie jak Perypatos, Muzeum nie było instytucją
oświatową, lecz ośrodkiem badawczym,
zespalającym w sobie ogrody, dormitoria i pomieszczenia mieszkalne. Tu wła
śnie uczeni, intelektualiści i inżyniero
wie mogli oddawać się swoim studiom
w odpowiednim otoczeniu mecenatu
ówczesnych władców.
Złośliwy sceptyk, Timon z Filus,
w krótkim wierszowanym utworze tak
opisał atmosferę Muzeum:
Wielu wiecznie ze sobą skłóconych
gryzipiórków
Hołduje król Egiptu, władca mnogich
ludów,
W Muz kurniku [.. .]7.
Te dwie naukowe instytucje często
występują w kontekście roli, jaką odegra
ły one w historii nauki. Należy jednak
pamiętać, iż ich fundacje są produktami
politycznych aspiracji Lagidów, a także
współzawodnictwa zaistniałego między
następcami Aleksandra Wielkiego8.
Grecko-macedońska dynastia od sa
mego początku nie szczędziła starań, by
zdobywać dla swojej Biblioteki jak naj
więcej wartościowych zwojów, za któ
re wysłannicy władców hellenistycznej

Aleksandrii płacili wprost zawrotne
sumy W ten sposób nabyto zapewne
zbiory Arystotelesa i księgozbiór Teofrasta. Najwięcej kupowano w Atenach
i na Rodos, wówczas dużych ośrodkach,
w których handlowano książkami, po
nadto w takich ośrodkach, jak Synope
czy w Messalil, skąd pochodziły różne
wersje Homera9. Wkrótce i stolica Egip
tu, dzięki mecenatowi ptolemejskiemu,
stała się sama istotnym ośrodkiem han
dlu zwojami, konkurując z innymi, jak
choćby ze słynnym Pergamonem, kie
dy to zwłaszcza w II w. przed Chr. po
dobny mecenat sprawowali władcy z dy
nastii Attalidów10, których biblioteka
była największa, zaraz po aleksandryj
skiej 1. Właśnie tu, w Pergamonie, na nie
zwykłą skalę rozwinęło się życie artystyczno-naukowe, znane nam głównie
dzięki dziełom Antygonosaz Karystos12.
Lagidzi dokonywali wielu starań, by
zdobyć dla swej biblioteki cenne zwo
je. I tak antyczny autor Galen wspomi
na Ptolemeusza III Euergetesa I (246-222/21 przed Chr.), który miał poży
czyć z Aten oryginalne teksty trzech
wielkich dramaturgów: Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Ptolemeusz III
miał w formie depozytu złożyć 15 ta
lentów13jako gwarancję, że cenne zwo
je zostaną zwrócone. Jednakże zatrzy
mał cenne listy, tracąc tym samym
depozyt, i do Aten odesłał kopie. Wy
daje się więc być słuszny pogląd, iż to
właśnie w gmachu biblioteki mógł po
wstać odpis oryginałów. Jeśli ta hipote
za jest trafna, wówczas Biblioteka Alek
sandryjska wykonywała także i kopie,
i korekty tekstów14.
Poprzednik Ptolemeusza III, Ptole
meusz II Filadelfos (282-246, współre-

AIllSTOTKI.K
• { , t / .' \ / t

r

w -,,

Fi l , O S OKO
•

' j '1 y»/
~ / / '

Rys. 1. Arystoteles, grafika 1793-1860. ©The
Trustees of the British Museum

gent od 285/84 przed Chr.), wydał edykt,
w którym nakazywał żołnierzom, by
wysyłali wszystkie dzieła okrętami pły
nącymi do Aleksandrii, gdzie po sko
piowaniu rękopisy były zwracane pier
wotnym właścicielom. To właśnie
Filadelfosowi przypisuje się wydanie
polecenia greckiego tłum aczenia
żydowskiej Biblii Septuaginta.
3 P.M. Fraser, op. cit., s. 312 i n.
4 Ptolemeusz I Soter (306/04-283/82 (satrapa
323)) i jego syn Ptolemeusz II Filadelfos (282-246 (współregent od 285/84), który rozwijał ideę
Musejonu i Biblioteki, zob. również B. Tkaczow,
Aleksandria, Najjaśniejsza, Najpiękniejsza, Naj
świetniejsza, Warszawa 1988, s. 130; R.S. Bagnall,
Alexandria: Library o f Dreams, PAPS 146,2002,
s. 348-362.
5 R.S. Bagnall, op. cit., PAPS 146, 2002, s. 360-361.
6 A. Erskine, Culture and Power in Ptolemaic
Egypt: The Museum and Library o f Alexandria,
G&R, 2nd 42, No. 1,1995, s. 39-40.
7Por. A. Świderkówna, Hellada królów, Warsza
wa 1999, s. 166.
8 A. Erskine, op. cit., G&R, 2nd 42, No. 1,1995,
s. 38-48.
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9 R. Pfeiffer, History o f Classical Scholarship,
Oxford 1968, s. 94, 110,139.
10M.L. Bernhard, Historia starożytnej sztuki grec
kiej, t. IV Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1993,
s. 41.
11 Na temat pergaminu i rzekomej rywalizacji
bibliotecznego ośrodka w Pergamonie z Biblio
teką Aleksandryjską zob. A. Łukaszewicz, Świat
Papirusów, Warszawa 2001, s. 66-67.
12 Postać ta nie tylko parała się rzeźbiarstwem
i pisała o sztuce, ale również publikowała prace
biograficzne pełne anegdot. Inną postacią zwią
zaną z pergamońskim ośrodkiem był badacz Ho
mera, Krates z Mallos czy historyk Neantes z Kyzikos
13P. Green, Alexander to Actium, The Hellenistic
Age, London 1990, s. 89.
J e z io r o M a re o lis

Rys. 2. Plan hellenistycznej Aleksandrii
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14 P.M. Fraser, op. cit., s. 327; P. Green, op. cit.
s. 89; U. Jochum, The Alexandrian Library and
its Aftermath, Library History 15,1999, s. 4.
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Niezależnie od sposobu, w jaki zdo
bywano dla Biblioteki cenne zwoje, ofe
rowała ona dla badań naukowych bez
precedensowe źródła z każdej dziedziny
ówczesnych intelektualnych zasobów.
Uwzględniając także, iż były to kopie
godne zaufania. Już w starożytności
bowiem krążyły pogłoski, że handlarze
książkami dostarczali Ptolemeuszom
sfałszowane kopie nieznanych listów
i dzieł słynnych greckich autorów.
Okres hellenistyczny to niewątpliwie
czasy rozszerzenia ludzkich horyzon
tów, w których astronomia zajmowała
szczególne miejsce, choć fundamentem
edukacji była wówczas literatura, nad
badaniem której szczególnie silnie skon
centrowała się Aleksandria.
Ciekawą postacią aleksandryjskiej
nauki, o której wspomina Archimedes,
był niewątpliwie Dositheos z Peluzjum
ok. 230 przed Chr., zajmujący się m.in.
astronomią, obserwacją gwiazd stałych
i osobliwości pogody, który skonstru
ował planetarium obrazujące ruchy ciał
niebieskich, co pozwalało na wyzna
czanie zaćmień Księżyca i Słońca.
W czasie swego pobytu w portowej
Aleksandrii mógł on również korzystać
z królewskiego obserwatorium i zgro
madzonych przyrządów służących do
obserwacji nieboskłonu15. Właśnie
w murach tego gmachu mógł przeby
wać Arystarch z Samos, choć nie jest
pewne, jak zakładała m.in. Świderkówna, czy astronom ten pracował w stoli
cy Egiptu Lagidów.
Dominującym modelem greckiej
myśli astronomicznej do końca IV w.
przed Chr. była teoria Eudoksosa, we
dle której skomplikowane ruchy planet,
Księżyca i Słońca przedstawiano jako
złożenie prostych ruchów obrotowych
pewnej liczby współśrodkowych sfer.
W okresie, o którym mowa, wyobraża
no sobie, że Ziemia spoczywa nierucho
mo w przestrzeni, zajmując centrum
tego systemu.
W wieku V przed Chr. niektórzy z pitagorejczyków zakładali, iż Ziemia jest
jedną z planet, natomiast centrum świa
ta, co miało swoje uzasadnienie w kon
tekście religijnym i symbolicznym —
mistyczny ogień, który niedługo został
usunięty na rzecz Ziemi wirującej wokół
własnej osi.
Kontynuatorem tradycji pitagorejskiej
15 A. Świderkówna, Hellenika, Wizerunek epoki
od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1995,
s. 168.
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Rys. 3, 4. Współczesna Aleksandria (fot. autor)

był, żyjący w IV w. przed Chr., uczeń kli oraz kół mimośrodkowych geome
Platona i zapewne Arystotelesa — Hera- try Apolloniosa z Perge (ok. 262-190
klides z Pontu, uważający wirowanie Zie przed Chr.) działającego w Aleksandrii
mi wokół własnej osi raz na dwadzieścia i Pergamonie.
Informacje, które posiadamy na temat
cztery godziny za coś oczywistego. Za
łożenie jego miało wyjaśniać dobowy teorii Arystarcha, pochodzą niejako z dru
obrót niebios, lecz roczny ruch planet cały giej ręki. Jedna z jego prac zachowała się
czas pozostawał zagadkowy! To właśnie do naszych czasów w postaci traktatu
ów ruch stał się naczelnym zagadnieniem O wielkości i odległości Słońca i Księży
ówczesnych dociekań kosmologicznych ca, nie zawiera jednak ani śladu teorii he
liocentrycznej. Jednakże dzięki Archimei astronomicznych.
Niewątpliwie Heraklides należał do desowi, który odwoływał się do teorii
wybitnych osobowości swoich czasów, Arystarcha w swoim dziele O liczeniu
nie pozbawiony wyobraźni i intuicji piasku, wiemy, że było on twórcą kon
człowiek, stający na pograniczu teorii cepcji heliocentrycznej16.
geocentrycznej i heliocentrycznej, śmia
ło przeciwstawiał się przekonaniom Pla
Astronomowie nazywają na ogół
tona, który głosił pogląd o nieruchomo wszechświatem kulę, której środek znaj
ści Ziemi.
duje się w środku ziemi, a promień jest
W kontekście tych teorii i modeli nie równy odległości ziemi od słońca. Takie
zwykłym wydarzeniem wydaje się po jest powszechnie przyjęte wyobrażenie.
jawienie w III w. przed Chr. teorii helio
16 S. Toulmin, J. Goodfield, The Fabric o f the
centrycznej pitagorejczyka Arystarcha Heavens: The Development o f Astronomy and
z Samos i bliźniaczego modelu epicy- Dynamics, Chicago 1999, s. 122-123.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

172011

Ale Arystarch z Samos napisał pracę
zawierającą pewne nowe hipotezy. We
dług nich wszechświat je st wielokrotnie
większy od powyżej przedstawionego,
gwiazdy i słońce są nieruchome, nato
miast ziemia obraca się wokół słońca
biegnąc po obwodzie koła..}1.
Arystarch, podobnie jak Herakłeides,
utrzymywał, iż Ziemia i prawdopodob
nie inne planety krążą wokół Słońca.
Ponadto twierdził, że Ziemia obraca się
wokół własnej osi, czyniąc Słońce cen
trum całego systemu, co stanowiło uko
ronowanie kosmologii pitagorejskiej,
którą Kopernik miał ponownie odkryć
siedemnaście wieków później. Myśl
0 tym, że Wenus i Merkury poruszają się
po okręgach wokół Słońca, z dużym
prawdopodobieństwem pojawiła się już
wcześniej, choć świadectwa, jakimi dys
ponujem y, łączące tę teorię przede
wszystkim z Herakleidesem, są wątłe
1 stanowią współcześnie raczej przed
miot licznych dyskusji18; jednoznacznie
jednak nie możemy jej obecnie wyklu
czyć.
Jeśli chodzi o samego Arystarcha nie
umiemy stwierdzić, jak bardzo szczegó
łowo próbował on określić ruchy planet
oraz czy zdawał sobie sprawę, że teoria
heliocentryczna dostarcza podstaw teo
retycznych dla właściwego wyjaśnienia
ich stanowisk i ruchu wstecznego. Za
skakująca jest niewątpliwie prostota tej
teorii w porównaniu z m odelem kół
współśrodkowych Eudoksosa, bazujące
go na współśrodkowych sferach z Zie
mią, położoną w nieznacznej odległo
ści od środka tych sfer.
Astronomem, który poszedł w ślady
Arystarcha, był żyjący w połowie II w.
przed Chr. Chaldejczyk Seleukos19,
mieszkaniec Seleukei nad Tygrysem. Jak
zaznacza Plutarch (Quaestiones Platonicae 8,1), wykazał on prawidłowość
teorii heliocentrycznej. Teoria ta zosta
ła zaprezentowana najprawdopodobniej
jako jeden z możliwych modeli mate
matycznych dla opisu ruchu ciał niebie
skich20. Teoria heliocentryczna spotkal7Cytatza: A. Świderkówna, op. cit, 1995,s. 169.
18 R. Simek, Heaven and earth in the Middle Ages:
The Physical World Before Columbus, Woodbridge 1996, s. 16,19; zob. eds. W.W. Fortenbaught,
E. Pender, Heraclides ofPontus, Discussion, New
Jersey 2009.

ła się jednak, jak podkreśla m.in. Lloyd,
z nieprzychylnym przyjęciem21.
Dwaj najwybitniejsi, jak zaznacza
Lloyd, przedstawiciele ówczesnej astro
nomii, tj. Apollonios z Perge i Hipparch
zN ikai w Bitynii (współ. Iznik, Turcja),
lansowali teorię geocentryczną, która
przetrwała, jak wiemy, całą starożytność.
Ten ostatni, co trzeba podkreślić (2 po
łowa II w. przed Chr.), który wiele cza
su spędził na Rodos, dokonał transfor
macji greckiej astronomii teoretycznej
na praktyczną naukę, korzystając, jak
należy współcześnie mniemać, z wielu
przyrządów astronom icznych, m.in.
astrolabium planetarnego czy instru
mentu służącego do obserwacji i pomia
rów, zwanego dioptrią22. Jako pierwszy

Rys. 5. Dioptria Herona (za G.E.R. Lloyd,
Nauka grecka po Arystotelesie, Warszawa
1998, rys. 11, s. 75)

używał systematycznie trygonometrii
w swych badaniach. Jest twórcą kata
logu gwiazd stałych, określając ich po
łożenie wobec długości i szerokości
geograficznej względem ekliptyki23,
tworząc tym samym podbudowę dla
późniejszych prac Ptolemeusza. Sam
Klaudiusz Ptolemeusz (Almagest 9,2)
wspomina, że Hipparch zadowolił się
zebraniem dokładniejszych niż dotąd
dostępnych danych pochodzących z ob
serwacji oraz wykazaniem niedostatków
istniejących teorii, które miały objaśniać
ruchy planet. Konstruował on modele,
jakie można było potwierdzić na drodze
badań, odnoszące się zarówno do Słoń
ca, jak i Księżyca, określając ponadto
21 Ibidem, s. 65.

19 Strabo 16,1,6.

22 Ibidem, s. 67.

20 G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystotelesie,
Warszawa 1998, s. 63-64.

23A. Pannekoek, A History o f Astronomy, Toron
to 1961, s. 129.
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wielkości dystansu dzielącego ciała nie
bieskie24, tworząc również teorię paralaksy. Tak jak zaznaczono powyżej, Hip
parch niewątpliwie usystematyzował
badania gwiazd stałych. Pliniusz Star
szy (zm. 79 r. po Chr.) wspomina w swej
Naturalis Historia (Historii Naturalnej,
Plin. HN, 2,24,95): Ten sam Hipparch,
którego nigdy dość chwalić— albowiem
nikt nie uczynił więcej od niego dla udo
wodnienia, że istnieje powiązanie, mię
dzy ludźmi i gwiazdami, i że dusze na
sze stanowią część nieba— odkrył nową
gwiazdę, która zrodziła się w jego cza
sach [ w roku 134 przed Chr.]25. Popadł
z powodu je j ruchów w poszczególne
dni, gdy świeciła, w zwątpienie, czy cza
sem nie dzieje się to częściej i czy nie
znajdują się w ruchu również te gwiaz
dy, które uważamy za nieruchome. Dla
tego ośmielił się na rzecz, której nie pró
bował nawet bóg, na policzenie gwiazd
dla potomności i wykreślenie gwiazdo
zbiorów pasujących do nazw. Sprawił to,
wymyśliwszy przyrządy, za pomocą któ
rych oznaczał poszczególne miejsca i ja 
sności, by na tej podstawie nie tylko
łatwo mógł poznać, czy gwiazdy rodzą
się czy giną, lecz czy w ogóle któreś
z nich zmieniają miejsce i są poruszo
ne, a zarazem czy zwiększają i zmniej
szają swą jasność. Pozostawił wszyst
kim w spadku niebo, o ile znalazłby się
ktoś, kto taki spadek mógłby przejąć16.
Hipparch dzięki porównaniu wyni
ków własnych obserwacji z tymi, które
dokonane były ok. 160 lat wcześniej
przez aleksandryjskiego astronoma Timocharisa (wykonywał obserwacje po
między 295 a 272 r. przed Chr.) i zwią
zanego z nim Aristyllosa, wykrył zmianę
we w zględnych pozycjach punktów
równonocy
stosunku do gwiazd sta
łych i określił na podstawie wyliczenia
prędkość zachodzenia tej zmiany27. Pto
lemeusz odnotował odkrycie Hipparcha
w Almagest 7,2: Albowiem Hipparch
w swoim dziele O przesunięciu punktów
24 G. J. Toomer, Hipparchus on the distances o f
the sun and moon, Arch.Hist.Exact Sci. 14,1974,
s. 126-142.
25 G. Forbes, History o f Astronomy, New York
2008, s. 31.
26 Polski przekład tego ustępu, wg tłumaczenia J.
Lesińskiego, zaczerpnięty został z pracy G.E.R.
Lloyda, Nauka grecka po Arystotelesie, Warsza
wa 1998, s. 102. 75-76.
27 Ibidem, s. 76; O. Neugebauer, A History o f
Ancient Mathematical Astronomy, New York
1975, s. 34, 280; O. Neugebauer, The History o f
Ancient Astronomy Problems and Methods, JNE
4, No. 1, 1945 s. 24.
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przesilenia i równonocy, porównując
Współcześnie nie zachowały się
zaćmienia Księżyca na podstawie za wzmianki informujące nas o przyczy
równo dokładnych obserwacji, przepro nach, dla których Apollonios i Hipparch
wadzonych w jego czasach, jak i tych, odrzucili teorię heliocentryczną. Są jed
którychjeszcze wcześniej dokonał Timo- nak pośrednie argumenty pozwalające
charis, dochodzi do wniosku, że odle zrekonstruować spór, który zachodził
głość Kłosu Panny28od punktu równo w III i II w. przed Chr. Niewątpliwie jed
nocy jesiennej, mierzona w porządku nym z argumentów, choć nie funda
odwrotnym do znaków zodiaku21’wyno mentalnym i jedynym, szczególnie lan
siła w jego czasach 6°, ale w czasach sowanym przez ludzi nie związanych
z ówczesną nauką, była zapewne kwe
Timocharisa prawie 8°i0.
Zakładając, iż ruch jest jednostajny, stia religijna. Bowiem już w V w. przed
Hipparch ustalił, że istnieje przesunię Chr. niektórzy greccy myślicieli usuwali
cie, które wynosi nie mniej niż 1° w cią Ziemię z centrum Wszechświata, nie
gu 100 lat, czyli 36 sekund kątowych mniej jednak większość lansowała po
rocznie31. Ustalenia te Ptolemeusz uznał gląd, iż Ziemia zajmuje naczelne miej
za właściwe. O ile jednak wartość ta sta sce we Wszechświecie, stanowiąc jego
nowi dolną granicę, którąHipparch usta centrum. Pogląd ten łączył się z ówcze
lił dla precesji, dane dostarczone przez snymi przekonaniam i religijnym i,
przekaz wskazują, że rzeczywista war w których mowa była o świętości Zie
tość, do której doszedł, mogła być na mi jako takiej34. Wiemy również, iż Arywet bliższa prawidłowej liczbie. Jak za starch był krytykowany, jak informuje
znacza m.in. Lloyd, cyt. Zakładając, że nas Plutarch, przez stoika Kleantesa, któ
obserwacje Timocharisa poprzedziły ry oskarżył astronoma o bezbożność ...
o 160 lat te, które przeprowadził Hip uważał, że Hellenowie powinni o bez
parch, otrzymujemy wartość równą 2° bożność oskarżyć Arystarcha z Samos,
w ciągu 160 lat albo 45 sekund kąto jako że poruszył z miejsca ognisko do
wych w ciągu roku, co z kolei wynosi mowe świata, ponieważ usiłował ocalić
o niecałe 6 sekund kątowych mniej od zjawiska, zakładając, że niebo jest nie
wartości określonej przez astronomów ruchome, a ziemia wiruje po ekłiptyce,
nowożytnych32.
a jednocześnie obraca się dokoła wła
snej osi [...], ale tych, którzy przypusz
Wobec powyższego stanu wiedzy czają, że księżyc jest ziemią [za rodzaj
paradoksem wydaje się fakt, iż teoria ziemi] czyż bardziej przewracają świat
Arystarcha z Samos, stanowiąca logicz do góry nogami niż wy, którzy umiesz
ne wyprowadzenie zapoczątkowane czacie ziemię zawieszoną w powietrzu?
przez Pitagorasa i kontynuowane przez Przecież o tylejest ona większa od księ
m.in. Herakleidesa — ześrodkowanie życa. Według matematyków, którzy ob
Wszechświata na Słońcu — nie znala liczają jego wielkość w czasie zaćmień,
zła akceptacji, biorąc jeszcze pod uwa według przerwy w świeceniu, póki prze
gę fakt, iż pisma Samijczyka były chodzi przez strefę cienia. Cień ziemi
w starożytności szeroko znane i tym sa malejąco rozciąga [zwęża] się ku górze,
mym komentowane. Sam Witruwiusz, gdyż ciało oświetlającejest od niej więk
wybitny człowiek swojej epoki, ponad sze, także sama górna końcówka cienia
trzysta lat później, wyliczając wszech jest cienka i wąska, co podobno zauwa
stronnych geniuszów, wspomina o uta żone zostało nawet przez Homera, któ
lentowanym Arystarchu i m. in. o Apol- ry noc nazywa [ostrą] z powodu tego
loniosie z Perge33.
zaostrzenia cienia35.
Jak zaznacza m.in. Lloyd, nie mamy
28 Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Panny.
jednoznacznych
dowodów na odrzuce
29 Czyli ze wschodu na zachód.
nie
teorii
Arystarcha
przez ówczesnych
30 Cytat zaczerpnięty z G.E.R. Lloyd, Nauka grec
ka p o Arystotelesie, Warszawa 1998, s. 76-77, wg
jedynie z pobudek religijnych, to jednak
tłumaczenia J. Lesińskiego; zob. również J. Evans,
wielu nie zaakceptowało teorii Samij
The history a nd practice o f ancient astronomy,
czyka, szczególnie ze współczesnych
Oxford 1998, s. 248
mu astronomów, a to z racji zastrzeżeń
31 J. Evans, The history and practice o f ancient
astronomy, Oxford 1998, s. 262-263.
co do treści: astronomicznej i fizycznej
32 Cytat zaczerpnięty z G.E.R. Lloyd, op. cit.,
natury, które, ja k sądzili, wobec teorii
s. 77, wg tłumaczenia i. Lesińskiego.

tej można było sformułować?6. Należy
tu wymienić w szczególności: obserwo
wany ruch grawitacyjny ciężkich przed
miotów ku środkowi Ziemi; fakt, że
przedmioty poruszają się w powietrzu
z tą samą prędkością i na taką samą od
ległość, niezależnie od tego, czy prze
mieszczają się zgodnie z postulowanym
kierunkiem ruchu Ziemi, czy przeciw
nie do niego; niemożność stwierdzenia
jakiejkolwiek różnicy we względnym
położeniu gwiazd stałych na przeciwle
głych krańcach rzekomej orbity Ziemi.
Heliocentrycznym badaczom wątpliwo
ści te były jeśli nie obce, to przynajmniej
niemożliwe do jednoznacznego określe
nia, ponieważ nie dysponowali optycz
nymi instrumentami mogącymi wyzna
czyć drobne zmiany położenia gwiazd
na niebie, czy bliskiego określenia faz
planet37.
Tak jak zauważono powyżej, nie do
końca jesteśmy pewni, czy Ary starch
pracował w Aleksandrii, jednakże czło
wiekiem związanym z obserwatorium
przy Muzeum był jego rodak Konon
(połowa III w. przed Chr.), zdolny ma
tematyk i astronom, nad którego przed
wczesną śmiercią ubolewał Archimedes
i poświęcił mu w jednym ze swoich pism
wiele ciepłych słów. Wiemy jednak, że
był autorem siedmiu ksiąg studiów
astronomicznych, w których opierał się
na wielu wcześniejszych obserwacjach
poczynionych m.in. na Bliskim Wscho
dzie przez Chaldejczyków38. Na obser
wacjach astronomów babilońskich
bazował m.in. również Hipparch39,
szczególnie w swoich dociekaniach teo
retycznych dotyczących Księżyca.
Konon wsławił się obserwacjami
wschodu gwiazd i fenomenów pogody
zarówno w Italii, jak i na Sycylii, miał
także dokonywać obserwacji zaćmień
Słońca, jednakże nie jest to do końca
współcześnie potwierdzone. Badacz ten
przeszedł do historii jako odkrywca ok.
245 r. przed Chr. grupy gwiazd znajdu
jących się w pobliżu konstelacji Lwa.
To właśnie jego imię odnotował nietu
zinkowy Kallimach, autor bardzo płod-

33 T. Heath, The Copernicus o f Antiquity (Aristar
chus o f Samos), London 1922, s. 38; Vitr. D e ar
chitectura 1,1,17.

39 A. Jones, The Adaptation o f Babylonian M e
thods in G reek Num erical Astronom y, Isis 82,
No. 3 1991, s. 442 in .

30

34 G.E.R. Lloyd, op. cit., s. 65.
35 Plut. Mor. De fac. II, 6,923 a-b.
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36 Cytat zaczerpnięty z G.E.R. Lloyd, Nauka grec
ka po Arystotelesie, Warszawa 1998, s. 66, wg tłu
m aczenia J. Lesińskiego.
37 F.W. Walbank, Świat hellenistyczny, Warsza
wa 2003, s. 184.
38 A. Świderkówna, op. c it, W arszawa 1995,
s. 169.
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ny i niezmiernie pracowity, twórca po
dobno ośmiuset dzieł z zakresu geogra
fii, historii, przyrody i literaturoznaw
stwa. Znalazły się wśród nich prace:
0 agonach i zwyczajach barbarzyń
skich, Nazwach spotkanych u różnych
ludów. Geograficzne zainteresowania
przejawiały się w treści O rzekach całej
ojkumene, pisał również O wiatrach
1 O ptakach40. Do dziś nie zachowało się
żadne — poza częścią utworów poetyc
kich: sześć hymnów adresowanych do
bóstw (m. in. Zeusa, Apollona, Artemi
dy czy Demeter), 61 epigramów, a tak
że fragmenty na papirusach41.
Jednym z najsłynniejszych dzieł tego
erudyty jest dworski poemat, pochodzą
cy z 246 r. przed Chr., tzw. Warkocz Bereniki, żony Ptolemeusza III, która zło
żyła pukiel swych włosów jako wotum
w świątyni ubóstwionej królowej Arsinoe, utożsamianej po śmierci z Afrodytą.
Poeta napisał pełną piękna elegię o po
rwanym i umieszczonym na niebie War
koczu Bereniki, który po dziś dzień
możemy podziwiać na nocnym niebo
skłonie42, stanowiąc pomnik azjatyckiej
wyprawy Ptolemeusza III, miłości mło
dej żony.. ,43
[...] Ów właśnie Konon, w nieba
wpatrzony tajniki
Ujrzał m nie— lśniący warkocz z gło
wy Bereniki
Królowa odcięła mnie wielu bogi
niom
Wznosząc gładkie ramiona, mnogie
śluby czyniąc [ .. ,]44
N iezw ykłą osobow ością helleni
stycznej Aleksandrii III w. przed Chr.,
intelektualnym atletą, jak nazwał go
Christian Jacob45, był również Eratostenes (275-194), z pochodzenia Cyrenejczyk. Kierownik biblioteki, osobowość
40 A. Świderkówna, op. cit., 1995, s. 132.
41 Na temat m.in. epigrafów Kallimachosa, zob.
A. Świderkówna, op. cit., 1982, s. 267; Chr. Ja
cob, Callimachus: a poet in the labyrinth , [in:]
ed. Chr. Jacob, F. De Polignac, Alexandria, Third
Century BC, Alexandria 2000, s. 89-100. ?
42 A. Świderkówna, Hellenika, Wizerunek epoki
od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1995,
s. 170.
43 Cytat za Ibidem, s. 177; zob. również A. Świ
derkówna, Historie nieznane historii, Warszawa
2008, s. 43-44.
44 Por. A. Świderkówna, Hellada królów, War
szawa 1999, s. 177.
45 Chr. Jacob, Eratosthenes: Intellectual athlete,
[in:] ed. Chr. Jacob, F. De Polignac, Alexandria,
Third Century BC., Alexandria 2000, s. 101 in.
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Rys. 6. Ilustracja użytej przez Eratostenesa metody wyznaczenia obwodu Ziemi. Dwa kąty
oznaczone jako a są sobie równe, (za G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystotelesie, Warsza
wa 1998, rys. 11, s. 75)

ze wszech miar wybitna: poeta studiu
jący kartografię, geometrię, filozofię
i chronografię. Ironicznie był nazywa
ny przez w spółczesnych mu Beta,
ponieważ odniósłszy sukces w kilku
dziedzinach, w żadnej nie zdobył ab
solutnego pierwszeństwa. Dziś jednak
wiemy, że jego bezsprzecznie najdonio
ślejszym osiągnięciem było wyznacze
nie obwodu Ziemi w drodze pomiaru
kąta cienia na obelisku (7 1/5°), rzuco
nego przez drąg pionowo ustawiony
w Aleksandrii, w dzień letniego przesi
lenia, gdy w Syene (Asuanie), która we
dług założeń Erastotenesa leżała na tym
samym południku co portowa Aleksan
dria — Słońce w ogóle nie rzucało cie
nia46. Nietrudno było wykazać na dro
dze prostego działania geometrycznego,
że kąt ten jest równy kątowi, którego
wierzchołek znajduje się w środku Zie
mi i który opiera się na łuku SyeneAleksandria. Erastotenes założył, że
Syene i Aleksandria leżą na tym samym
południku — tak jak zauważono powy
żej, choć w rzeczywistości Syene leży
o 3° na wschód od Aleksandrii, oraz
przyjął, że dzieląca je odległość wynosi
5000 stadiów (ocena dokładności wy
znaczonego przez niego obwodu Ziemi
zależy od długości stadionu — wzorni
ka, jakim się posłużył, a co do tego nie
mamy pewności), co dało mu wielkość
250 000 stadiów dla obwodu Ziemi47.
Przy założeniu, że wielkość stadionu, ja
kim posługiwał się Erastotenes, wyno
siła 157,5 m, uzyskał on wartość dla
p o łu d n ik o w e g o obw odu Ziemi
39690 km48, gdy obecnie wielkość tę

ocenia się jako 40009 km. Istniejąjeszcze inne możliwości wyznaczenia dłu
gości stadionu. Niektórzy zakładają, iż
mamy do czynienia z wielkością 1/8
mili rzymskiej, tj. 185 m, co daje war
tość jeszcze bliższą współczesnej, tj.
46250 km49. Jak słusznie zauważył Walbank: znaczenie dokonań Eratostenesa
polega nie tyle na dokładności wyniku,
co na pomysłowości, z jaką zastosował
on prostą zasadą geometryczną do roz
wiązania problemu teoretycznego50.
Wiedza z dziedziny geometrii, bez
której nie można dokonać tego oblicze
nia, w znacznym stopniu była spuścizną
po Euklidesie, działającym ok. 300 r.
przed Chr., za panowania egipskiego
władcy Ptolemeusza I. W swych Ele
mentach geom etrii A teńczyk zebrał
w całość wiele z tego, co już wcześniej
zostało odkryte i udowodnione, syste
matyzując wiedzę, na której podbudo
wie powstało wiele nowych, logicznych
modeli, opisujących zarówno geometrię,
teorię liczb, jak i otaczający nas Wszech
świat.
Jak należy współcześnie mniemać,
cele astronomów okresu hellenistyczne
go były zbliżone do poszukiwania ogól
nych teorii w oparciu o matematykę,
które mogłyby wytłumaczyć ruch ciał
niebieskich na drodze tworzenia mode
li teoretycznych, często zresztą ogól
nych, co szczególnie jest dostrzegalne
na płaszczyźnie współdziałania fizyki

46 Ibidem, s. 106-107.

50 Cytat za Ibidem, wg przekładu G. Muszyń
skiego.

47 Ibidem, s. 107.
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48 Ibidem; G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Ary
stotelesie, Warszawa 1998, s. 58.
49 F.W. Walbank, Świat hellenistyczny, Warsza
wa 2003, s. 186.
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z badaniami mechaniki nieba. Przypusz
czano często, że gwiazdy mają swe „na
turalne” ruchy, bądź też sądzono (albo
dodawano taki pogląd do poprzedniego),
iż są one żywe51. W tym kontekście nie
powinien więc dziwić fakt, iż teoria heliocentryczna spotkała się z niezbyt
przychylną akceptacją, mimo że była
ona prostsza w swych założeniach w po
równaniu z rywalizującymi z nią mode
lami, co zdaje się potwierdzać pogląd,
iż Grecy stali niejako w opozycji do teo
rii, które były w sprzeczności z pewny
mi założeniami fizycznymi, niejako lunatykując w świecie własnych ustaleń.
W tym kontekście również jest cie
kawa, jak zaznacza Lloyd, klęska zasto
sowania geometrii elips w astronomii52,
co zdaniem badacza potwierdza zdecy
dowane opowiadanie się za zasadą ru
chów jednostajnych po okręgu53.
Jak już wspominano, na niektóre
osobowości naukowe świata helleni
stycznego silny wpływ miała astrono
mia babilońska, co uwidacznia się
w różnorakich metodach badawczych
i proponowanych modelach. Chaldejski
świat inspirował także astrologię zarów
no okresu hellenistycznego, jak i rzym
skiego, a więc twierdzenie odwołujące
się do związków między położeniem
planet na niebie a losem ludzkim.
Jeszcze wiek przed Aleksandrem
Wielkim grecka astronomia zasadniczo
pozostaje wolna od wpływów astrolo
gii54 chaldejskiej. Jednakże wraz z roz
wojem kultury świata hellenistyczne
go i przenikaniem się różnorodnych
prądów w ówczesnej nauce następuje
szybka adaptacja wschodnich nauk,
w tym oczywiście i astrologii55. Skąd
inąd wiemy o obecności babilońskie
go kapłana Berossosa z III w. przed
Chr., który osiedlił się na wyspie Kos,
gdzie nauczał o historii i kulturze ba
bilońskiej, choć jego poczynań nie na
leży przeceniać56.
51 G.E.R. Lloyd, op. cit., s. 79.
52 Cytat zaczerpnięty z G.E.R. Lloyd, Nauka grec
ka po Arystotelesie, Warszawa 1998, s. 79, wg
tłumaczenia J. Lesińskiego
53 G.E.R. Lloyd, op. cit., s. 79.

W Aleksandrii ok. 160 r. przed Chr.
został opublikowany traktat astrologicz
ny, w którym są wzmiankowane dwa
imiona zapewne egipskich kapłanów,
Petosirisa i Nachepsosa. Z dzieła tego
swobodnie zapożyczano treści, wcho
dzące w skład późniejszych traktatów
astrologicznych. Należy również pod
kreślić, iż filozoficzna szkoła stoików
przyczyniła się do propagowania wiary
w astrologię, w twierdzeniu symbiozy
człowieka z otaczającym go Wszech
światem.
Astrologia jako sposób postrzegania
ludzkiego losu znalazła szczególnie po
damy grunt w Italii okresu republiki, jak
i w pierwszych wiekach cesarstwa, co
uwarunkowane było nie tylko napływem
greckich wzorców kulturowych i ich
przenikaniem w rzymską kulturę, ale
również samą fascynacją greckimi
i wschodnimi systemami religijnymi.
Rzymscy cesarze i ówczesna elita
często korzystali z usług astrologów,
szczególnie w sprawach państwowej
wagi. Twórca biografii cesarskich, ką
śliwy Swetoniusz, podaje, iż sam Okta
wian August odwiedził w obserwato
rium astrologa Teogenesa, którego pracę
cesarz niezwykle sobie cenił. Ponoć
Oktawian, jak zaznacza rzymski histo
ryk, miał nawet wybić monetę ze zna
kiem zodiaku, który znajdował się na
ascendencie w chwili jego narodzin57.
Jednakże, prawdopodobnie obawiając
się siły oddziaływania niezależnych
wróżbitów, zakazał on uprawiania astro
logii w Rzymie. Z innych źródeł znamy
podobne dekrety, jak choćby cesarza Tyberiusza58, jednak samo prześladowanie
astrologii, jak to podkreśla Barton, było
związane zawsze z okresami politycz
nych zaburzeń59. Opowiadano, że Tyberiusz posyłał na śmierć tych astrologów,
z których umiejętności nie był zadowo
lony, lub jeśli chciał utrzymać w tajem
nicy treść ich przepowiedni. Jednemu
z nich, jak zaznacza Swetoniusz, nieja
kiemu Trazyllusowi, udało się jednak za
skarbić przychylność cesarza60. Cesarz
Neron, władca ze wszech miar wyróż
niający się spośród swoich poprzedni
ków, miał ponoć w pełni ufać swojemu

54 A. Pannekoek, A History o f Astronomy, Toron
to 1961, s. 130.

57 Suet. Aug., 94.12.

55 Ibidem.

58 Suet. 7T6..36.

56 Podjęta przez kapłana babilońskiego próba uka
zania fundamentalnych elementów dla religii mezopotamskiej nie spotkała się, jak zaznaczają ba
dacze, z szerokim odzewem w grecko-rzymskiej
kulturze.

59 T. Barton, Astrology and the State In Imperial
Rome, [in:] ed. N. Thomas, C. Humphrey, Sha
manism, History, and the State, Ann Arbor 1994,
s. 146-163.
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Widok na Forum Romanum, niegdyś serca
politycznego, religijnego i towarzyskiego Sta
rożytnego Rzymu. Fot. autor

astrologowi, który wyznaczał podobno
najbardziej odpowiedni moment do ob
jęcia przezeń władzy.
W gruncie rzeczy oficjalne stanowi
sko władz rzymskich wobec astrologów
było naśladownictwem starszych wzor
ców. Potężni przywódcy zawsze starali
się ograniczać dostęp do informacji, któ
re mogłyby w jakiś sposób ich wspo
móc.
Astrologia w świecie grecko-rzym
skim, choć oparta na wzorcach babiloń
skich, różniła się swym charakterem od
bliskowschodniego pierwowzoru, ce
chującego się korelacją zjawisk astral
nych z losem państwa czy monarchii.
W Grecji i Starożytnym Rzymie obser
wujemy istotny zwrot w kierunku wy
znaczania indywidualnych powiązań
zjawisk astronomicznych z losem czło
wieka, choć w przypadku szczególnie
elit i władców miało to również aspekt
społeczno-polityczny.

A utor je s t adiunktem w Zakładzie
Archeologii Antycznej H’ Instytucie
Archeologii Uniwersytetu Gdańskie
go. Zajmuje się archeologią Egiptu,
szczególnie Okresu Późnego i Helle
nistycznego. Jest również autorem
ilustracji muzycznych do niektórych
spektakli astronomicznych Toruń
skiego Planetarium

“ Suet. Tib., 14.2.
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Warsztaty Astronomiczne
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
fdniach 5-10 grudnia 2010 r. i doktoranci Centrum. Prof. Andrzej Kus
w Centrum Astronomii UMK mówił o rozwoju i przyszłości radio
odbyły się Warsztaty Astro astronomii, prof. Krzysztof Goździewski o perspektywach
samodestrukcji ponom iczne K rajow ego Funduszu
na
rzecz Dzieci. Odbywają się one corocz zasłonecznego układu planetarnego HR
nie od początku lat 90. Piętnastu wyse 8799, dr K rzysztof Katarzyński o pro
lekcjonowanych uczniów z całej Pol jekcie HESS, dr M arcin Gawroński
ski spędziło ten czas w Obserwatorium o projekcie OCRA-F, a dr Bartosz Lew
w Piw nicach, słuchając w ykładów, w prow adzał uczestników w tajniki
uczestnicząc w obserwacjach i opraco fluktuacji kosmicznego promieniowa
wywaniu danych obserwacyjnych oraz nia tła. Zajmowano się polem magne
zapoznając się z z istniejącymi tu in tycznym w maserach i ich właściwo
strumentami i realizowanymi progra ściami polaryzacyjnymi. Były zajęcia
m am i badań. U czniow ie m ieszkali warsztatowe dotyczące wyznaczania
w Obserwatorium i przez całą dobę mo wieku, rozmiarów i odległości do gro
gli przyglądać się pracy astronomów. mad otwartych gwiazd, gwiazd symZajęcia prowadzili z nimi pracownicy biotycznych, wyznaczania prędkości

W

radialnych gwiazd, pomiarów fotometrycznych jasności gwiazd i „warszta
ty elektroniczne”. Wśród bogatego pro
gramu astronomicznego znalazł się też
czas na obejrzenie filmu „Hakerzy wol
ności” i spotkanie z jego bohaterami,
astronom am i toruńskim i oraz filmu
„Home — SOS Ziemia”.
Uczestnikami tego spotkania opie
kow ał się m gr Sebastian Soberski,
przed laty stypendysta Krajowego Fun
duszu na rzecz Dzieci.
Szczegółowy program tych warsz
tatów i wiele zdjęć uczestników przy
pracy można znaleźć na stronach inter
netowych ORION-a.

(aw)

UCHW ALA
Sejm u Rzeczypospolitej Polskiej

z (i nia 16 grudnia 2010 r.
w spraw ie ustanow ienia roku 2011 Rokiem Ja n a Heweliusza

Jan Heweliusz - astronom, ławnik i miejski rajca, piwowar i drukarz, malarz,
podróżnik. „Gdańszczanin Tysiąclecia". ..polski Leonardo da Vinci”.
Twórca prototypu zegara wahadłowego i wybitny badacz cial niebieskich. Uważany
za twórcę nowoczesnej selenografu.

Na dachach swych trzech domów zbudował

obserwatorium astronomiczne, które wyposażył w e własnoręcznie skonstruowane znakomitej
jakości teleskopy i przyrządy pomiarowe, czyniąc je ówcześnie najlepiej wyposażonym tego
typu obiektem na świecie.
Heweliusz był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki XVH wieku.
Jako pierwszy z obywateli Rzeczypospolitej został przyjęty w poczet członków słynnego

Rok 2011
Rokiem
Jana Heweliusza!

Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie. Gdańskie Obserwatorium odwiedzali
monarchowie: Jan Kaznnierz. Maria Ludwika i Jan III Sobieski zaś wsparcia Aliansowego,
oprócz królów Polski, udzielał mu także Ludwik XIV.
Był autorem ponad 20 wielkich dziel, a wyniki swych studiów i obserwacji drukował
w swojej własnej dnikarni.
Stworzył podwaliny współczesnej astronomii i na stałe wpisał się w historię
światowej nauki.
W 2011 roku przypada czterechsetua rocznica Jego urodzin.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2011 Rokiem Jana Heweliusza.

MARSZALEK SEJMU

I-I Grzegorz Schetyna
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Siedem anten radiowych z Psar
Psarach niedaleko Kielc, śnie z astronomami krakowskimi, doko pim. W dniu następnym czasza najwięk
w Ś w iętokrzyskim Parku nałem wizji lokalnej i zorientowałem się, szego polskiego radioteleskopu już pra
Narodowym, w 1974 r. zało że właściwie nikt w Polsce, poza Uni wie w całości znikła w kontenerach na
żono Naziemną Stację Łączności Sate wersytetem Jagiellońskim i mną, nie jest złom. Wieczorem tego dnia antena 9-m
litarnej. Na przestrzeni ostatnich lat ośro zainteresowany ratowaniem anten. Tego była rozebrana na elementy pierwsze.
dek był w łasnością Telekomunikacji dnia astronomowie krakowscy podjęli Dzień później została bezpiecznie zło
Polskiej S.A. i nosił nazwę Centrum zamiar ratowania anteny 16-m, a ja 9- żona na mojej posesji w Rzepienniku.
Usług Satelitarnych TP SAT. W wypo m. Zgodnie przyznaliśmy, że szacowa
Od początku października, z pozio
sażeniu Centrum było siedem wspania ne koszty pozyskania anteny 32-m gru mu stowarzyszenia Astronomia Nova,
łych anten radiow ych służących do bo przekraczają nasze możliwości.
rozpocząłem poszukiwanie sponsorów
łączności satelitarnej. Jeśli chodzi o pre
Ze względu na wymogi formalne sta — chętnych do ratowania dalszych an
cyzję i niezawodność działania, instru wiane firmie rozbiórkowej nie dało się ten. Choć rzecz wyglądała beznadziej
menty spełniały najwyższe światowe rozpocząć żadnych prac przed począt nie, jednak przy pomocy różnych zna
standardy. Do ostatnich swo
ich dni były w pełni sprawne
i zadbane w stopniu, któremu
nie dorównuje żaden inny tego
rodzaju instrument naukowy
w Polsce. Były to:
— 1 radioteleskop o średnicy
czaszy 32,5 m,
— 1 radioteleskop o średnicy
czaszy 16 m,
— 3 radioteleskopy o średni
cy czaszy 13 m,
— I radioteleskop o średnicy
czaszy 12 m,
— 1 radioteleskop o średnicy
Cztery anteny: dwie identyczne 13-m (bliższy plan), na dalszym planie 16-m (z lewej) i 13-m (z prawej).
czaszy 9 m.
Pół roku temu przystąpio (fot. B. Wszołek, 6 lipca 2010)
no do likwidacji instrumentarium. Do kiem października. Do tego czasu likwi jomości oraz mediów udało się w koń
wiedziałem się o tym w czerwcu od ko dacja odbywała się na poziomie doku cu znaleźć ludzi gotowych do poniesie
legów astronomów z Krakowa. Choć mentacji i specjalistycznej elektroniki. nia koniecznych kosztów dla ratowania
zdobyte informacje były jeszcze bardzo Dopiero w poniedziałek 11 październi instrumentów, w sumie dwóch 13-m
ogólne, to jedno było pewne: wszystkie ka rozpoczęto rozbiórkę: ekipa robotni anten. Jedną z nich nabył Pan Marek
anteny muszą nieodwołalnie zniknąć do ków wyposażona w ciężki sprzęt nisz Pelian z Częstochowy z zamiarem uru
jesieni 2010 r. W dniu 6 lipca, jednocze czyła, na złom , antenę 32-m , a ja chomienia w planowanym przez Astroz synem przystąpiliśmy do delikatnej nomięNovąjurajskim parku nauki, jako
rozbiórki anteny 9-m, z przeznaczeniem instrumentu naukowo-dydaktycznego
dla naszego prywatnego obserwatorium do obserwacji Słońca. Druga antena zo
astronomicznego w Rzepienniku Bisku- stała uratowana przez Pana Kazimierza
Błaszczyka z Wieruszowa i ma służyć
podobnym celom.
Długo ważyły się losy 16-m anteny.
Uniwersytet Jagielloński długo nie mógł
przystąpić do rozbiórki ze względu na
opory natury biurokratycznej. Potem
podjęto decyzję negatywną. Wtedy po
czyniłem desperackie kroki dla natych
miastowego ratowania teleskopu, pro
ponując kolegom astronomom zrzutkę
finansową. Sugerowałem, aby teleskop
Anteny w Psarach: z lewej 32,5-m, u góry
stanął zgodnie z wcześniejszym zamia
z lewej 9-m i w gtębi 12-m. (Fot. B. Wszołek,
rem w Obserwatorium Astronomicznym
6 lipca 2010)
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w kraju
UJ w Krakowie, tyle że byłby wspólną
własnością UJ i Astronomii Novej. Kie
dy Astronomia Nova dysponowała już
w ym aganą ilością zadeklarow anych
przez kolegów środków, rektor UJ, na
prośbę ze strony pracowników Obser
watorium Astronomicznego, w końcu
wyraził zgodę na finansowanie rozbiór
ki i ponownego montażu, 16-m anteny.
Ostatecznie UJ uratował czaszę 16-m
anteny oraz zawieszenie anteny 12-m.
Siedmiotonową, w ysoką na osiem me
trów, „nogę” od czaszy anteny 16-m ro
z e b ra łe m i za k u p iłe m p ry w a tn ie ,
z myślą o budowie wieżowego telesko
pu słonecznego w swoim obserwatorium
w Rzepienniku Biskupim.
Ostatecznie z siedmiu anten uratowa
no w sumie cztery i pół. Anteny 32,5-m,
13-m oraz czasza od anteny 12-m trafi
ły na złom. Zabezpieczone instrumenty
czekająna rewitalizację w nowych miej
scach. Wymagają poważnego zaangażo
wania intelektualnego, organizacyjnego
i finansowego ze strony nowych właścicieli. Czas pokaże, na ile zdał się do
tychczas poniesiony wysiłek. Kiedy jest
już po wszystkim, odżywa żal za 32,5m radioteleskopem. Dziś wiem, że mo
głem go uratować. Niestety, wtedy, kie
dy samemu trudno mi było uwierzyć, że
będzie to możliwe chociażby w przypad
ku 9-metrowej anteny, znalazłem mniej

ludzi gotowych mi pomóc niż
tych, którzy życzliwie odwo
dzili mnie od „zwariowanych”
zamiarów. Skądinąd, całe to
ratowanie mogło być niepo
trzebne. Na szczeblu ministe
rialnym można było przecież
znaleźć wiele rozwiązań dla
uniknięcia dewastacji instru
mentarium.
Wiele osób bardzo mi po
m ogło w ratow aniu anten.
Jedni pracą, inni pozyskiwa
niem środków, jeszcze inni
różnorakim życzliwym dzia
łaniem i duchowym wspar
ciem. Serdeczne podziękowa
nia należą się Krzysztofowi
Chyżemu, Janowi Doboszyńskiemu, Markowi Pelianowi,
Kazimierzowi Błaszczykowi,
Jerzemu Pisarkowi, Markowi
M akow skiem u, A dam ow i
Markowskiemu, Zbigniewo
wi Jakóbczykowi, Marianowi
Sojdzie, Stanisławowi Rysio
wi, Markowi Jamrozemu, Jac
kowi Knapikowi, Kamilowi
Wszołkowi, Agnieszce Kuźmicz, Pawłowi Kołodziejczy
kowi, Wiesławowi Szczerbie,
Tadeuszowi Firlitowi, Ryszar
dowi Firlitowi i wielu innym.

Bogdan
Wszołek
Kamil i Bogdan Wszołek przy demontażu anten w Psa
rach. (Fot. K. Wszołek)

Miesiąc trwało niszczenie anteny 32,5-m. (Fot. B. Wszo
łek)
1 / 2 0 II

Antena 16-m w przeddzień rozbiórki. Czasza trafiła do UJ, a jej podstawa do
Rzepiennika Biskupiego. Na lewo widnieją resztki złomu po zniszczonej ante
nie 13-m. (Fot. B. Wszołek)
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Czy nastolatki mogą poznać astronomię
przez Internet?
ziomie wiedzy i umiejętności. Trzeba być nie tylko dobrym
fizykiem, znającym astronomię, ale także trzeba posiąść od
powiednie umiejętności informatyczne. Mimo to warto pod
o
planetach, gwiazdach i galaktykach? O pulsarach,
jąć trud przygotowania takich zajęć, bo efekty mogą okazać
czarnych dziurach i kwazarach? Pytanie jest tym bardziej się zaskakujące.
aktualne, że od roku 2009 astronomia została usunięta z pod
Próby zainteresowania uczniów astronomią za pomocą
stawy programowej przedmiotu fizyka w gimnazjum. Żad komputera i Internetu podejmuje wielu nauczycieli. Powstaje
nego fizyka nie trzeba przekonywać, jakim złem dla uczniów wiele kursów e-leamingowych prezentujących zagadnienia
jest ten fakt. Czy jest jakaś nadzieja?
astronomiczne. Można tam znaleźć prezentacje dotyczące
Rozwiązaniem może być nauka astronomii za pomocą budowy Układu Słonecznego, poglądów Mikołaja Koper
platformy e-leamingowej, w ramach zajęć koła naukowe nika na budowę Wszechświata, budowy i ewolucji gwiazd,
go, prowadzonego przez nauczyciela fizyki, geografii, czy porady dotyczące prowadzenia obserwacji astronomicznych,
przyrody. Zajęcia takie m ogą być prowadzone zarówno filmów, a także szereg pięknych zdjęć z teleskopu Hubble’a,
w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. Należy tylko ukazujących mgławice planetarne czy galaktyki.
pamiętać o tym, aby materiał zamieszczany na platformie
Prowadząc astronomiczny kurs e-leamingowy dla dzieci
był dostosowany do wieku i możliwości uczniów.
przebywających na oddziałach szpitalnych Uniwersyteckie
E-leaming to nauczanie z wykorzystaniem technik kom go Szpitala Dziecięcego w Krakowie, jestem pewna, że wielu
puterowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za nastolatków interesuje W szechświat, gwiazdy, galaktyki
pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Po i planety. Wielu z nich zastanawia się, czy istnieje życie poza
zwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez Z iem ią czy i w jaki sposób można odbywać podróże ko
konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Do smiczne. Kurs „Wyruszamy w Kosmos” ma na celu zainte
skonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. resowanie młodzieży Kosmosem, historiąjego odkrywania,
E-leam ing to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego poznania sposobów obserwacji nocnego nieba oraz budo
edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszer wy Układu Słonecznego. Kurs składa się z sześciu modu
niejszego zasięgu usług niż e-leaming. (http://pl.wikipe- łów dotyczących Kosmosu. Każdy z nich może być realizo
dia.org/wiki/E-leaming). Platforma e-leam ingowa to roz w any od d zieln ie, w dow olnym czasie i w dow olnej
budowana strona internetowa zamieszczona na serwerze, kolejności — wynika to ze specyfiki placówki. W modu
pozw alająca na zam ieszczanie m ateriałów dotyczących łach znajdują się lekcje, zawierające konkretne wiadomości
danej dziedziny.
i treści astronomiczne, prezentacje multimedialne, w któ
Na rynku jest dostępnych wiele platform e-leamingo- rych można znaleźć wiele ciekawostek, zadania i quizy
wych, większość z nich jest darmowa. Jakie są zalety takie sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów. Forum
go nauczania? Przede wszystkim dostępność — wystarczy dyskusyjne i czat pozwalają na stały kontakt z uczniem,
mieć komputer z dostępem do Internetu i nie wychodząc a także na śledzenie jego postępów w poznawaniu W szech
z domu można pogłębiać swoją wiedzę nie tylko z astrono świata.
mii, ale także z każdej dziedziny. Indywidualne tempo pra
Taki sposób pracy z uczniami — pacjentami jest bardziej
cy oraz atrakcyjność zamieszczanych materiałów zachęca atrakcyjny niż zwykła lekcja. Uczniowie chętnie logują się
każdego ucznia do nauki za pom ocą platformy. Niezwykle na platformie i uczestniczą w kursie. Często za pomocą fo
ważną zaletą takiego nauczania jest informacja zwrotna, jaką rum dzielą się swoimi spostrzeżeniami ze znajomymi prze
uczniowie otrzymują od nauczyciela. Także fakt, że każdy bywającymi w tym samym szpitalu, ale na innym oddziale.
uczestnik kursu e-leamingowego ma możliwość prowadze Chętnie kontaktują się z nauczycielem na czacie, zadają py
nia dyskusji na forum dyskusyjnym, może spotykać się z na tania dotyczące zadań, rozwiązują quizy i testy. Uczą się
uczycielem, koleżankami i kolegami na czacie, umożliwia poprzez zabawę, a co najważniejsze, po powrocie do domu
im bezpośrednie zadawanie pytań, rozwiązywanie proble często wracają do tego kursu.
mów i zadań.
Niektórzy z nich stali się pasjonatami astronomii i pró
Platforma e-leamingowa daje możliwość zamieszczania bują prowadzić swoje własne obserwacje, po zakończonym
atrakcyjnych materiałów dydaktycznych, ąuizów, prezen leczeniu przyjeżdżają do obserwatorium astronomicznego,
tacji multimedialnych, filmów, testów i zadań. Taki sposób biorą udział w konkursach astronomicznych. Kto wie, być
nauczania daje nauczycielowi możliwość ciągłego śledze może dzięki takim kursom astronomia znowu stanie się
nia postępów uczniów i ich oceny.
ważna dla wielu młodych ludzi i w przyszłości będziemy
Jak prowadzić zajęcia z astronomii za pomocą platformy mieli wielu odkrywców Kosmosu.
e-leamingowej? Kurs astronomii nie jest łatwy do przygo
towania. Potrzeba wielu godzin ciężkiej pracy, aby materia
Kinga Janusz
ły były atrakcyjne i zrozumiałe dla uczniów o różnym po
o przeciętny uczeń szkoły podstawowej lub gimna
zjum wie o Kosmosie? O prawach, które nim rządzą,
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Kujawsko-Pomorskie „Astrobazy”
yroku szkolnym 2008/2009 narodziła się w woje
wództwie kujawsko-pomorskim idea zbudowania
kilkunastu ośrodków stanowiących materialną pod
stawę do tego, aby młodzież szkolna mogła zaspakajać swe
zaciekawienie i praktycznie poznawać Wszechświat. To jak
by nawiązanie do pomysłu profesora Eugeniusza Rybki, któ
ry w okresie przygotowań do obchodów 500 rocznicy uro
dzin Mikołaja Kopernika, jako ówczesny p.o. Prezes Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii zaproponował budo
wę w Polsce 50 tzw. Ludowych Obserwatoriów Astronomicz
nych, jako żywego pomnika Twórcy nowoczesnej astronomii.
Obecnie, za pomocą środków europejskich i samorządowych,
wzorem Orlików, Urząd Marszałkowski w Toruniu buduje 14
„astrobaz”, czyli autonomicznych, dobrze wyposażonych szkol
nych obserwatoriów astronomicznych. Mają one służyć nie
tylko młodzieży, ale całej społeczności lokalnej do zaspakaja
nia ciekawości nieba, a w przyszłości do upowszechniania nie
tylko astronomii, ale też innych nauk ścisłych. Materialnie astro
bazy będą się składały z trójkondygnacyjnego budynku o wy
sokości 8 m zbudowanego na planie koła o średnicy 10 m,
w którym na najwyższym poziomie znajdzie się taras obser
wacyjny i kopuła o średnicy 4 m, niżej salka wykładowa,
pomieszczenia dla komputerów, atlasów i katalogów, maga
zynek innych sprzętów, toaleta itp. Podstawowym wyposa
żeniem będzie w pełni zautomatyzowany 35-cm teleskop
Meade 14” lub inny teleskop podobnej wielkości, a ponadto
przenośny teleskop słoneczny, lornetki, astronomiczna kamera
CCD, wysokiej klasy fotograficzny aparat cyfrowy, szybkie
komputery, odpowiednie zestawy okularów, filtrów, progra
mów komputerowych itp. Będzie też cyfrowa stacja mete
orologiczna i oczywiście połączenie z szybkim Internetem.
Wszystkie bazy mogą być połączone w sieć dla wspólnego
wykonywania jakichś obserwacji. Opiekować się ma takim
obserwatorium na ogół dobrze przeszkolony pasjonat astro
nomii, nauczyciel pobliskiej szkoły. Lokalizacja tych baz zo
stała wybrana na podstawie lokalnego zainteresowania i po
siadania odpowiednich kadr nauczycielskich oraz warunków
obserwacyjnych. Są to na ogół mniejsze miasta i miejscowo

W

ści (lub miejsca), gdzie gwiazdy nie toną zupełnie w blasku
świateł ulicznych i reklam. Prowadzone tam będą wybrane
lekcje fizyki i geografii, a po lekcjach obserwatoria będą
udostępnione wszystkim zainteresowanym członkom lokal
nych społeczności, stając się lokalnymi centrami upowszech
niania wiedzy nie tylko astronomicznej, ale ogólniej z dzie
dziny nauk ścisłych. Całkowity koszt projektu przekracza
4,2 min zł.
Wybrano 14 miejscowości. Są to: Brodnica, Dobrzyń
n. Wisłą, Gniewkowo, Golub Dobrzyń, Gostycyn. Inowro
cław, Jabłonowo Pomorskie, Kruszwica, Radziejów, Rypin,
Świecie n. Wisłą, Unisław, Zła Wieś Wielka i Żnin. Przewi
duje się, że wszyst
kie b ęd ą d ziałały
w 2011 r. W siedmiu
z nich prace budow
lane są już ukończo
ne, lub na ukończe
niu. W innych już się
rozpoczęły, a głów
ny teleskop trafił do
wszystkich uczestni
ków programu. Od
p raw ie dw óch lat
trwają odpowiednie
Wizualizacja obserwatorium
przygotowania teore
tyczne i kursy dla opiekunów tych obserwatoriów. Opiekuno
wie rekrutują się najczęściej spośród nauczycieli fizyki, ale
są też nauczyciele geografii i informatyki. Na kursach słu
chają wykładów dotyczących wiedzy o Wszechświecie i prak
tycznie zapoznają się z nocnym niebem i obsługą tych tele
skopów i sprzętu, który będzie stanowił wyposażenie „ich”
obserwatoriów. Uczą się też „komunikacji” z uczestnikami
spotkań i ciekawych sposobów wprowadzania słuchaczy w ta
jemnice gwieździstego nieba. Prowadzi je Kujawsko-Pomor
skie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
Koordynatorem projektu jest Wiesław Skórzyński, absol
went astronomii na UMK i wieloletni współpracownik i autor
„Uranii”. Przyszli opiekunowie astrobaz często już teraz za
kładają w swoich szkołach kółka astronomiczne, zaciekawiają
młodzież i przygotowują przyszłych zapalonych uczestników
spotkań i pomocników w budujących się obserwatoriach.
Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu przy
każdej okazji przypomina, że jest to jego autorski projekt.
I ma prawo do dumy, bo projekt ten będzie dobrze służył zdo
bywaniu wiedzy i lepszemu rozumieniu praw otaczającego
nas świata przez młodzież i nasze starsze społeczeństwo.
Astronomowie mogą tylko dziękować Marszałkowi za tak
hojne wsparcie popularyzacji wiedzy astronomicznej i to
w momencie, gdy treści astronomiczne, w Roku Astronomii
2009, praktycznie zostały usunięte z programów polskich
szkół. Ale przecież fakt, że tu urodził się i spędził wiele lat
Twórca nowoczesnej astronomii, do czegoś zobowiązuje.

Uczestnicy szkolenia dla przyszłych kierowników astrobaz
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Brian Marsden (5.08.1937—18.11.2010)
połeczność astronomiczna całe wych i orbity nowo odkrytych, co przy
go świata z wielkim smutkiem nosiło mu już wtedy pewną międzyna
przyjęła wiadomość o zgonie rodow ą reputację. W czasie wakacji
akademickich pracował w biurze Bry
w Cambridge w USA wybitnego astro
noma, przez wiele dziesiątków lat dy tyjskiego Rocznika Morskiego (British
rektora Biura Telegramów A strono Nautical Almanac Office).
Po ukończeniu studiów w Oksfordzie
m iczn y ch M ięd zy n aro d o w ej U nii
Astronomicznej i Centrum Małych Pla (w 1959 r.), korzystając z zaproszenia,
postanowił udać się do Yale University
net, dr. Briana Marsdena.
Brian Geoffrey Marsden urodził się Observatory (USA), aby przez rok po
w Cambridge w Anglii, gdzie jego oj święcić się studiom mechaniki orbit, ale
ciec był profesorem matematyki w lo przyjęto go tam na studia doktoranckie.
kalnej szkole średniej. Wspominał czę Swoje doktorskie szlify uzyskał, wyko
sto, że astronomiczne zainteresowania rzystując nowo zainstalowaną w Yale
rozbudziła w nim matka. W czasie elektroniczną maszynę liczącą IBM 650,
pierw szego tygodnia sw ojej nauki którą zaprogramował do liczenia orbit
w szkole podstawowej w 1942 r., wy komet i planet. Jego rozprawa doktor
chodząc ze szkoły, zobaczył swoją mat ska nosiła tytuł „Ruchy galileuszowkę na dziedzińcu szkoły pilnie obserwu skich satelitów Jowisza”.
jącą zaćmienie Słońca przez zadymione
szkiełko. Zadziwiło go najbardziej nie
to, że można obserwować zaćmienie
Słońca, ale to, że można z dużą dokład
nością je przewidzieć. Już w wieku 11
lat rozwijał samodzielnie metody licze
nia pozycji planet. W szkole średniej
założył szkolne koło astronomiczne i li
czył momenty przyszłych zaćmień Słoń
ca i pozycje planet. W wieku 16 lat poli
czył i opublikował szczególną sytuację
w układzie księżyców Jowisza, gdy je 
den z nich przechodził dokładnie na tle
innego. Liczył pozycje planet w okre
ślonych momentach i pozycje oraz po
wroty szeregu komet okresowych. I to
wszystko za pomocą siedmiocyfrowych
logarytmów, bo przecież nikt jeszcze nie
myślał wtedy o kieszonkowych kalku
latorkach, a nawet mechaniczne maszy
N a zaproszenie Freda W hipple’a
ny liczące (czterodziałaniowe) nie były
łatwo dostępne. W czasie swego ostat w 1965 r. Brian Marsden dołączył do
niego roku w szkole średniej został mło personelu Smithsonian Astrophysical
dzieżow ym członkiem brytyjskiego Observatory w Cambridge MA (USA)
Królewskiego Towarzystwa Astrono i w tej instytucji pozostał do końca życia.
micznego (Royal Astronomical Society Fred Whipple był astronomem, który
w początku lat 50. zaproponował model
— RAS).
Studia wyższe Brian Marsden podjął jądra kometamego znany pod nazwą
w New College Uniwersytetu w Oks „brudna kula śniegowa”. W tym czasie
fordzie, studiując m atematykę. Tam było mało świadectw, że ruch komety
upro sił B ryty jsk ie Stow arzyszenie może podlegać innym wpływom niż
Astronomiczne, by mu pożyczyło me pole grawitacyjne. A jaka jest reakcja
chaniczną maszynę liczącą, co znacznie komety na parujący śnieg i lód jądra
zwiększyło liczbę policzonych przez pod w pływ em prom ieniow ania sło
niego orbit. Liczył orbity wielu komet, necznego? Dzisiaj to wiemy, są to ru
przewidywał powroty komet okreso chy pod wpływem tzw. efektów niegra-
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witacyjnych. To właśnie Brian Mars
den wprowadził te siły bezpośrednio do
równań ruchu komet i później rozwijał
w Cambridge razem z czeskim emi
grantem Zdenkiem Sekaniną. Procedu
ra uwzględniania efektów niegrawitacyjnych w ruchu komet, wprowadzona
i rozwinięta przez dr Marsdena, jest do
dzisiaj stosowana w badaniach dynami
ki komet i stanowi jeden z argumentów
potwierdzających model Whipple’a dla
jądra kometamego.
Krótko przed przybyciem Briana
Marsdena do SAO zostało tam przenie
sione z Kopenhagi Centralne Biuro Te
legramów Astronomicznych Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej (CBAT).
Biuro to zostało utworzone zaraz po
powstaniu MUA w 1920 r. i miało za

Fot. Harold Dorwin, źródło: harvard.edu

danie rozsyłania po całym świecie in
formacji o odkryciach komet, gwiazd
nowych, supernowych i małych planet
oraz innych zjawisk, nadawania nazw
kometom i wyznaczania ich orbit i efe
meryd. Pierwszym dyrektorem tego biu
ra w Cambridge był dr Owen Gingerich,
ale już w 1968 r. stanowisko to objął
dr Brian Marsden i kierował nim prak
tycznie aż do śmierci, choć przez kilka
ostatnich lat (od 2001) jako dyrektor ho
norowy. To właśnie to Biuro swoim „te
legramem” nr 2554 z dnia 18 listopada
2010 r. zawiadomiło cały świat astrono
miczny o odejściu swego długoletniego
Dyrektora. Oprócz CBTA, Brian Mars1/Q0II

in memoriam
den kierował również Międzynarodo
wym Centrum Małych Planet (Minor
Planet Center) MUA od momentu jego
przeniesienia w 1978 r. z Obserwato
rium Cincinnati do Cambridge. MPC
zajmowało się rejestrem małych planet
i wyznaczaniem ich orbit oraz rozpo
wszechnianiem informacji o nowych od
kryciach i nazewnictwem tych obiektów.
W dużym stopniu miało więc podobne
zadania jak CBTA. Wspólne kierownic
two obu tych instytucji znakomicie po
prawiło efektywność ich działania.
Szczególną zasługą dr. M arsdena
w działaniu MPC było wprowadzenie,
od roku 1996, specjalnego systemu
ostrzegania o zbliżających się małych
planetkach zagrażających Ziemi (NearEarth Object Confirmation Page) i ko
nieczności ich pilnych obserwacji po
zycyjnych. Sam w iele orbit tych
obiektów policzył i wykazał, jak wielką
wagę w wiarygodności tych rachunków
ma długość ciągów obserwacyjnych.
Na przełomie 1997/1998 r. powszechną
trwogę wzbudziła, obliczona krótko po
odkryciu, przepowiednia, że obiekt
1997 XF11 wkrótce zderzy się z Zie
mią. Później zebrane obserwacje z róż
nych obserwatoriów świata, począwszy
od 1990 r., pozwoliły Marsdenowi na
obliczenie bardziej wiarygodnej orbity
tej planetki i stwierdzenie, że nie zde
rzy się z Ziemią w przewidywalnej
przyszłości.
Najbardziej dumny był dr Brian
Marsden z przepowiedzenia powrotu
komety Swifl-Tuttle, która jest związa
na z istnieniem sierpniowego roju me
teorów, znanych pod nazwą Perseidów.
Kometa ta została odkryta w roku 1862
i powszechnie wierzono, że powróci
w okolice Słońca około roku 1981.
W roku 1973 opublikował pracę, w któ
rej wskazał, że kometa z roku 1862 jest
tą samą, która była widziana w 1737 r.,
i powróci w nasze sąsiedztwo nie wcze
śniej, jak w końcu roku 1992. Ta prze
powiednia okazała się poprawna, a ko
meta Swift-Tuttle ma najdłuższy okres
orbitalny ze wszystkich komet, których
powrót udało się przewidzieć. Szczegól
nie jednak dr Brian Marsden był zainte
resowany, już od lat 60., grupą komet,
które przechodziły blisko Słońca. Naj
pierw analizował ruch tzw. komet gru
py Kreutza (orbity o okresach kilkuset
1 /2 0 1 1

letnich), później, już w obserwacjach
satelitarnego koronografu na SOHO,
wykrył inną grupę nazwaną „grupą
Marsdena”, która charakteryzuje się or
bitami o okresach od 5 do 6 lat. Potrafił
rozpoznawać te same obiekty i przewi
dywać ich pojawienie się w kolejnych
przejściach w pobliżu Słońca. W obser
wacjach SOHO wykrył też dwie inne,
dość bogate, grupy komet. Miał z tym
bardzo dużo pracy, bo SOHO odkrywał
od kilkudziesięciu do kilkuset komet
okołosłonecznych rocznie. Od 1972 r.,
co około 2 lata, dr B. Marsden wydawał
„Katalog Orbit Kometamych”
Jeszcze innymi obiektami astrono
micznymi, którymi bardzo interesował
się dr B. Marsden, były obiekty „transneptunowe”, które dzisiaj częściej na
zywa się obiektami Pasa Kuipera. O tych
obiektach zrobiło się głośno po odkry
ciu w 1992 r. pierwszego obiektu ewi
dentnie należącego do Pasa Kuipera. Ale
Marsden uważał, że pierwszym takim
obiektem był Pluton, odkryty w 1930 r.
I konsekwentnie dążył do formalnego
przyznania Plutonowi miejsca wśród
planetek Pasa Kuipera. Osiągnął to
w 2006 r., bo wtedy Międzynarodowa
Unia Astronomiczna oficjalnie zaliczy
ła Plutona do obiektów transneptunowych i zdegradowała z kategorii „pla
neta” do kategorii „planeta karłowata”.
Po tym wydarzeniu zakończył swą mi
sję jako dyrektor MPC, przekazując tę
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

funkcję swemu uczniowi i zastępcy
dr. Timoteuszowi Spahr.
Doktor Marsden był wicedyrektorem
Harvard-Smithsonian Center for Astro
physics (powstało przez połączenie SAO
i Obserwatorium Harwarda w 1987 r.)
przez prawie 16 lat, przewodniczył sek
cji „Astronomia Dynamiczna” Amery
kańskiego Towarzystwa Astronomicz
nego, przewodniczył kilku komisjom
MUA dotyczącym własności dynamicz
nych planet, planetoid i komet. Kiero
wał pracami Komitetu Nomenklatury
Ciał Systemu Słonecznego, w tym ko
misji, która decydowała o nazwach pla
netoid. Odznaczony został wieloma
medalami i nagrodami, z których naj
bardziej sobie cenił Nagrodę im. Brouwera i Nagrodę im. Van Biesbroecka,
swoich Mistrzów, Amerykańskiego To
warzystwa Astronomicznego.
Jego następcą na stanowisku dyrek
tora CBTA jest dr Gareth V. Williams,
prywatnie Jego zięć, z którego wspo
mnień korzystałem przy opracowaniu
tego in memoriam.
Odszedł wielki astronom, który me
tody matematyczne mechaniki nieba
rozwinął i postawił na nowym poziomie,
a przez całe życie służył i pomagał astro
nomom na całym świecie w znajdowa
niu dróg starych i nowych obiektów na
szego Systemu Słonecznego.
Cześć Jego pamięci!
Andrzej Woszczyk
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Marzec
S łońce
W punkcie równonocy wiosennej znajdzie się w tym roku
20 marca o23h21m. Punkt ten nosi historyczną nazwę „punktu
Barana" (zaczyna się od niego zodiakalny znak Barana)
i spełnia bardzo ważną rolę w astronomii, ponieważ od nie
go mierzy się na niebie współrzędne kątowe: rektascensję
i długość ekliptyczną. Chwilę, w której Słońce znajduje się
w punkcie Barana, uważamy za początek wiosny astrono
micznej.
W ciągu marca dnia przybywa równo o dwie godziny:
w Warszawie 1 marca Słońce wschodzi o 5h23m, zachodzi
o 16h15m, a 31 marca wschodzi o 4h14m, zachodzi o 17h07m.
W marcu Słońce wstępuje w znak Barana.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2011........ P_Q......
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

-21,42
-21,92
-22,39
-22,84
-23,26
-23,65
-24,02
-24,36
-24,67
-24,96
-25,21
-25,44
-25,65
-25,82
-25,97
-26,09

Bn[‘ ] ________Ln[°]
-7,21
-7,2 3
-7,25
-7,2 5
-7,24
-7,23
-7,21
-7,1 8
-7,14
-7,09
-7,03
-6,96
-6,8 9
-6,81
-6,72
-6,62

198,39
172,05
145,70
119,35
93,00
66,65
40,29
13,94
347,57
321,21
294,84
268,47
242,10
215,73
189,35
162,97

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;

A[°)

Rys. 1. Wenus nad wschodnim horyzontem (w Warszawie)
w marcu i kwietniu 2011 r. na początku świtu cywilnego (około
godzinę przed wschodem Słońca)

nus, jednak już na początku miesiąca jej wysokość nad ho
ryzontem, mierzona godzinę przed wschodem Słońca, wy
niesie jedynie 7°, a w kolejnych dniach będzie systematycz
nie maleć aż do osiągnięcia 2° pod koniec marca, co spra
wi, że obserwacja planety na tle zorzy porannej będzie już
praktycznie niemożliwa.
Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest nie
widoczny.
Na początku miesiąca wieczorem można obserwować
Jowisza, który pod koniec zmierzchu cywilnego wznosić się
będzie na wysokość 17° nad południowo-zachodnim hory
zontem. W ciągu miesiąca warunki obserwacji planety szyb
ko się pogarszają. W ostatnich dniach marca Jowisz zacho
dzi tuż po zachodzie Słońca i jego obserwacja staje się nie
możliwa.
W drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Panny widocz
ny jest Saturn, świecący z jasnością+0,4m. Planeta góruje
na wysokości 35° nad południowym horyzontem, co ułatwia
obserwacje pierścieni oraz systemu jej księżyców.
Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.

16d01h22m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.
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- Merkury
- Jowisz

K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod
koniec marca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym
miesiącu następująca: nów 4d20h46m, pierwsza kwadra
12d23h45m, pełnia 19d18h10m, ostatnia kwadra 26d12h07m.
W apogeum Księżyc znajdzie się 6 marca o 7h51m, a w perygeum 19 marca o 19h10m.
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Planety, planety karłow ate i planetoidy
Przez prawie cały miesiąc wieczorem, nad zachodnim
horyzontem, można obserwować Merkurego, który 23 mar
ca wzniesie się pod koniec zmierzchu astronomicznego na
wysokość ponad 110— jest to najlepsza widzialność tej pla
nety w ciągu całego 2011 r. Planeta w tym czasie będzie
świecić z jasnością 0m, przez teleskop zobaczymy jej tarczę
o średnicy 7" w fazie zbliżonej do kwadry.
Nad ranem można jeszcze próbować obserwować We-
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Rys. 2. Merkury i Jowisz nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) w marcu i kwietniu 2011 r. pod koniec zmierzchu cy
wilnego (około godzinę po zachodzie Słońca)
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P laneta karłow a ta (1343 40) Pluton w i
do czna je s t nad ranem w g w ia zd o zb io rze
S trzelca, je d n a k ż e je j ja s n o ś ć w yn osi je d y 
nie 14 ,3 m i do je j za o b se rw o w a n ia nie zb ę d 
ny je s t te le sko p o śred nicy z w iercia dła przy
n a jm n ie j 20 cm : 5 III: 18h2 9 ,6 m, —18 °4 6 ’ ;
13 III: 18 h3 0 ,1m, - 1 8 ° 4 6 ’; 21 III: 18h3 0 ,5 m,
- 1 8 ° 4 5 ’, 29 III: 18h3 0 ,8 m, -1 8 ° 4 4 ’.
W m arcu w pobliżu opozycji z n a jd u ją się
ja s n e plan etoid y (ja śnie jsze od 9 ,0 m):
(3) Juno, (ja sno ść 8 ,9 m): 2 III: 11h3 6 ,6 "\
+ 2 ° 1 6 ’ ; 12 III: 11 h2 8 ,6 m, + 3 ° 5 4 ’ ; 2 2 III:
11 h2 0 ,8 m, + 5 °2 9 ’; 1 IV: 11h13,9m, + 6 °5 4 ’.
(2 0 ) M a s s a lia , (ja s n o ś ć 8 ,9 m): 2 III:
11h4 7 ,2 m, + 0 °3 5 ’; 12 III: 11h3 8 ,3 m, + 1 °3 6 ’; 22
III: 11h2 9 ,2 m, + 2 °3 8 ’; 1 IV: 11h2 1 ,2 m, + 3°34'.

Meteory
W d n ia ch od 25 styczn ia do 15 kw ie tn ia
2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)
p ro m ie n iu je ro zm yty e k lip ty c z n y ko m p le ks
stru m ie n ia W irg in id ó w (V IR ), p rze ja w ia ją cy
się p o p rz e z kilka s ła b o w y ró ż n ia ją c y c h się
. i8.
m a k s im ó w a k ty w n o ś c i. P r a w d o p o d o b n ie
k o m p le k s te n (a p rz y n a jm n ie j je g o c z ę ś ć )
zw ią za n y je s t z k o m e tą C /1 834 E1 (G am bart),
o b s e rw o w a n ą w 1834 r. W skła d stru m ie n ia
w c h o d z ą p o w o ln e , ja s n e , ż ó łto -p o m a ra ń c z o w e m e te o ry i bolidy. G łó w n ym sk ła d n ik ie m
stru m ie n ia W irg in id ó w s ą alfa W irg in id y, któ 
rych s ła b o w y ró ż n io n e m a ksim u m a k ty w n o 
ści p rzyp a d a na 24 m arca. R o zm yty ra d ia n t
m e te o ró w m a d u ży ruch w łasny, a w o kre sie
i
m a ksim u m le ży w g w ia z d o z b io rz e P an ny i je 
go śro d e k m a w s p ó łrz ę d n e rekt. 13h0 0 m, deki.
- 4 ° . W o b s e r w a c ja c h te g o s ła b e g o ro ju
w p ie rw sze j p o ło w ie n o cy w o k re s ie m a k s i
m u m nie b ę d z ie w ty m roku p rz e s z k a d z a ł
K się życ w przed o s ta tn ią kw a drą .

od marca do września 2011 (zaznaczone gwiazdy do 14m)

1d02h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,7°.

2d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m,
+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „U ranii-P A ” 1/2009],
2d01h Minimalna libracja Księżyca (6,1°) w kierunku Mare Australe (zacienione).
3d Gwiazda zmienna długookresowa T Cep (miryda) (21 h09,6m,
+68°29’) osiąga maksimum jasności (6,0m) [mapka zamiesz
czona w „ U ranii-PA” 6/2008],
3d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
4d Gwiazda zmienna długookresowa U Ori (miryda) (5h55,9m,
+20° 11’) osiąga maksimum jasności (6,3m).
4d06n Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
5d11h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
6d02h41m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „U ranii-P A ” 6/2007],
6d04h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

9d16h Złączenie Urana z Merkurym w odl. 0,3°.
9d19h31m Gwiazda zmienna zaćmieniowa W W Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „ Uranii-PA ” 5/2006],
9d19h55m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „U ranii-PA” 5/2007],
9d21h00,n Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „ Uranii-PA ” 5/2006],
11d00h12mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „U ranii-PA" 6/2007],
13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
1 3 d2

7d01h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
7d19h39m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
1 /2 0 II

zamieszczona w „U ranii-PA" 5/2006],
7d23h10m Gwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,4m do 5,8m[mapka
zamieszczona w „U ranii-PA" 6/2010],

i h Zakrycie gwiazdy t] Gem (3,5m) przez ciemny brzeg Księ
życa po pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce, na wy
sokości 39° nad horyzontem (Szczecin 21h32m — Lublin
21 h43m).

U r a n i a - Po stępy Ast r o n o m ii
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14d16h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku Oceanus
Procellarum (zacienione).
14d22h45mGwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,4m do 5,8m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2010],
15d20h Złączenie Jowisza z Merkurym w odl. 2°.
17d01 h40m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005],
19d Gwiazda zmienna długookresowa V Mon (miryda) (6h22,7m,
-2°11’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2010],
19d21h55mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
20d04h Minimalna libracja Księżyca (6,5°) w kierunku Mare Frigoris (zacienione).
20d23h21m Słońce wstępuje w znak Barana, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 0°; mamy początek wiosny astronomicz
nej i zrównanie dnia z nocą.
21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
21d13h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.

26d11h Maksymalna libracja Księżyca (7,5°) w kierunku Mare Fecunditatis (zacienione).

22d16h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
23d01h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca
w odległości 18°37’.
24d00h32m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008],
25d22h18mGwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
26d Gwiazda zmienna długookresowa RS Vir (miryda) (14h27,3m,
+4°41’) osiąga maksimum jasności (8,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2008],

Rys. 6. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w mar
cu 2011 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Callisto).
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy
planety), wschód na lewo
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nej U Ori (5h55m49,2s, +20°10’31”). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 2°, północ u góry)

27d02h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 2°.
28d21h53mGwiazda zmienna zaćmieniowa <5 Lib osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,4m do 5,8m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2010],
29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
29d01h18m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA ” 1/2008],
30d17h Merkury nieruchomy w rektascensji.
31d07" Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.

Rys. 7. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w marcu 2011 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI —
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo
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Kwiecień
Słońce
Wznosi się po ekliptyce coraz wyżej ponad równik nie
bieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy. W ciągu
miesiąca dnia przybywa prawie o dwie godziny: w Warsza
wie 1 kwietnia Słońce wschodzi o 4h12m, zachodzi o 17h09m,
a 30 kwietnia wschodzi o 3h08m, zachodzi o 17h59m. W kwiet
niu Słońce wstępuje w znak Byka.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2011.....
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
1

P [°]______ B0Q ....... ...... Ln[ ° ) ___

-26,14
-26,21
-26,26
-26,27
-26,26
-26,22
-26,15
-26,05
-25,92
-25,77
-25,58
-25,36
-25,12
-24,84
-24,53
-24,20

-6,57
-6,46
-6,34
-6,22
-6,08
-5,94
-5,80
-5,65
-5,49
-5,32
-5,15
-4,98
-4,79
-4,61
-4,41
-4,22

149,78
123,39
97,00
70,61
44,22
17,82
351,42
325,01
298,60
272,19
245,78
219,36
192,94
166,51
140,09
113,66

my wyraźnie widoczny system pierścieni planety oraz jej naj
jaśniejsze księżyce. Już przez lornetkę zobaczymy Rheę
(9,7m) i Tytana (8,3m), natomiast teleskop o średnicy lustra
25 cm pozwoli również na dostrzeżenie Mimasa (12,9m), Enceladusa (11,7m), Tethys (10,2m), Dione (10,4m) i lapetusa
(od 10,4mw maksymalnej elongacji zachodniej do 11,8mw
maksymalnej elongacji wschodniej).
Uran i Neptun nadal przebywają na niebie w pobliżu
Słońca i są niewidoczne.
Poprawiająsię nieco warunki widzialności planety karło
watej (134340) Pluton, która nad ranem, na półtorej godzi
ny przed wschodem Słońca, wznosi się na wysokości 15°
nad południowym horyzontem: 6 IV: 18h30,9m, -18°44’; 14
IV: 18h30,9m, -1 8 °4 4 ’; 22 IV: 18h30,8m, -1 8 °4 3 ’; 30 IV:
18h30,5m, -18°43’.
W kwietniu w pobliżu opozycji nie znajdują się żadne
jasne planetoidy (jaśniejsze od 9,0m).

Meteory
W dniach od 16 do 25 kwietnia promieniują Lirydy (LYR),
związane z kometą C/1861 G1 (Thatcher), obserwowaną
w 1861 r. W skład roju wchodzą białe, stosunkowo powolne
meteory. W latach 1803 i 1922 obserwowane były deszcze
meteorów z tego roju. Maksimum aktywności w tym roku
spodziewane jest między 22 kwietnia, godz. 15h30m a 23
kwietnia, godz. 2h30m. Radiant meteorów leży w gwiazdo
zbiorze Lutni i ma współrzędne rekt. 18h04m, deki.+34°. Wa
runki obserwacji w tym roku są niezbyt dobre, gdyż będzie
w nich przeszkadzał Księżyc między pełnią a ostatnią
kwadrą.

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;

* * *

B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;

2d11h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.

12d08h24m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

3d Gwiazda zmienna długookresowa R Lep (miryda) (4h59,6m,
-14°48’) osiąga maksimum jasności (9,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2008],

2d16h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

3d17h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na po
czątku i pod koniec kwietnia, bowiem kolejność
faz Księżyca jest w tym miesiącu następująca: nów
3d14h32m, pierwsza kwadra 11 d12h05m, pełnia
18d02h44m i ostatnia kwadra 25d02h47m. W apo
geum Księżyc znajdzie się 2d09h01m, w perygeum
17d06h01mi ponownie w apogeum 29d18h03m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W pierwszych dniach kwietnia wieczorem moż
na jeszcze obserwować Merkurego, który 1 kwiet
nia, w godzinę po zachodzie Słońca, wzniesie się
na wysokość ponad 7° nad zachodnim horyzon
tem.
Wenus, Mars i Jowisz znajdują się na niebie
w pobliżu Słońca i są niewidoczne.
Przez całą noc, nadal w gwiazdozbiorze Pan
ny, odnajdziemy Saturna świecącego z jasnością
+0,5m. W związku z przebywaniem planety w po
bliżu opozycji jej tarcza osiąga największą w 2011
r. średnicę równą 19,2”. Przez teleskop zobaczy
1/Q0II

od 15 do 25 kwietnia
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3d19h38mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
3d21h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
3d21h Złączenie Marsa z Uranem w odl. 0,2°.
4d10h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,7°.
5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
5d22h Minimalna libracja Księżyca (6,2°) w kierunku krateru Schickard (zacieniony).
6d17h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
8d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m,
+31°01’) osiąga maksimum jasności (8,1m).
8d23h48mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005].
9d19h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
10d23h52mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [m apka zam ieszczona w „U ra n ii-P A "
6/2007],
11d00h40m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksi
mum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA”
5/2007],
12d20h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).
12d22h Złączenie Jowisza z Merkurym w odl. 3°.
13d Gwiazda zmienna długookresowa R Cyg (miryda) (19h36,8m,
+50°12’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2007],
13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

nej T Her (18h09m06,2s, +31°01’16"). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
20d10t’16mSłońce wstępuje w znak Byka, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 30°.
21d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m,
-5°09') osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2009],
22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
22d05" Merkury nieruchomy w rektascensji.

17d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
18d17h Minimalna libracja Księżyca (5,8°) w kierunku Mare Humboidtianum (zacienione).
19d18h Złączenie Marsa z Merkurym w odl. 0,5°.

23d02h Złączenie Wenus z Uranem w odl. 1°.
24d23h Maksymalna libracja Księżyca (7,6°) w kierunku Mare
Australe (zacienione).
27dGwiazda zmienna długookresowa RU Her (miryda) (16h10,2m,
+25°04') osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2008],
27d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
29d22h10m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008],
30d Gwiazda zmienna długookresowa U Cyg (miryda) (20h19,6m,
+47°53’) osiąga maksimum jasności (7,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2006],
30d20h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.

Rys. 10. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w kwietniu 2011 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI
— Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie
uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w marcu w Polsce
czasie zimowym, należy dodać 1 godzinę, aby otrzymać datę
w obowiązującym od 27 marca w Polsce czasie letnim, na
leży dodać 2 godziny.
Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są w szystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.
W spółrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.
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Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem I
Filtry Baader
Sem iAPO
1,25"...279 zł
Semi APO
2“....... 409 zł
Solar C ontinuum 1,25\.. 209 zł
Solar Continuum 2’ ........ 339 zł
UV / IR cut
1,25*... 165 zł
UV / IR cut
2‘ ........ 249 zł
UHC-S
1,25"... 199 zł
UHC-S
2’ ........ 379 zł
O-III
1,25"....255 zł
O-III
2’ ........ 419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25*....155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2’ ......... 269 zł
Filtr słoneczny folia....................... 10 z ł / dm2

Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher

DOB 6 '...........................849
DOB 8"..........................1189
DOB 10*....................... 2079
DOB 12"...................... 3119
DOB 8"rozsuwany..... 1499
DOB 10" rozsuwany... 2219
DOB 12" rozsuwany... 3769
BKP13065 EQ2....... 769 zł
SK1309 EQ2.......... 599 zł
BKP15075EQ3-2.. 1149 zł
BKP2001EQ5........ 2279 zł
909 AZ3 ...................589 zł
1021EQ3-2.......... 1709 zł
1206EQ3-2.......... 2029 zł
BKMAK102............. 789 zł
BKMAK127........... 1299 zł
BKMAK150.......... 2599 zł
M AK180................ 3999 zł

.

Crayford 2 ' do Newtona CRF001 ........................... 349
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-CRF086... 549
Crayford 2" z mikrofokuserem 10:1 M-CRF230... 459
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-SCT001... 459
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-MLP230... 459
Tuba optyczna GSO MT-800................................. 1999
Tuba optyczna GSO MT-1000................................1999
NLA001 Newtonian Kolimator 1.25"...................... 199

Wyciągi Baader

W
I

B
■

Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

VII
VII
VII
VII
VII
EX
EX
EX
EX
EX
EX

8x40......
7x50......
10x50...
12x50...
16x50...
7x35.....
8x40.....
7x50.....
10x50...
12x50...
16x50...

240
289
?99
340
390
460
500
535
565
630
680

s
l13
i i i’f l

S
■

Okular W -0
Okular W -0
Okular W -0
Okular W -0
Okular W -0
Okular W -0

Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka

Wyciąg 2’ Crayford NT..... ...8 2 9
Wyciąg 2’ Crayford RT..... ... 909
Wyciąg 2’ Crayford SCT... ... 809
Wyciąg 3’ Crayford RT..... ..1139
Korektor komy 2’ ............... ...469

WILLIAMOPTICS

SWAN
SWAN
SWAN
SWAN
SWAN
SWAN

9 mm 1,25"
299 zł
15 mm 1,25" .... 299 zł
20 mm 1,25"
,309 zł
449 zł
25 mm 2"
33 mm 2".
449 zł
40 mm 2"
459 zł

r>

O
ii/u rn

Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200......8179 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........ 4779 zł

SKY PUBLISHING

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Starry Night Enthusiast 6.0....................... 399 zł
Starry Night Pro 6.2.................................... 650 zł
Starry Night Pro Plus 6.2....................... 1050 zł
Pocket Sky Atlas...................................... 879 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe............219 zł
Sky Atlas 2000.0 Field - laminowany......269 zł

Filtr Słoneczny Orion 4,57’ ....345 zł
Filtr Słoneczny Orion 5,81"....339 zł
Filtr Słoneczny Orion 9,25’ ....635 zł
Kamera StarShoot AutoGuider.........................................1099 zł
Kamera StarShoot Pro V2.0 Deep space CCD Color...7299 zł
Sterownik grzałki Dew Zapper Pro 4 Channel
Dew Prevention System.......................................................679 zł

COR NADO
M

Zł
zł
zł
zł
zł

E A D E

T
b le c k n n słoneczny
c łn
Teleskop

V ix e n

"Coronado" SolarMax 40/10......8489zł

Teleskop słoneczny "Coronado" PST.................. 2799zł
Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux.....1999 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux....2995 zł
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux....3995 zł
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux....9995 zł
Meade LX200 ACF 8 '.......10899 zł
Meade LX200ACF 1 0 '......17899 zł
Meade LX200ACF 12"......26899 zł
Meade LX200ACF 14"......41699 zł
Meade LX200ACF 16’ ......88999 zł
Meade" SN LXD-75 6"...... 5899 zł
Meade" SN LXD-75 8"....... 6899 zł
Meade" SN LXD-75 10"......7899 zł
Meade ETX 80 AT............... 1299 zł
Meade ETX 90 PE............. 2899 zł
Meade ETX 125 PE.......... 4099 zł

Okulary NPL

Astrokrak
Złączki , redukcje i wyciągi

LUMICON
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr

kometarny "Lumicon" Swan Band 1,25"....375 zł
kometarny "Lumicon" Swan Band 2"......... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 1,25".... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 2"......... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" H-beta 1,25"......... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" H-beta 2 "............... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" OIII 1,25"............... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" OIII 2".....................730 zł
mgławicowy "Lumicon" UHC 1,25".............375 zł
mgławicowy "Lumicon" UHC 2"...................730 zł

Redukcja M42x1 / Canon EO S.. 49 zł
Redukcja M42x1 / N ikon............ 49 zł
Redukcja M42x1 / S ony A lfa ..... 49 zł
R edukcja M42x1 / O lym pus........49 zł
Redukcja M42x1 / P entax........... 49 zł
Redukcja T2 / C anon EO S .......... 49 zł
Redukcja T2 / N ikon ..................... 49 zł
R edukcja T2 / M inolta AF............ 49 zł
Redukcja T2 / O lym pus...............49 zł
Redukcja T2 / P e n ta x ...................49 zł
Redukcja S C T / M 42x1................ 49 zł
Redukcja M42x1 / W EB do SP C 900.......... 79 zł
Z łączka 2" / M42x1 z gw intem filtro w y m ..................... 59 zł
Złączka 1,25" / M42x1 z gw intem filtro w y m ..............4 9 zł
Redukcja M 42x1 / W EB do SP C 900........................... 59 zł
Redukcja 1,25" / W EB do SP C 900............................... 49 z ł
Redukcja 23,2m m / W E B ............................................... 39 zł
Redukcja 23,2m m / W EB do S P C 90 0.........................39 zł
Złączka okularowa M 42 / 2" z Clam ping ringiem .....69 zł
W yciąg przesuw ny 1,25" do N ew tona...................... 149 z ł
W yciąg przesuw ny 1,25" do refraktora ..................... 159 zł
W yciąg przesuw ny 2" do N e w tona........................... 199 z ł
W yciąg przesuw ny 2" do refra k to ra ........................... 219 zł

Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla

“Vixen-NPL 6m m .......109 zł
"Vixen-NPL 10mm.....109 zł
"Vixen"NPL 15mm.... 115 zł
"Vixen"NPL 20mm.....135 zł
"VixenHNPL25m m . .. 115 zł
"Vixen"NPL 30mm.....165 zł
"Vixen"NPL 40mm.....165 zł

Okulary NLV
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy

I

NLV 2,5mm....519 zł
NLV 4m m .......489 zł
NLV 5mm....... 449 zł
NLV 6m m .......429 zł
NLV 9mm....... 449 zł
NLV 10mm.....429 zł
NLV 12mm.....449 zł
NLV 15mm.....449 zł
NLV 20mm.....519 zł
NLV 25mm.....519 zł

Okulary LVW
Lantanowy LVW 3,5mm....879 zł
Lantanowy LVW 5mm.......879 zł
Lantanowy LVW 8mm....... 819 zł
Lantanowy LVW 13mm.....849 zł
Lantanowy LVW 17mm.....879 zł
Lantanowy LVW 22mm.....879 zł
Lantanowy LVW 42mm ..1289 zł

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w mysi przepisów prawa handlowego
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recenzje U-PA
Andrzej Manecki, Meteoryty - oblicza
gości z Kosmosu, album z płytą CD i oku
larami 3D, Wydawnictwo Bosz, ISBN
978-83-7576-115-3, Olszanica 2010, for
mat 210x280, stron 120, cena 59 zł.
'listopadzie 2010 r. ukazała
się piękna książka-album
z płytą CD i okularami po
zwalającymi podziwiać ciekawe okazy
meteorytów w trzech wymiarach. Au
torem jest Andrzej Manecki, profesor
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako
wie, mineralog, petrograf, polarnik i au
tor wielu publikacji o materii kosmicz
nej, a autorką fotografii meteorytów
i płyty CD Janina Wrzak, absolwentka
AGH, geolog i speleolog zajmujący się
makro fotografią przyrodniczą. To nowa
pozycja Wydawnictwa BOSZ, które nie
wsławiło się dotychczas pozycjami o te
matyce astronomicznej. Zostało założo
ne w 1994 r. i specjalizuje się w wydawnictw ach album owych. Ma swoją
siedzibę w Olszanicy, a biura w Lesku.
Jego nowa pozycja zawiera obszerne in
formacje o meteorytach, ich genezie
i budowie, opisy najsłynniejszych spad
ków i ciekawe dane o materii Układu
Słonecznego i historii jego badań.
Rozpoczyna ją rozdział ustalający
terminologie: co to są meteory, meteory
ty i meteoroidy, ilustrowany pięknymi
okazami różnych meteorytów z ich krót
kim omówieniem. Tu spotykamy się
z meteorytem łowickim i Baszkówką.
Następnie Autor przypomina historię
„kamienia z nieba” w Einsisheim, która
zdarzyła się w roku 1492. W kronikach
zapisano: 16 listopada 1492 r. o godzi
nie 11.30 pewien chłopiec, wędrując
przez pola w okolicach miasteczka Ensisheim w Alzacji, usłyszał huk, a następ
nie był świadkiem, ja k wielki, ciemny
kamień uderzył o ziemię i zarył się
w miękkiej glebie na głębokość 1,5 m.
Przerażony chłopiec pobiegł do domu,
by zawiadomić rodziców i sąsiadów
o tym diabelskim zdarzeniu. W kilka go
dzin później wydobyto nieuszkodzony
meteoryt o wadze 127 kg. W stanie nie
naruszonym nie pozostał on długo, bo
wiem mieszczanie zaczęli odłupywać
jego fragmenty, jako talizmany, sądząc,
że to znak od Boga. Następnie przenie
siono go do miejscowego kościoła, gdzie
był podziwiany jako cud. Sędzia w En-

W
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sisheim był innego zdania, uważał, że
spadły kamień może być dziełem szata
na, kazał więc go przenieść do miastecz
ka i zakuć w kajdany w obawie, by nie
uleciał z powrotem do swego pana. Po
wstał spór, który rozstrzygnął przybyły
dziesięć dni później cesarz Maksymilian.
Uznał on, że kamień jest jednak darem
od Boga i rozkazał, by umieścić go na
chórze miejscowego kościoła.
Historia spadku stała się powszech
nie znana, drukowano ulotki i pisano
wiersze na temat tego meteorytu. W cza
sie rewolucji francuskiej został przenie
siony na krótko do Biblioteki Narodo
wej w Colmar, później w rócił do
kościoła w Ensisheim. Po zawaleniu się
kościoła w 1854 r. meteoryt ten został
umieszczony w miejscowym ratuszu,

gdzie znajduje się do dzisiaj. Jest on me
teorytem kamiennym, chondrytem,
o wieku ekspozycji na promieniowanie
kosmiczne ocenianym na 20 min lat.
Naukowa historia badań meteorytów
zaczęła się dopiero ok. 200 lat temu, na
przełomie XVIII i XIX w. W następnych
rozdziałach Autor prowadzi nas przez
różne etapy tych badań. Poznajemy mi
nerały materii pozaziemskiej, klasyfika
cję meteorytów i ich strukturę krysta
liczną. W szystko w tow arzystw ie
pięknych zdjęć wybranych okazów i ich
przekrojów. W tym miejscu spotykamy
się z pięknymi zdjęciami i krótkim opi
sem meteorytu Morasko znalezionym
w tej podpoznańskiej wsi w 1914 r.
w czasie kopania okopów. Dalej rozdział
jest poświęcony kraterom uderzenio
U r a n i a - POSTfPY A S T R O N O M II

wym na Ziemi i na Księżycu. Autor opo
wiada też o znanych spadkach meteory
tów, takich jak pod Pułtuskiem w 1868 r.,
o którym polscy Uczeni zawiadomili
prawie cały świat naukowy, co w okre
sie zaborów było ich świadomym aktem
patriotycznym. Ale w książce jest też
opis spadku meteorytu tunguskiego
z 1908 r., deszczu meteorytów pod
Łowiczem z 1935 r. i w pobliżu gór Sichote-Aliń z 1947 r. oraz niewyjaśnio
nego wybuchu w podkrakowskich Jerz
manowicach w 1993 r. Dalej mamy
krótkie rozdziały o meteorytach pocho
dzących z Księżyca i Marsa z opowie
ścią o skamienielinach bakterii znalezio
nych w przedstawicielu tej ostatniej
grupy meteorów. Spadające na Ziemię
meteory w lwiej części mogą pochodzić
z rozbitych we wzajemnych zderzeniach
planetoid i rozsypujących się komet, stąd
króciutkie rozdziały o naturze tych
obiektów i o amorficznym lodzie wod
nym, znalezionym ostatnio w kometach,
a istniejącym też na niektórych sateli
tach planet i w materii międzygwiazdowej. Autor zwraca uwagę Czytelnika na
materię niezwykłych księżyców: Io,
Tytana i Enceladusa. W rozdziale „Ko
niec «monopolu» Ziemi na wodę” Au
tor analizuje konsekwencje odkrycia
wody poza Ziemią dla procesów powsta
wania różnych minerałów, a w szczegól
ności tych, które są odkrywane w mete
orytach. Kończy te rozważania krótkim
przypomnieniem o wykorzystywaniu
„kosmicznej technologii” w produkcji
syntetycznych diamentów na Ziemi.
Całą zaś książkę kończy „kilka słów”
do potencjalnych poszukiwaczy i kolek
cjonerów meteorytów, przypomnienie,
że kolekcjonerstwo to nie tylko zbierac
two i prezentacja meteorytów z kolek
cji Kazimierza Mazurka, kolekcjonera
entuzjasty z Zabrza. Część tych zdjęć,
aby zobaczyć je w trzech wymiarach,
trzeba oglądać przez dołączone do książ
ki okulary. W sumie książka zawiera 215
obrazów meteorytów i ich przekrojów
pochodzących ze zbiorów muzealnych
Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Aka
demii Umiejętności, Uniwersytetu Ja
giellońskiego, Akademii GórniczoHutniczej oraz kolekcji prywatnych
Kazimierza Mazurka i Autora. Jej wielką
zaletą jest płyta CD, która zawiera
dokończenie na s. 48
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astronomia i muzyka

Obcy astronom
agłośniona w III programie Pol
skiego Radia emisja 1500 wy
dania Trójkowej Listy Przebo
jów przypomniała mi czasy, gdy owa
audycja prowadzona przez Marka Niedźwieckiego dopiero co pojawiła się na
antenie i często w sobotnie wieczory
przykuwała mnie i moich kolegów do ra
dioodbiornika. Mieszkałem wówczas na
ostatnim, czwartym piętrze akademika nr
5 blisko centrum Torunia. Były to czasy,
kiedy nocnego nieba nad miastem nie roz
świetlały zbytnio uliczne latarnie ani re
klamy, a świecące w okolicy neony wie
ściły dość swojskie dla astronoma hasła:
„Helios” (pobliski hotel) i „Kosmos” (tro
chę dalej, w stronę Wisły, ulokowana re
stauracja). W tym to czasie wszedłem
w posiadanie małej lunetki (20^50) pro
dukcji radzieckiej ze statywem i solid
nym skórzanym pokrowcem, przez którą
ładnie było widać powierzchnię Księży
ca, galileuszowe księżyce Jowisza czy
pierścienie Saturna. Teraz instrumenty
o podobnych, a nierzadko lepszych para
metrach, kupuje się w supermarketach,
ale w epoce „realnego socjalizmu” był to
rarytas. Ponieważ układ optyczny lunety
był wyposażony w pryzmat, obraz, jaki
ona dawała, był nie odwrócony, dzięki
czemu świetnie nadawała się do obser
wacji elementów architektury i przyro
dy, a w szczególności... studentek. Te
ostatnie walory mojego nabytku sprawi
ły, że cieszył się on wielkim zaintereso
waniem sporej rzeszy kolegów.

N

Był to również czas początku wspa
niałej kariery toruńskiej nowofalowej
kapeli Republika powstałej na bazie artrockowej formacji Res Publica. Pamię
tam, jak jeszcze przed ich radiowym
debiutem w „Trójce” któryś z kolegów
wiedząc, że cenię sobie bardzo zespół
Jethro Tull, zabrał mnie na koncert Re
publiki (a może nazywali się jeszcze
„Res Publica”?) do klubu „Odnowa”

mieszczącego się we Dworze Artusa.
Faktycznie, słychać było, że grający na
flecie Grzesiek Ciechowski wyraźnie
wzorował się wówczas na grze lana
Andersona. Jakoś w tym czasie zaczęły
się też wyjazdy mojego rocznika na ba
sen w Chełmży (w ramach zajęć WF-u)
i jak się okazało, jeździłem tam razem
z członkami zespołu Republika. Dobrze
pamiętam sympatycznego gadułę, gita
rzystę Zbyszka Krzywańskiego, chwa
lącego się nagraniem ich pierwszego sin

gla. Później nastał czas ich oszałamia
jącej kariery, kiedy to jeden po drugim
ich utwory błyskawicznie wspinały się
na pierwsze miejsca listy przebojów
Marka Niedźwieckiego i chociaż z Cie
chowskim na ulicy mijałem się z chłod
nym dystansem (uważałem, iż woda
sodowa uderzyła mu do głowy i ukła
dałem złośliwe dowcipy na temat jego
bujnej grzywki), to podczas sobotnich
dyskotek prowadzonych w klubie „Ma
fia” wraz ze wszystkimi radowałem się
kolejnymi sukcesami Republiki i pusz
czałem ich utwory.
Gdy na pierwszym miejscu „trójko
wej” listy zagościł kolejny hit— „Obcy
astronom” — zażartowałem, że to moja
luneta, wykorzystywana w niezbyt astro
nomicznych celach, zainspirowała Grze
gorza do napisania tego przeboju. Nie
stety, już nie będę miał okazji, by zapytać
autora, jak to było naprawdę. 22 grud
nia m inęła dziew iąta rocznica jego
śmierci.
Astronomicznych koneksji w twór
czości Ciechowskiego można znaleźć
więcej. To zapewne duch Wielkiego
Toruńczyka tak wpływał na Grzegorza.
Uświadamia mi to właśnie kower pięk
nej kompozycji z ostatniej płyty zespo
łu „Masakra”, a zatytułowanej „Raz na
m ilion lat”, śpiew any w spółcześnie
przez Joasię Lewandowską-Zbudniewek. Czy mógłby napisać to ktoś obo
jętny na wdzięki muzy Uranii?

Jacek Drąźkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2011 (6 zeszytów) kosztuje 60 zł. Cena pojedynczego
zeszytu 11,90 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank Millennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:
Monika Adamów
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
te l/f a x (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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zamiast krzyżówki

Odyseja marsjańska trwa...
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„Uranii-PA” nr 5/2010 zamieściliśmy krzyżów
kę, której rozwiązaniem jest hasło PĘKI ATMO
Nagrody w postaci płyt z muzyką
T Y SFERYCZNE.
s:
Przemysława Rudzia wylosowali Dominik Pasternak z Kra
kowa i Leszek Wojciechowski z Opatówka. Nagrody zosta
ły wysłane pocztą.
Tym razem dla odmiany proponujemy Państwu zabawę
z identyfikacją obiektów przedstawionych na zdjęciach za
mieszczonych na ostatniej stronie okładki tego zeszytu „Uranii”. Wszystkie one zostały uzyskane za pomocą kamery dzia
łającej w podczerwonym zakresie widma, znajdującej się na
wyposażeniu orbitera NASA Mars Odyssey, który już od 10
lat krąży wokół Czerwonej Planety. Prezentowane obrazy są
częścią specjalnego zestawu opublikowanego dla uczczenia
faktu, iż Odyssey stał się najdłużej pracującym sztucznym
satelitą Marsa.
Odpowiedzi prosimy podawać w postaci: nr zdjęcia —
nazwa widocznego obiektu lub obszaru. Na rozwiązania cze
kamy do końca lutego 2011 r. Osoby nie będące prenumera
torami „Uranii-PA” muszą dołączyć do rozwiązania kupon
umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Prenumera
torzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną. Wśród
autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie książki
o tematyce astronomicznej.
Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-PA"
5/2010: 1. Ekliptyka, 2. Urzędów, 3. Kaskada, 4. Bariony, 5. Malargue,
6. Instrument, 7. Promienie, 8. Jonosfera, 9. Angstrem, 10. Polfar, 11. Akrecja, 12. Antracen, 13. Ekstynkcja, 14. Właściwość, 15. Podczerwień,
16. Dwingeloo, 17. Satelita.

Ciekawe strony internetowe...
Dzisiejszy adres ma związek z powoli budzącą się aktywnością słoneczną —
w szczególności z rozbłyskiem słonecznym, który miał miejsce 12 listopada br.
Jednym z jego efektów były zorze polarne widoczne w wielu miejscach na
Ziemi. Dziś proponuję kilka bardzo pięknych zdjęć wspomnianych zórz (odsy
łających za pośrednictwem serwisu Yahoo flickr do całych serii obrazów) i nie
zwykły, prawie 3-minutowy filmik w rozdzielczości HD (widoczne są pojedyn
cze gwiazdy, można m.in. rozpoznać Plejady) nagrany przez Tora Evena
Mathisena z Tromsoe w Norwegii. Wszystko to znajdziemy pod adresem: http:/
/www.universetoday.com/79389/breathtaking-recent-aurora-images-from-earth-

Photographer Sean Davies took this image on Nov 13.2010 near Dedan in the Northwest
Territories. Canada, ana said. 'The aurora put on a great snowJust outside Yellowknife The
show lasted a good hour •There’s another from Sean, below, on the same mgnt You can see
more of Sean s images at I W V..

The photo Delowwas taken on Novemoer 13. 2010 mAuster-skaftafe»ssysla. Iceland 0/
Skarpheoinn Brłlnsson S.10mom of tils tmogts « rutw

and-space/. Jeśli ograniczymy się tylko do http://www.universetoday.com, to
znajdziemy pod tym adresem codzienny przegląd aktualności astronomicznych
wraz z kilkusetstronicowym archiwum.
(rs)
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wszystkie albumowe ilustracje z krót
kimi komentarzami.
W materiałach reklamowych wydaw
nictwo stwierdza, że „to pierwsze na
rynku wydawniczym tak obszerne opra
cowanie z dziedziny meteorytyki”. To
chyba zbyt optymistyczne, przesadne

48

stwierdzenie. Oczywiście, książka wy
chodzi z druku współcześnie, więc ko
rzysta ze zdobyczy technologicznych,
z których nie mogły korzystać książki
o podobnej tematyce Andrzeja Pilskie
go i profesora Hieronima Humika z mał
żonką, które zawierają bardzo podobną
treść merytoryczną.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Albumowe wydanie i twarda, ele
gancka oprawa oraz płyta CD są niewąt
pliwymi walorami tej książki. Myślę, że
zainteresuje ona nie tylko pasjonatów
meteorytyki, a polecam ją szczególnie
PT. Czytelnikom „Uranii”. Książka jest
dostępna na stronie www.bosz.com.pl
Andrzej Woszczyk
1 /2 0 1 1

c<
W maju tego roku zniknął jeden z ciemnych pasów Jowisza
(patrz druga strona okładki — przyp. red.). Czy pas właśnie
powraca na swoje miejsce? 4 grudnia 201 Or. zrobiłem zdję
cie, na którym wyraźnie widać pociemnienie w dolnej czę
ści planety. Myślę, te wkrótce znów będziemy mieli dwa
ciemne pasy na Jowiszu.
Mariusz Rudziński
Mirostowice Dolne

Powracający
ciem ny pas
Cień księżyca lo

22-stopniow e halo wokół Księżyca. Jerzy Skowroński w yko
nał to zdjęcie 25 października 2010 r. o godz 3.45 w Łodzi
(aparat Nikon L16-panoram a)

G alaktyka M33 w Trójkącie. 8-9 października 2010 r., godz. 2 3 .3 8 -0 0 .0 5 CW E. R eflektor Newtona 205/907 + Nikon
D300 w ognisku głównym teleskopu. Eksp. 5 *2 5 0 s, IS 0 1 6 0 0 . Fot. Mariusz Świętnicki
1A?0II
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i Badania blazarów w epoce
Kosmicznego Teleskopu Fermiego
K rzysztof Nalewajko

i Gwiazdy preonowe
Janusz Osarczuk

i Astronomia hellenistyczna,
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Ilustracje do tekstu Lidii Kosiorek Astronomia w sztuce na s. 58. Źródło: Wikimedia Commons. Reprodukcja obrazu Jeanie Campbell za zgoda, autorki

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Szczególną troską otaczamy naszych prenumeratorów. Od kilku lat mamy dla nich
specjalne prezenty. Podobnie było w bieżącym roku. Do numeru styczniowego
załączaliśmy ścienny Miłośniczy Kalendarz Astronomiczny. Ale właśnie przez ten
kalendarz musimy się tłumaczyć ze znacznego opóźnienia wysyłki numeru i kalendarza
do naszych prenumeratorów. Wszyscy inni odbiorcy otrzymali nr 1 Uranii 2011 r.
w pierwszych dniach stycznia, a nasi prenumeratorzy dopiero w drugiej połowie lutego.
A ja k się to stało? Najpierw dostawę kalendarza mieliśmy obiecaną na 15 grudnia,
później na 10, najdalej 15 stycznia itd. Myśleliśmy, że nasz partner je st poważny i można
ufać jego obietnicom. Czekaliśmy więc z wysyłką. Okazało się jednak inaczej. Bardzo za
to przepraszamy. A ponieważ nieszczęścia chodzą parami, później rozchorowała się poważnie prawie cała
Redakcja, a nasze komputery się „zawiesiły”, więc bieżący numer ukazuje się z opóźnieniem. I za to też
przepraszamy.
Bieżący numer otwiera bardzo ciekawy artykuł o badaniu błazarów za pomocą teleskopu kosmicznego
Fermiego. Jego autorem jest uczestnik tych badań Krzysztof Nalewajko. Następnie trochę o hipotetycznych
gwiazdach preonowych pisze Janusz Osarczuk z Wrocławia. Jeśli preony, czyli hipotetyczne składniki kwarków
istnieją, to mogłyby tworzyć „gwiazdy”, które posiadałyby własności pozwalające na ich detekcję i to przy ju ż
istniejących technikach i instrumentach. A ich odkrycie stanowiłoby milowy krok w rozwiązywaniu zagadki
ciemnej materii.
Lidia Kosiorek z Planetarium Olsztyńskiego dzieli się z nami wykorzystywaniem dziel sztuki w popularyzacji
astronomii. Dygresje do odpowiednich dzieł w czasie omawiania różnych zagadnień astronomicznych zawsze
powodowały znaczne ożywienie słuchaczy i większe zainteresowanie omawianym tematem. Sławomir Jędraszek
z Gdańska kontynuuje swój cykl o astronomii w starożytności. Teraz zamieszczamy cz. II opowieści o astronomii
hellenistycznej. Dla mnie była to pasjonująca lektura.
W Astronomii w szkole Tomasz Lewicki i Radosław K. Pior przedstawiają przenośne planetaria i wskazują
na pożytki dydaktyczne, jakich one mogą dostarczać. To bardzo ciekawy instrument, który może przybliżać niebo
ijego tajemnice dzieciom i młodzieży nawet w najmniejszych szkołach naszego kraju i to bez wychodzenia
ze szkoły, czy przedszkola.
W wiadomościach z Kraju obszernie informujemy o otwarciu Roku Heweliuszowskiego w Gdańsku
z udziałem przedstawicieli najwyższych władz RP. Ale najbardziej optymistyczną wiadomościąjest krótki
komunikat, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego włączyło trzy projekty astronomiczne do Polskiej
Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, która jest w istocie listą potrzebnych inwestycji w naukę polską:
budowę 90-m radioteleskopu, teleskop Czerenkowa CTA promieniowania gamma o enetgiach TeV
i radiointerferometr POLFAR. Donosimy też o obozie uczniów warszawskich w Bułgarii i o konkursie „Moje
okno na Wszechświat”.
Bardzo bogate są Rozmatości. Piszemy o tym, ja k teleskop kosmiczny Herschela „waży ciemną materię,
o cyklu życia gwiazd na przykładzie Andromedy, o migocącej mgławicy Krab, o dziwnym ogonie płanetoidy
Scheiła, o styczniowym zaćmieniu Słońca i in.
Jest felieton muzyczny, krzyżówka i informacja o interesujących stronach internetowych. A przede wszystkim
jest kalendarz astronomiczny ze szczegółami zjawisk, które zdarzą się w maju i czerwcu. Jest też informacja,
że „ Urania ’’jest na Facebooku.
Życzę Państwu pożytecznej lektury i dobrej pogody, abyście mogli śledzić niezwykłe zjawiska, które dzieją
się nieustannie na firmamencie niebieskim.
Wszystkiego najlepszego

Toruń w lutym 2011 r.

2/2011
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czytelnicy piszą...
Szanowna Redakcjo!
4 stycznia 2011 r. byt długo
w ycze kiw a nym dniem dla
wszystkich z nas. Pora roku, na
jaką przypadło najokazalsze od
niemal 6 lat zaćmienie Słońca
widoczne w Polsce, nie napa
wała optymizmem w kwestii
warunków pogodowych. Jakże
to wielka radość móc podzielić
się moim wielkim zadowole
niem z w pełni udanej obser
wacji tego zjawiska przepro
w adzonej w moim m ieście
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Na miejsce obserwacji wy
brałem może mało rom an
tyczną, lecz wprost idealnie się
do tego nadającą klatkę scho
dową pobliskiego wieżowca na
moim osiedlu mieszkaniowym
noszącym m iano (nom en
omen) Słoneczne. Już o 8.18
(5 minut zaćmienia) zdołałem
dostrzec kontakt, co najlepiej
św iad czy o w ym arzonych
wprost warunkach widoczno
ści. Poranne cirrusy zalegają
ce w niewielkiej ilości nisko nad
horyzontem nie były w stanie
choć trochę zmienić tego ob
razu rzeczy. Co się obrazu ty
czy, zdarzało się tym mglistym

.
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smużkom lekko rozmazywać
słoneczny wizerunek rzutowa
ny na mój ekran przy pomocy
podręcznej (10x30) lunetki,
lecz nie miało to istotnego wpły
wu na przebieg obserwacji.
Gdy nadeszła godzina maksi
mum, podekscytowany wido
kiem wyraźnie przytłumionego
oświetlenia otoczenia, zapra
gnąłem uwiecznić tak pięknie
zaćmionątarczę Słońca w spo
sób bezpośredni, nie tylko bez
ustannie fotografując rzutowa
ne obrazy. Jak jednak miałem
tego dokonać, dysponując
„sprzętem” w postaci wspo
m n ia n e j lu n e ty , l o r n e t k i
(12x50), hutniczych gogli spa
walniczych i kompaktowego
aparatu fotograficznego? Otóż,
jak się okazuje, dla chcącego
nic trudnego! Trwało to nieco
czasu, kosztowało wiele prób,
wymagało cierpliwości a nawet
fizycznego wysiłku, aż wresz
cie udało się! Między godziną
10.11 a 10.16 wykonałem kilka
zdjęć, które, choć może nie
zachwycą znawcy fotografii, to
jednak liczę, że z racji sposo
bu i historii swego powstania
wzbudzą choćby sympatię mi
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tu jest miejsce
na Twoją

Kontakt: urania@astri.uni.torun.pl, tel. (56) 6113014

Zapraszamy na nasze łamy!

łośnika fotografii astro. Proszę
mi wierzyć, że załączone zdję
cia powstały przez przyłożenie
rzeczonych gogli (filtr) do jed
nego z obiektywów lornetki,
z równoczesnym przyłożeniem
obiektywu aparatu do jej oku
laru. Do tego konieczność uru
chomienia migawki... Wszyst
ko to „w powietrzu” i rzecz ja
sna oburącz... Ktoś może rzec
- to nic szczególnego, ja zaś
wiem jedno - czysta poezja...
Na dokładkę dołączam coś

jeszcze. Ku mojemu zaskocze
niu i uciesze, w pewnym mo
mencie zbliżonym do maksi
mum ujrzałem na jednej z ota
czających mnie blokowych
ścian mnogie, niewielkie, prze
pięknie prezentujące się sło
neczne sierpy! To moje zaćmie
niowe akcesoria poukładane
gęsto na parapecie okna za
działały jak małe projektory
otworkowe, rzucając obrazy
częściowo zaćmionej gwiazdy
Dokończenie na s. 93.
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Znaczenie blazarów
w astronomii gamma

Artystyczna wizja blazara

Astronomia promieniowania gamma
zajmuje się badaniem najbardziej eks
tremalnych zjawisk we Wszechświecie.
Techniki obserwacyjne różnią się zna
cząco w zależności od energii fotonów.
Jeżeli jest ona wyższa od podwojonej
e n e rg ii sp o c z y n k o w e j e le k tro n u
(1 MeV) oddziaływanie fotonu z mate
rią prowadzi do produkcji par elektronowo-pozytonowych. Pary te mogą two
rzyć rozbudowane kaskady, których
charakterystyczny rozmiar jest miarą
energii pierwotnego fotonu. Kaskady
produkowane przez fotony o energiach
między 20 MeV a 300 GeV mogą być
rejestrowane przez detektory dostatecz
nie małe, by można je wynieść na orbitę
okołoziemską. Z kolei kaskady rozwi
jające się w ziemskiej atmosferze produkująmierzalne sygnały promieniowaU r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

nia Czerenkowa dla energii fotonów
między 10 GeV a 100 TeV, które reje
strowane są przez tzw. teleskopy czerenkowskie (np. H.E.S.S., MAGIC).
Eksperymenty mające na celu wykry
cie źródeł promieniowania gamma po
przez rejestrację kaskad elektronowopozytonowych prowadzono od początku
ery podboju Kosmosu. W roku 1961
satelita Explorer 11 zdołał zarejestrować
silną emisję pochodzącą z ziemskiej at
mosfery i zaledwie kilkadziesiąt foto
nów pozaziemskich, co nie starczyło
nawet na zbadanie izotropii ich rozkła
du. Ale już w roku 1968 satelita OSO-3
odkrył dwie składowe kosmicznej emi
sji, jedną skoncentrowaną w płaszczyź
nie Drogi Mlecznej, drugą w przybliże
niu izotropową. W roku 1972 satelita
SAS-2 odkrył pierwsze punktowe źró
dła promieniowania gamma, które oka
zały się galaktycznymi pulsarami. Po2/2011

dobnie, zdecydowana większość z 25
źródeł zarejestrowanych w latach 19751978 przez satelitę COS-B, była pocho
dzenia galaktycznego. Wyjątkiem był
kwazar 3C 273, znany wcześniej jako
pierwszy odkryty obiekt w swojej kla
sie, zidentyfikowany z pewną dozą nie
pewności jako pierwsze pozagalaktyczne źródło prom ieniow ania gam m a.
Przełom nastąpił w roku 1991, kiedy to
wystrzelono na orbitę Obserwatorium
C om ptona. U żyw ając in strum entu
EGRET (ang. Energetic Gamma Ray
Experiment Telescope), w ciągu kilku lat
jego pracy odkryto 271 punktowych
źródeł, w znaczącej większości daleko
poza płaszczyzną Galaktyki. Zdecydo
wanie najliczniejszą klasą spośród zi
dentyfikowanych źródeł okazały się
blazary (66 pewnych i 27 prawdopo
dobnych identyfikacji).
Blazarami nazywamy podklasę ak
ty w n y c h g a la k ty k w y p o sa ż o n y c h
w dżet skierowany z dużą dokładnością
w naszą stronę. Ponieważ materia dże
tu porusza się z prędkościami relaty
wistycznym i (bardzo zbliżonym i do
prędkości światła), jego promieniowa
nie je s t w ielo k ro tn ie w zm ocnione
w kierunku ruchu i może całkowicie
zdom inować promieniowanie swojej
galaktyki. Blazary są jednymi z najja
śniejszych obiektów we Wszechświecie
i są obserwowane nawet na kosmolo
gicznych o d ległościach (n ajd alsze
z nich odpowiadają momentowi, kiedy
Wszechświat miał zaledwie 7% obec
nego wieku). Znane sąjako silne źródła
promieniowania we wszystkich zakre
sach widma dostępnych dla astrono
mów. Odkrycie emisji promieniowania
gamma, która w wielu tych obiektach
dominuje nad emisją w innych zakre
sach, stanowiło duże wyzwanie dla ba
daczy zajmujących się teorią dżetów.
Należało odpowiedzieć na szereg pod
stawowych pytań. Jaki jest mechanizm
emisji gamma? Skąd dokładnie ona po
chodzi? Jaki jest jej związek z emisją
w innych zakresach? Jak dużo energii
jest zawartej w dżetach?
Do wytłumaczenia emisji promienio
wania gamma konieczna jest obecność
wysokoenergetycznych cząstek, które
następnie przekazują swoją energię fo
tonom. Najprostszym tego typu proce
sem jest odwrotny proces Comptona,
w którym niskoenergetyczne fotony są
rozpraszane na wysokoenergetycznych
elektronach. Zaproponow ano szereg
2/Q0II
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Rys. 1. Schemat aktywnego jądra galaktyki stanowiącego źródło i zewnętrzne środowisko
dżetu odpowiadającego za większość obserwowanej emisji blazarów (w szczególności
ich jaśniejszej podklasy — kwazarów radiowych). W samym centrum znajduje się supermasywna czarna dziura (CD), na którą spływa materia w postaci dysku akrecyjnego. Nad
dyskiem unoszą się obłoki zjonizowanego gazu przekształcające promieniowanie dysku
w linie emisyjne, a w większej odległości dysk przechodzi w gruby pyłowy torus. Dżety
produkowane s ą prostopadle do płaszczyzny dysku akrecyjnego i s ą oświetlane przez
promieniowanie z pozostałych elementów systemu

modeli różniących się głównie źródłem
niskoenergetycznych fotonów (rys. 1):
promieniowanie synchrotronowe dżetu
(odpowiedzialne m.in. za em isję ra
diową i optyczną), promieniowanie dys
ku akrecyjnego (wokół centralnej czar
nej d ziu ry ), p ro m ien io w an ie linii
emisyjnych (produkowane w obłokach
gazu oświetlonych dyskiem akrecyjnym) i promieniowanie pyłowego torusa (roztaczającego się na zewnątrz dys
ku akrecyjnego). Alternatywne modele
zakładają udział relatywistycznych pro
tonów, które mogą stanowić jedno ze
źródeł promieniowania kosmicznego.
Najpoważniejszym nierozstrzygnię
tym problemem w teorii blazarów jest
odległość obszaru emisji od źródła dże
tu, którym jest czarna dziura o masie
rzędu miliardów mas Słońca. Większość
blazarów i radiogalaktyk znajduje się
zbyt daleko, żeby możliwe było bezpo
średnie obrazowanie ich centralnych
obszarów w zakresie optycznym (wy
jątkiem są najbliższe radiogalaktyki
Centaur A i Messier 87), natomiast ob
razowanie techniką interferometrii wiełkobazowej ogranicza fakt, że emisja ra
diow a z centralnych obszarów jest
wewnętrznie zaabsorbowana. Położenie
obszaru emisji trzeba więc szacować
metodami pośrednimi, korzystając z ta
kich argumentów, jak skala czasowa
zmienności obserwowanej emisji oraz
ograniczenia ze względu na parametry
modeli emisji wysokoenergetycznej.
Skala czasowa zmienności określa ty
U r a n i a - POSTĘPY A S T R O N O M II

powy rozmiar obszaru emisji, a ten po
zwala wnioskować o typowej lokaliza
cji. W przypadku modeli zakładających
komptonizację zewnętrznego promie
niowania wykorzystuje się fakt, że pro
mieniowanie linii emisyjnych dominu
je na w iększych odległościach niż
prom ieniow anie dysku akrecyjnego,
a z kolei promieniowanie pyłowego torusa dominuje jeszcze dalej. Dodatko
we argumenty uzyskuje się z badań nad
mechanizmami dyssypacji energii dże
tu oraz przyspieszania emitujących czą
stek do ultrarelatywistycznych energii.

Kosmiczny Teleskop Fermiego
O g ro m n y s u k c e s in s tru m e n tu
EGRET przyczynił się do podjęcia pra
cy nad nowym teleskopem promienio
w an ia gam m a. N azw an y rob o czo
GLAST (ang. Gamma ray Large Area
Space Telescope; rys. 2), stanowi duży
skok w ilości oraz jakości pozyskiwa
nych danych. Główny detektor, LAT
(ang. Large Area Telescope), jest instru
mentem wychwytującym fotony gam
ma i przekształcającym je w kaskady
cząstek, które są precyzyjnie mierzone
w celu zrekonstruowania energii i kie
runku przybycia pierwotnego fotonu.
W porównaniu do EGRET-a, LAT cha
rakteryzuje się 6-krotnie większą po
wierzchnią efektywną, 10-krotnie wy
ższą energią m aksym alną, znacznie
lepszą rozdzielczością kątową i wid
mową. Uzupełniającym instrumentem
jest wykrywacz błysków gamma zwa-
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ny GBM (ang. Gamma ray Burst Moni
tor). GLAST został umieszczony na or
bicie 11 czerwca 2008 r., a następnie
przemianowany na Kosmiczny Teleskop
Fermiego. Począwszy od drugiego roku
misji wszystkie dane zbierane na bieżą
co przez instrument LAT są publicznie
dostępne. Jest to niezwykle cenne dla
astronomów z całego świata, którzy in
teresują się badaniem źródeł promienio
wania gamma.
Ze względu na bardzo duże pole wi
dzenia instrumentu LAT (ponad 50°),
Fermi potrafi zaobserwować prawie każ
dy fragment nieba raz na 2 okresy orbi
talne (mniej więcej co 3 godziny). Czy
ni to w ten sposób, że w czasie jednej
orbity zorientowany jest pod stałym ką
tem kilkudziesięciu stopni w kierunku
północnym od zenitu, a w czasie kolej
nej orbity ustawia się pod takim samym
kątem w kierunku południowym. Umoż
liwia to jedyne w swoim rodzaju moni
torowanie na bieżąco całego nieba. Po
nieważ blazary są bardzo silnie zmienne,
a ich zachowanie zupełnie nieprzewi
dywalne, bardzo ważne jest, żeby nie
pominąć żadnego rozbłysku. W przy
padku najjaśniejszych źródeł liczba re-

Rys. 2. Detektor promieniowania gamma LAT, główny instrument Kosmicznego Teleskopu
Fermiego. Składa się z trackera (na górze) mierzącego precyzyjne trajektorie cząstek,
kalorymetru (na dole) mierzącego precyzyjnie ich energie oraz osłony antykoincydencyjnej (na górnej i bocznych ścianach) umożliwiającej odróżnienie fotonów gamma od pro
mieni kosmicznych. Źródło: Atwood et al. 2009, ApJ, 697, 1071

jestrowanych fotonów jest na tyle duża,
że umożliwia badanie zmienności na
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skalach czasowych rzędu kilku godzin.
Rekordowy rozbłysk blazara został za
rejestrowany w połowie listopada 2010
r. w obiekcie 3C 454.3. Przez kilka dni
było to najjaśniejsze źródło promienio
wania gamma na całym niebie (rys. 3),
przewyższające intensywnością najja
śniejszy z pulsarów znajdujący się
w gwiazdozbiorze Żagla. Podczas jed
nego z poprzednich stanów wysokiej ak
tywności 3C 454.3 w kwietniu 2010 r.,
Fermi został skierowany na stałe w kie
runku tego źródła na okres 2,5 doby.
Umożliwiło to badanie zmienności źró
dła na skalach czasowych rzędu pół go
dziny, jednak tak szybkiej zmienności
nie wykryto. Najkrótsza zarejestrowa
na skala czasowa zmienności dla tego
obiektu wynosi około 2,5 godz. Dla po
równania, najszybsze zmiany jasności
w blazarach zarejestrowano teleskopa
mi czerenkowskimi i wynosiły zaledwie
kilka minut.

Własności biazarów
w promieniach gamma
10

15
20
Log v [Hz]

25

Rys. 3. Uśrednione widma biazarów, uszeregowane według ich wzrastającej jasności ra
diowej, tworzą sekwencję, w której maksima ich głównych składników widmowych przesu
wają się w stronę niższych częstości, a składnik wysokoenergetyczny coraz bardziej do
minuje nad składnikiem synchrotronowym. Słabsze obiekty stanowią podklasę lacertyd
(puste symbole), a jaśniejsze — kwazarów radiowych (wypełnione symbole). Źródło: Do
nato et al. 2001, A&A, 375, 739
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Pierwszym krokiem w analizie da
nych z instrumentu LAT było stworze
nie katalogu źródeł punktowych. Tak
zwany Zerowy Katalog Źródeł Fermi/
LAT (OFGL) został sporządzony na pod
stawie danych z pierwszych 3 miesięcy
misji. Następnie sporządzono Roczny
2/2011

Rys. 4. Mapa zliczeń fotonów o energii poniżej 5 GeV zarejestrowanych na całym niebie w ciągu jednego tygodnia w drugiej połowie
listopada 2010. Mapa wykonana jest we współrzędnych galaktycznych z Centrum Galaktyki w samym środku. Współrzędne równikowe
zaznaczono konturami. W lewej dolnej ćwiartce mapy widzimy najjaśniejsze punktowe źródło na niebie— jest to blazar 3C 454.3 w stanie
rekordowego rozbłysku. Źródło: http://fermi.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/ssc/LATAA/eeklyFiles.cgi

Katalog (1FGL), wykorzystujący dane
z 11 miesięcy, a w przygotowaniu jest
Dwuletni Katalog (2FGL). W Rocznym
Katalogu znalazło się 1451 źródeł, z któ
rych 573 sklasyfikowano jako blazary.
Ponieważ 630 źródeł nie udało się zi
dentyfikować, blazary stanowią aż 70%
zidentyfikowanych źródeł.
Blazary dzielą się na dwie główne
podklasy o zasadniczo odmiennych wła
snościach. Większość blazarów zalicza
się do lacertyd, których nazwa wzięła
się od pierwszego poznanego przedsta
wiciela — BL Lacertae. Są to obiekty
o bardzo szerokich składnikach widmo
wych (rys. 4): synchrotronowy rozcią
ga się do zakresu rentgenowskiego, na
tomiast komptonowski do energii rzędu
TeV. Charakteryzują się bardzo słaby
mi liniami emisyjnymi (często zupełnym
ich brakiem), a w tzw. Modelu Zunifi
kowanym skojarzone są z radiogalaktykami typu I (w klasyfikacji FanarofFaRileya). Natomiast najjaśniejsze blazary
tworzą klasę znaną jako kwazary radio
we o płaskich widmach (ang. Flat-Spectrum Radio Quasars', dalej będę je okre
ślał krócej jako kwazary radiowe). Ich
składniki synchrotronowe kończą się
w zakresie optyczno-ultrafioletowym,
a komptonowskie na energiach rzędu
GeV, a więc w zakresie LAT. W Mode
lu Zunifikowanym odpowiadają potęż
nym radiogalaktykom typu II.
W Rocznym Katalogu Fermi/L AT
znajdujemy porównywalną liczbę kwa2/2011

zarów radiowych (278) i lacertyd (295).
Chociaż Model Zunifikowany przewi
duje znaczną nadwyżkę lacertyd nad
kwazarami radiowymi, liczonych w jed
nostce objętości, porównywalna liczba
obserwowanych źródeł wynika z tego,
że lacertydy są wyraźnie słabsze. LAT
jest w stanie wykryć głównie lacertydy
z lokalnego Wszechświata (przesunię
cie ku czerwieni z < 0,4), natomiast ra
diowe kwazary są wykrywane na znacz
nie większych odległościach (typowo
0,5 < z < 1,5). Blazary obydwu typów
różnią się także własnościami widmo
wymi: lacertydy m ają systematycznie
twardsze widma gamma od kwazarów
radiowych, tzn. mająrelatywnie większą
jasność w zakresie wyższych energii
fotonów. Jest to zgodne z przewidywa
niami Modelu Zunifikowanego, że mak
simum jasności składnika komptonowskiego położone je s t na w yższych
energiach w przypadku lacertyd.
Katalogi blazarów wykrytych w pro
mieniach gamma przez Fermi/L AT zo
stały porównane z katalogami sporzą
dzonym i na p o dstaw ie obserw acji
w innych zakresach. Szczególne znacze
nie majątutaj obserwacje radiowe. Wy
nika to z dwóch powodów. Po pierw
sze, emisja promieniowania gamma jest
związana z obecnością dżetów, a te z ko
lei są głównym źródłem emisji radiowej
w aktywnych galaktykach. Pojęcie ra
diowo głośnych aktywnych galaktyk,
choć opiera się na obserwacyjnym sto
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

sunku jasności radiowej do jasności
optycznej, jest często utożsamiane z ak
tywnymi galaktykami produkującymi
dżety. Niemal wszystkie galaktyki ak
tywne zarejestrowane przez LAT są ra
diowo głośne. Po drugie, obserwacje
radiowe mają najlepszą rozdzielczość
kątow ą jeśli użyje się techniki interfe
rometrii wielkobazowej, zatem umożli
w iają obrazowanie bardzo drobnych
struktur w dżetach. To, czy emisja pro
mieniowania gamma pochodzi z obsza
rów rozdzielonych na najdokładniej
szych mapach radiowych, jest źródłem
gorącej debaty.
Próbka blazarów występująca w ka
talogu 0FGL została porównana z wy
nikam i przeglądu M OJAVE, który
polega na m onitorow aniu zw artych
struktur radiowych w 135 blazarach
techniką interferometrii wielkobazowej
na przestrzeni kilku lat. Spośród 106
obiektów 0FGL, 31 było monitorowa
nych przez MOJAVE. Stwierdzono, że
obiekty występujące w 0FGL charakte
ryzują się wyższą jasnością radiow ą
wyższym stopniem polaryzacji, wyższą
prędkością nadświetlną większym ką
tem rozwarcia na mapach radiowych
oraz nieizotropowym rozkładem emito
wanego promieniowania. W iększość
z tych rezultatów można wyjaśnić przy
założeniu, że jasność emisji z dżetów jest
związana głównie z ich relatywistycz
nymi prędkościami. Korelacja między
jasnościąradiową a jasnością w promie-
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niach gamma, potwierdzona później dla
obiektów z katalogu 1FGL porówna
nych ze znacznie większą próbką ra
diową, wskazuje na bliskie położenie
obszarów emitujących te strumienie.
Jednak pierwsze studium opóźnień cza
sowych między zmiennościami w tych
zakresach wykazało, że sygnały rejestro
wane w promieniach gamma poprzedzająsygnały radiowe średnio o miesiąc.
W związku z tym najprawdopodobniej
znaczna większość emisji promieniowa
nia gamma pochodzi z obszaru nierozdzielonego na mapach radiowych.

radiowych aż po wysokoenergetyczne
promieniowanie gamma, potrzeba bar
dzo wielu instrumentów, żeby je zareje
strować. Z powodu silnej zmienności
obserwacje te muszą być prowadzone
jednocześnie z dokładnością do jedne
go dnia. Jeszcze do niedawna nie było
to możliwe, powstały jednak liczne ini
cjatywy mające na celu niemal bezustan
ny monitoring najjaśniejszych obiektów.
Choć dane LAT są dostępne dla wszyst
kich, to właśnie zespół Fermi koordy
nuje najintensywniejsze kampanie ob
serwacyjne blazarów. Są w nie włączone
liczne obserwatoria naziemne (kilka
dziesiąt teleskopów optycznych i pod
czerwonych, w tym polarymetry; kil
kanaście obserw atoriów radiow ych
i milimetrowych) i orbitalne (obserwa

Rezultaty kampanii
wielozakresowych
Ponieważ widma blazarów są nie
zwykle szerokie, rozciągają się od fal
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Rys. 5. Wyniki kampanii wielozakresowej blazara 3C 279 w pierwszym roku misji Ko
smicznego Teleskopu Fermiego. Kolejne panele przedstawiają: strumień promieniowania
gamma (a), indeks widmowy promieniowania gamma (b), strumień promieniowania rent
genowskiego (c), strumienie promieniowania widzialnego i ultrafioletowego (d), stopień (e)
i kąt (f) polaryzacji promieniowania widzialnego, strumienie promieniowania podczerwo
nego (g) i radiowego (h). Pionowymi liniami zaznaczono 20-dniowy okres rotacji kąta pola
ryzacji, która towarzyszy rozbłyskowi promieniowania gamma. Źródło: Abdo et al. 2010,
Nature, 463, 919
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toria rentgenowskie Swift, RXTE i inne).
W mniejszym zakresie używane są ob
serwatoria średniej i dalekiej podczer
wieni (Spitzer, Herschel), miękkiego
promieniowania gamma (INTEGRAL)
oraz teleskopy czerenkowskie.
Celami tych kampanii są najjaśniej
sze blazary obydwu typów, znane bada
czom od wielu lat. Kilka obiektów jest
monitorowanych niemal bezustannie
wszelkimi dostępnymi obserwatoriami.
Między innymi są to kwazary radiowe
3C 454.3, 3C 279, PKS 1510-089 oraz
lacertydy M rk 421, M rk 501, AO
0235+164, PKS 2155-304.0 wiele wię
cej obiektów jest na bieżąco monitoro
wanych przez zespół Fermi poszukują
cy jasnych rozbłysków. W momencie
wykrycia wzmożonej aktywności jakie
gokolwiek obiektu błyskawicznie są
uruchamiane krótkie obserwacje wielozakresowe w tzw. trybie ToO (ang. Tar
get o f Opportunity).
Niezwykle ciekawe wydarzenie zo
stało zarejestrowane w czasie pierwsze
go roku kampanii dotyczącej kwazara
3C 279. Wykorzystano w niej obserwa
cje instrumentem Fermi/LAT, obserwa
toriami rentgenowskimi Swift i RXTE,
teleskopami optycznymi, w bliskiej pod
czerwieni, na mikrofalach i na falach
radiowych zrzeszonymi w porozumie
niu GASP (ang. GLAST-AGILE Support
Program); AGILE jest innym obserwa
torium promieniowania gamma) oraz
polary m etrem zain stalo w an y m na
1,5-metrowym japońskim teleskopie
optycznym KANATA. W okresie od li
stopada 2008 do lutego 2009 r. zareje
strowano wysoką aktywność w zakre
sie gamma (rys. 5). Zakończyła się ona
silnym rozbłyskiem, któremu towarzy
szyła rotacja kąta polaryzacji optycznej
o 180° w czasie 20 dni. Zaproponowa
ne zostały dwie zasadniczo różne inter
pretacje tego zjawiska. W pierwszej źró
dło promieniowania jest zaburzeniem
poruszającym się razem z materią dże
tu. Aby wyjaśnić rotację kąta polaryza
cji, przyjęto, że dżet jest nieznacznie
zakrzywiony, a jednocześnie zawarty
w płaszczyźnie, która jest nieco odchy
lona od linii widzenia. Skala czasowa
rotacji kąta polaryzacji określa dystans
przebyty przez zaburzenie i wskazuje na
stosunkowo dużą odległość obszaru
emisji od centralnego źródła, na której
promieniowanie gamma wyjaśnia się
przez komptonizację promieniowania
pyłowego torusa. W drugiej interpreta2 /2 0 II

cji źródło promieniowania jest zaburze
niem stacjonarnym, przez które przepły
wa materia dżetu. Rotację kąta polary
zacji wyjaśnia się przez płynną zmianę
orientacji dżetu, natomiast położenia
obszaru emisji nie da się ograniczyć.
Rotacje kąta polaryzacji są wykry
wane coraz częściej w czasie podwyż
szonej aktywności blazarów, jednak
w większości przypadków interpretacja
fizycznego związku między tymi zjawi
skami pozostaje niejasna. Dodatkowym
zjawiskiem, często towarzyszącym wy
sokiej aktywności, jest produkcja struk
tur radiowych poruszających się z po
zornie nadświetlnymi prędkościami.
Śledząc trajektorie tych elem entów
w okresie mniej więcej roku, można wy
znaczyć moment ich emisji z typową do
kładnością kilku tygodni. Przykładowo,
trzy takie zjawiska zarejestrowano dla
blazara 3C 454.3 w okresie trzech lat
poprzedzających misję Fermi (rys. 6).
Niestety, poszczególne zdarzenia bardzo
różnią się w szczegółach. Ustalenie ja 
kichkolwiek regularności będzie moż
liwe po zarejestrowaniu większej ilości
przypadków.
Zaskakującym odkryciem ostatnich
lat była detekcja kilku (obecnie trzech)
radiowych kwazarów przez teleskopy
czerenkowskie. O ile promieniowanie
gamma o energii rzędu GeV może dość
swobodnie przebyć całą drogę od źró
dła do obserwatora, promieniowanie
0 energii rzędu TeV może być absorbo
wane zarówno w obrębie źródła, jak
1 w przestrzeni międzygalaktycznej. Ze
względu na absorpcję między galak
tyczną teleskopy czerenkowskie mogą
obserwować tylko względnie bliskie
obiekty. Do niedawna wydawało się, że
nie mogą mieć one przesunięcia ku czer
wieni większego niż z ~ 0,3. Jednak de
tekcja kwazara 3C 279 (z = 0,536) przez
teleskop MAGIC zmusiła badaczy do
rewizji modeli tzw. tła międzygalaktycznego, które jest zsumowaną emisją od
ległych galaktyk w zakresie od podczer
wieni do ultrafioletu. Drugim powodem
zaskoczenia jest niższa od spodziewa
nej absorpcja wewnętrzna w kwazarach
radiow ych. G łów ny w kład do w e
wnętrznej absorpcji prom ieniowania
o energii TeV pochodzi od promienio
wania dysku akrecyjnego i linii emisyj
nych. M echanizm ten zo stał także
zaproponow any do w yjaśnienia zła
manego widma gamma w niektórych
kwazarach radiowych. Aby ominąć ten
2/Q0II

T— ;— i----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1---- p ----- 1— ;— |—

| ;K1

50

>; 40

K2

;K3

“i---- 1---- r~

R-band

1 30

Iu, 20
10

II

o
30

V

.,

R -b a n d

20

ft 4

*

cu
10

Ś .

0

■’.i

i_____ _L
+— +H---- 1---- 1---- h______ ____ _________
i—H—

-)— I— I-

8
6

j

111

'

'

1

•

: 43 GHz Core/86 GHz

Dl 4

2

i, i

0

H----I— I-----1-----1-----1-----1— +— H-----h -H -----1
-----11--------1h-

200

‘i , s

R-band

43 GHz Core/86 GHz

-4

100

>s-

.* * * « * .
(i . x

0

A

,

M

*ł

-100
-200
3000

_J______ I______ I______ L_

3500

_ J ______ L ...........I_______L

4000
JD 2450000+

_ i ______ I______ L _

4500

Rys. 6. Wyniki monitorowania blazara 3C 454.3 w latach 2004-2008. Na kolejnych pane
lach przedstawiono: strumień promieniowania widzialnego, stopień polaryzacji promienio
wania widzialnego, stopień polaryzacji promieniowania radiowego oraz kąty polaryzacji
promieniowania optycznego i radiowego. Pionowymi liniami zaznaczono oszacowane
momenty wyrzucenia elementów radiowych oznaczonych symbolami K1, K2 i K3. Z pewną
dokładnością towarzyszą im silne pojaśnienia promieniowania widzialnego, a w przypad
kach K1 i K2 rotacja kąta polaryzacji. Źródło: Jorstad et al. 2010, ApJ, 715, 362

problem, emisja promieniowania TeV
powinna pochodzić z większych odle
głości, gdzie dominuje promieniowanie
pyłowego torusa. Obecnie istnieje moż
liwość obserwowania kwazarów radio
wych jednocześnie przez Fermi/LAT
i teleskopy czerenkowskie. Analiza uzy
skanych w ten sposób widm promienio
wania gamma może tę hipotezę potwier
dzić.

Podsumowanie
Obecny stan badań nad blazarami,
które są jednym i z najjaśniejszych
obiektów we Wszechświecie, charakte
ryzuje się ogromnym postępem od stro
ny obserwacyjnej. Oprócz samego ob
serwatorium Fermiego, które wykonuje
przegląd całego nieba w czasie rzeczy
wistym, w wysiłku tym uczestniczy im
ponująca liczba obserwatoriów wszel
kiego rodzaju, zarówno orbitalnych, jak
i naziemnych. Statystyczne własności
zarejestrowanych źródeł potwierdziły
znane wcześniej podstawowe cechy populacji blazarów: podział na dwie głów
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

ne podklasy — kwazary radiowe i lacertydy oraz związek jasności promie
niowania gamma z relatywistycznym
w zm ocnieniem em isji pochodzącej
z dżetów. Nadal nierozstrzygnięty pozo
staje problem lokalizacji regionu emi
tu jącego pro m ien io w an ie gam m a,
z którą jest związany dokładny mecha
nizm emisji. Misja Fermi obliczona jest
na minimum 5 lat, nie gaśnie więc na
dzieja, że ta największa zagadka blaza
rów zostanie im wreszcie wydarta.

Autor jest doktorantem w Centrum
Astronomicznym im. Mikołaja Ko
pernika PAN u1 Warszawie. Przygo
towuje rozprawę doktorską związaną
Z teorią dżetów w aktywnych galak
tykach pod kierunkiem prof, dra hub.
Marka Sikory. Dzięki uprzejmości
dra Grzegorza Madejskiego z Uni
wersytetu Stanforda uczestniczyI
w kilku projektach zw iązanych
Z misją Fermi
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Kjwiuzciy
preonowe
Janusz O sarczuk

Jeżeli preony, czyli
hipotetyczne składniki
kwarków istnieją, to mogą
tworzyć „gwiazdy ”
preonowe. Obiekty takie
posiadałyby własności,
dzięki którym możliwa
byłaby ich detekcja i to
za pomocą ju ż istniejących
technik i instrumentów.
Odkrycie gwiazd
preonowych stanowiłoby
najprawdopodobniej milowy
krok na drodze rozwiązania
zagadki ciemnej materii

Pre-kwark

Rys. 1. Proces odkrywania coraz mniej
szych składników elementarnych materii
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M odel Standardowy
Z czego składa się materia? Co sta
nowi jej elementarne cegiełki (patrz
rys. 1)? I czy na pewno są one niepo
dzielne? Na te i podobne pytania ludzie
starają się odpowiadać od wieków. Ak
tualnie fizycy powszechnie akceptują
teorię Modelu Standardowego zakładającą, iż podstaw ow ym budulcem
Wszechświata są kwarki i lepiony (patrz
ramka „Model Standardowy”). Kiedy
jednak uważnie przyjrzymy się temu
modelowi, wówczas nie sposób jest
oprzeć się przekonaniu, że teoria ta nie
wyjaśnia wszystkich znanych oddziały
wań fizycznych.

Kłopoty z Modelem
Standardowym
Mimo swojej wielkiej użyteczności,
dzięki niezwykłej zgodności przewidy
wań z obserwacjami, Model Standardo
wy nie może predestynować do miana
teorii ostatecznej. Najprostszy, a jedno
cześnie najcięższego kalibru zarzut, jaki
można mu postawić, brzmi: brak opisu
grawitacji. A przecież jest to jedna z czte
rech podstawowych sił, rządzących ru
chem wszystkich makroskopowych
obiektów we Wszechświecie.
Druga kwestia, która również natych
miast rzuca się w oczy, to liczba czą
stek. Skoro mają być one cząstkami ele
mentarnymi, to dlaczego jest ich tak
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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dużo? Niektóre z nich różnią się tylko
ładunkiem, a nie można znaleźć wspól
nego uproszczenia dla takich par— stra
tegia redukcjonistyczna nie ma tu zasto
sowania.
Przedłużający się okres sukcesów
Modelu Standardowego nie jest wcale
wynikiem jego uniwersalności, lecz jest
spowodowany po prostu brakiem dosko
nalszego opisu rzeczywistości fizycznej.
Trudno się zatem dziwić, iż fizycy
z wielkim zapałem i determinacją oraz
dużym nakładem środków finansowych
poszukują Teorii Wszystkiego. Żadna
z dotychczasowych prób nie zakończy
ła się pełnym sukcesem, ale te z nich,
które, jak się wydaje, najbardziej zbli
żyły nas do prawdy, posiadają jedną
wspólną cechę: zakładają istnienie jesz
cze (co najmniej) jednego, głębszego
poziomu struktury materii. W takim uję
ciu kwarki i lepiony tracą status elementamości, a na scenie pojawiają się nowi
gracze, których angielskie nazwy są na
stępujące: prequarks, subquarks, maons,
alphons, quinks, rishons, tweedies, helons, haplons czy Y-particles. Bez
względu jednak na swoje właściwości,
całą gamę tych „podcząstek” można
określić wspólnym mianem preonów.

Alternatywa preonowa
„Magiczne” słowo (super)struna roz
budza wyobraźnię i niewątpliwie jest to
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jeden z powodów, dla którego teoria
superstrun (czy też jej rozszerzona wer
sja, tzw. M-teoria) cieszy się wielką po
pularnością wśród fizyków (złośliwi
twierdzą, że jest to teoria doskonała,
ponieważ dzisiejsze możliwości tech
niczne nie pozwalająw żadnym stopniu
na jej weryfikacją). Osobiście bardzo
cenię teorię pętlowej grawitacji, czy też
teorię kwantowej grawitacji budowaną
przez księdza profesora Michała Helle
ra, ale muszę przyznać, iż koncepcja
preonów zrobiła na mnie niemałe wra
żenie. Jest to bowiem idea, która może
pomóc w wyjaśnianiu następujących
problem ów M odelu Standardow ego
(w tym tych dwóch opisanych w po
przednim rozdziale):
— Większość kwarków i leptonów jest
niestabilna. Niektórzy twierdzą, iż ten
fakt z definicji dyskwalifikuje je jako
cząstki elementarne. Historycznie rzecz
biorąc, wszystkie rozpady cząstek uwa
żanych poprzednio za elementarne, zo
stały wyjaśnione w oparciu o bardziej
fundamentalne obiekty.
— Istnieją regularności pomiędzy kwar
kami i leptonami, których dotychczas nie
wyjaśniono. Takie prawidłowości suge
rują ich wspólne pochodzenie.
— Parametry (liczby kwantowe) opisu
jące Model Standardowy mająwartości,
których nie można wyznaczyć, ale któ
re są zadane ad hoc. Taka swoboda, czy
też dopasowanie a posteriori, każe kry
tycznie patrzeć na elementamość czą
stek tworzących Model Standardowy.
— Cząstki Modelu Standardowego zna
cząco różnią się od siebie masą. Należy
podać powód, dla którego taka różnica
ma miejsce.
— Niektóre cząstki podlegają przemia
nom czy oscylacjom. Być może w ten
sposób ukazują różne oblicze (tych sa
mych) obiektów, z których są zbudo
wane.
— Łamanie symetrii oddziaływań elektrosłabych może być spow odow ane
przez bozon Higgsa. Wciąż niezgłębio
na przyczyna braku tejże symetrii jest
także wyjaśniana w oparciu o koncep
cję preonów.
Za hipotezą preonów przem aw ia
również fakt empiryczny, związany z za
obserw ow aniem w eksp ery m en cie
z kwarkami (w CERN-ie) zjawiska ana
logicznego do tego, gdy w hadronach1
1 W fizyce cząstek elem entarnych hadronami
nazywamy wszystkie cząstki silnie oddziałujące
złożone z kwarków.
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odkryto ślady ich wewnętrznej struk
tury. Poszlaka ta, wraz z innymi argu
mentami natury teoretycznej, stała się
motorem napędowym pewnego przy
spieszenia prac nad teorią preonów.

Właściwości preonów
Spośród istniejących modeli preonów
żaden nie rozwiązuje wszystkich proble
mów M odelu Standardow ego, choć
wiele postawionych do tej pory pytań
znajduje w nich odpowiedzi. Dzięki
wspólnym cechom różnych odmian hi
potezy preonów, można opisać następu
jące własności tych cząstek:
a) Liczba — Zakłada się istnienie
sześciu preonów, w tym trzech preonów
i trzech antyd i preonów.
b) Ładunek elektryczny — Preon
może mieć ładunek elektryczny +e/3 lub
-2e/3.
c) Spin — Mogą istnieć tylko preony o spinie połówkowym 1/2 lub zero
wym 0.
d) M asa — Dwa preony powinny
posiadać niewielkie masy, natomiast
trzeci musi być superciężki.
e) Stabilność — Z definicji wszyst
kie preony są absolutnie stabilne i nie
ulegają żadnemu rozpadowi.
f) Inne — Preony powinny mieć za
pach, kolor i być może również cechę
zwaną hiperkolorem.

Obiekty zwarte
Jak wiadomo, po okresie aktywne
go św iecen ia gw iazd a p rzechodzi
w stan „spoczynku”. W zależności od
swojej masy początkowej, ostatni etap
egzystencji przeżywa jako biały karzeł,
gwiazda neutronowa (pulsar, magnetar)
lub czarna dziura. Obliczenia sugerują
istnienie jeszcze jednej klasy obiektów
zwartych, a mianowicie gwiazd kwar
kowych i dziwnych (patrz artykuł Paw-

Model standardowy
Współczesne poglądy na budowę ma
terii zakładają, że składa się ona z na
stępujących cząstek elementarnych
(przedstawionych na rysunku poniżej):
— fermionów:
• 6 kwarków
• 6 leptonów
• 6 antykwarków
• 6 antyleptonów
— bozonów (cząstek przenoszących
oddziaływanie)
— prawdopodobnie bozonu Higgsa,
który ma „nadawać masę" pozostałym
cząstkom

zW\

Źródło: Wikimedia Commons

ła Haensela Sekrety gwiazd neutrono
wych: maksymalna masa i równanie
stanu — „Urania” 3/2006). W jądrze
takich obiektów musiałyby panować
tak ekstremalne warunki, że dochodzi
łoby do uwalniania kwarków z neutro
nów.
Sekwencja obiektów zwartych jest
przedstawiona na rys. 2. Jak widać, im
bardziej gęsty jest obiekt, tym mniejszy
jest jego promień. Wszystkie te gwiaz
dy znajdują się blisko granicy Schwarzschilda (po jej przekroczeniu obiekt za
pada się do postaci czarnej dziury) i aby
były stabilne, ich masa nie może prze
kroczyć pewnej maksymalnej wartości,
którą określa granica Chandrasekhara
lub równanie Tolmana-Oppenheimera-Volkoffa. Cecha ta jest następstwem

Rys. 2. Obiekty zwarte. Wraz ze wzrostem gęstości maleje promień obiektu. Rysunek na
podstawie ilustracji ze strony www.universe-review.ca/F08-star.htm
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właściwości materii, z której zbudowa
ne są obiekty zwarte.

gwiazda neutronowa

gwiazda kwarkowa

gwiazda preonowa

Gwiazdy preonowe
Kwarki podlegają zjawisku asymp
totycznej swobody. Im bardziej staramy
się je „wydobyć” z wnętrza hadronów,
tym większy staw iają opór. Dopiero
wnętrze gwiazdy kwarkowej stwarza
odpowiednie warunki do pokonania ich
wzajemnego przyciągania. Uwolnione
kwarki występują wówczas w postaci
plazmy kwarkowo-gluonowej.
Analogiczna sytuacja ma miejsce
w przypadku preonów. One również
„tłuką się” jak w worku we wnętrzu
cząstki, którą tworzą (czyli kwarka lub
leptona), ale wolność mogą uzyskać je 
dynie w gwiazdach preonowych. Ponie
waż do rozerwania więzów pomiędzy
nimi konieczne są jeszcze większe siły
niż w przypadku kwarków, dlatego też
gwiazda preonowa musi być znacznie
bardziej gęsta niż gwiazda kwarkowa
(o co najmniej 10 rzędów wielkości!).
Jednakże, aby nie skolapsować do po
staci czarnej dziury, jej masa nie może
przekroczyć maksymalnej wartości, co
z kolei determ inuje prom ień takiego
obiektu.

Zależność masa-promień
Nikt nie wie, jak może zachowywać
się plazma preonowa, dlatego też aby
opisać złożone z niej obiekty, należy
przyjąć pewne arbitralne założenia. Po
pierwsze, ponieważ preony mają two
rzyć nawet tak lekkie cząstki jak neutri
na, przyjmuje się, że są one praktycznie
bezmasowe. Po drugie, prawie cała ich
masa pochodzi z oddziaływań pomię
dzy preonami, czyli jest to w uproszcze
niu energia, jak ą m uszą uzyskać, aby
uwolnić się z wnętrza cząstki, którą
tworzą. Energia ta jest reprezentowana
przez tzw. stałą worka B.
Bazując na tych założeniach, równa
nie stanu materii można zapisać nastę
pująco
p c 2 = 3p + 4 B,
gdzie p — gęstość materii, c — pręd
kość światła, p — ciśnienie materii, a do
wyliczenia masy i promienia gwiazdy
preonowej korzysta się z następujących
wzorów
A fs = (16/7B/?3)/(3c2),
/?ps = (3c2)/(16(pG5)1'2),
gdzie G — stała grawitacji.
Masa i promień gwiazdy preonowej
są więc funkcją stałej worka, a mówiąc
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Rys. 3. Zawartość jąder gwiazd zwartych. Rysunek na podstawie ilustracji ze strony www.universe-review.ca/F08-star.htm

inaczej, zależą od skali złożoności ener utworzyły się pęcherzyki czy też bańki
gii A. Jeżeli najcięższy kwark, czyli preonowe. Maksymalny rozmiar bańki
kwark szczytowy (ang. top quark) jest był ograniczony przez horyzont zdarzeń,
cząstką najsłabiej związaną, wówczas czyli promień Hubble’a (RH= c/H, gdzie
masa i prom ień gwiazdy preonowej H jest stałą Hubble’a) w temperaturze
przejścia fazowego (T= A/k(j), gdzie kB
przedstawiają się następująco
jest stałą Boltzmanna). Masa bańki była
2x1024 kg (TeV/A)3/2,
~ 3x l 0 3 m (TeV/A)3/2.
mniejsza niż maksymalna masa stabil
Proste dzielenie pokazuje, iż gęstość nej konfiguracji. Dzięki temu oraz dzię
gw iazdy preonow ej je st rzędu 1027 ki faktowi, że — ze względu na swoje
kg/m3! To tak, jakby zgnieść Ziemię do właściwości — gwiazdy preonowe nie
rozmiarów piłki do siatkówki!
podlegają procesowi promieniowania
Analizując relację masy, promienia Hawkinga3, obiekty te mogły przetrwać
i gęstości gwiazdy preonowej oraz sta aż do dzisiejszych czasów.
łej worka, czyli masy-energii preonu,
Istnieje jeszcze inny scenariusz po
widać, iż obiekt taki może mieć masę wstawania obiektów preonowych. Pod
w zakresie od sto razy mniejszej do sto czas wybuchu supernowej następuje jej
razy większej niż Ziemia, przy rozcią grawitacyjna zapaść do postaci gwiaz
głości promienia od kilku metrów do dy neutronowej lub czarnej dziury. Moż
ułamków milimetra, a przedział gęsto liwe są jednak sytuacje pośrednie. Ko
ści zawiera się pomiędzy 1026 kg/m3 laps może przebiegać w taki sposób, że
i 1033 kg/m3. Patrząc zatem na parame pokona barierę neutronową, ale nie bę
try takiego obiektu, trudno uznać go za dzie na tyle potężny, żeby ścisnąć mate
gwiazdę, jednakże ze względu na jego rię poniżej jej promienia grawitacyjne
przynależność do kategorii obiektów go. I właśnie wtedy może narodzić się,
zwartych przyjęło się używać w stosun w zależności od siły kolapsu, gwiazda
ku do niego tego terminu. Czasami sto kwarkowa lub preonowa.
suje się również angielską nazwę nug
Ciemna materia
get, co oznacza samorodek lub ziarno.
Według aktualnej wiedzy W szech
Formowanie się
świat zbudowany jest przede wszystkim
gwiazd preonowych
z ciemnej energii (ang. dark energy)
Obiekty preonowe mogły powstać i ciemnej materii (ang. dark matter)
we wczesnym Wszechświecie, podczas (patrz ramka „Ciemny Wszechświat”).
przejścia fazowego pierwszego rodza Gwiazdy preonowe są dobrymi kandy
ju 2 z fazy preonów do fazy kwarków datami na składniki ciemnej materii. Te,
1 leptonów. W w yniku tego procesu
3 W 1974 r. Stephen Hawking przewidział, iż na
2 W trakcie przejścia fazowego następuje skoko
wa zmiana właściwości fizycznych układu. Pod
czas przejścia fazowego pierwszego rodzaju zmie
niają się skokowo gęstość oraz funkcje stanu układu
(energia wewnętrzna, entropia, entalpia itp.).
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skutek efektów kwantowych czarne dziury powin
ny wytwarzać promieniowanie termiczne o w id
m ie ciała doskonale czarnego. Proces prom ienio
w ania H aw kinga nazyw a sie też parow aniem
czarnych dziur.
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które powstały we wczesnym Wszechświecie, mogą wnosić wkład do ciem
nej materii kosmologicznej, ponieważ
nie uczestniczyły w procesie nukleosyntezy. Natomiast gwiazdy preonowe
utworzone z masywnych nadolbrzymów, złożonych z materii barionowej,
mogą stanowić część ciemnej materii
w galaktykach.
Załóżmy teraz, iż wyłącznie gwiaz
dy preonowe tworzą ciemną materią
galaktyczną. Rozważmy tylko galakty
ki spiralne, dla których gęstość ciemnej
materii wynosipDM= IO 25g/cm3. Jeżeli
przyjmiemy, iż masa pojedynczego
obiektu preonowego ma wartość 1024kg,
to gęstość gwiazd preonowych w prze
strzeni kosmicznej powinna być rzędu
104 na parsek sześcienny (1 pc = 3,1
x l0 16 m). Oznacza to, że do wyjaśnie
nia przyjmowanej obecnie ilości ciem
nej materii wystarczyłaby jedna gwiaz
da preonowa w objętości milion razy
większej niż Układ Słoneczny

Detekcja gwiazd preonowych
Postawmy następujące pytanie: czy
wykrycie czegoś tak małego jak nieświecąca gwiazda preonowa o średnicy kil
ku metrów „zawieszona” w otchłani
Kosmosu jest w ogóle możliwe? Co
prawda, instrumenty i techniki obserwa
cyjne są stale udoskonalane, ale na pierw
szy rzut oka takie zadanie wydaje się ab
solutnie niewykonalne. A jednak da się
to zrobić! Co więcej, metod detekcji,
oczywiście pośrednich, jest kilka.

Promieniowanie kosmiczne
(pulsary preonowe)
Najbardziej energetyczne promienio
wanie, które dociera w okolice Ziemi,
ma energię rzędu 1021 eV. Dotychczas
nie jest znany żaden mechanizm, któiy
potrafiłby wygenerować promieniowa
nie o tak ekstremalnie wysokiej energii.
Gwiazdy preonowe stwarzają szansę na
wyjaśnienie tej zagadki. Otóż, analo
gicznie do gwiazd neutronowych, pod
czas kolapsu gwiazda preonowa również
wzmacniałaby swoje pole magnetycz
ne (na skutek zjawiska wmrożenia linii
pola magnetycznego w materię) i sta
wałaby się „preonowym pulsarem”. In
dukowane pole elektryczne takiego
obiektu szacuje się na 1034 V/m, co sta
nowi tak gigantyczną wartość, iż z na
wiązką wystarcza do wytwarzania pul
sów prom ieniowania kosmicznego
o ekstremalnie wysokiej energii (ang.
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Ultra-High Energy Cosmic Rays), tzw.
UHE CR. Obserwacje takiego promie
niowania prowadzi się w obserwatorium
wysokich energii Pierre Auger Observa
tory w Argentynie (strona domowa:
www.auger.org). Może tam właśnie uda
się zaobserwować i zlokalizować gwiaz
dy preonowe?

Ciemny Wszechświat
74 0/
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Ta część W szechświata, którą jeste
śmy w stanie obserwować, prawdopo
dobnie stanowi tylko ok. 4% jego cał
kowitej masy. Poza norm alną materią,
czyli galaktykami, gwiazdami, plane
tami, kometami itp. z pewnością ist
nieje materia, której nie dostrzegamy.
Świadczą o tym np. płaskie krzywe ro
tacji galaktyk spiralnych. Szacuje się,
że ciemna materia stanowi 22% całej
materii. Co w takim razie wypełnia 74%
naszego Wszechświata? Najprawdo
podobniej jest to ciemna energia, któ
ra w yjaśniałaby przyspieszanie roz
szerzania sie W szechświata odkryte
w 1998 r. na podstawie obserwacji
supernowych typu la. Krótko mówiąc,
działa ona ja k antygrawitacja.

Soczewkowanie grawitacyjne
Soczewkowanie grawitacyjne, wie
lokrotnie już opisywane w „Uranii -Postępach Astronomii” (patrz np.
KrzysztofZ. Stanek, Bohdan Paczyński
Soczewkowanie grawitacyjne— 3/1993
czy Janusz Osarczuk Przeszłość i przy
szłość soczewkowania grawitacyjnego
— 1/2000), powoduje powstanie wie
lokrotnych obrazów źródta i zachodzi
dla wszystkich rodzajów fal elektroma
gnetycznych (i nie tylko elektromagne
tycznych — patrz artykuł Janusza Osarczuka Soczewkowanie grawitacyjne fal
grawitacyjnych — „Urania” 3/2010).
W zależności od masy soczewki, takie
parametry jak rozdzielenie obrazów
i opóźnienie sygnału przybierają różne
wartości. Jeżeli soczewka posiada masę
w zakresie od 1014 kg do 1017 kg, wów
czas separacja obrazów źródła jest rzę
du femtosekund łuku (femto to 1 0 15),
a opóźnienie sygnału, indukowane przez
soczewkę, jest porównywalne do okre
su drgań promieni gamma. Poszukiwa
nia gwiazd preonowych należy więc
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prowadzić w reżimie piko-, femto-, a na
wet attosoczewkowania grawitacyjnego.
Najlepiej nadają się do tego widma
(roz)błysków gamma (ang. Gamma-Ray
Bursts — GBRs). Analizując sygnały
gamma pochodzące od źródła GRB
880205, obserwowanego przez satelitę
Ginga (więcej informacji o tym obser
watorium orbitalnym można znaleźć
pod adresem: www.heasarc.gsfc.nasa.goy/docs/girtga/ginga.html) wywnio
skowano, iż obserwowane źródło mog
ło być soczewkowane przez obiekt
0 masie 1016 kg i przesunięciu ku czer
wieni równym 1 (o ile charakterystycz
ne maksima i minima są następstwem
soczewkowania grawitacyjnego— tego
nie udało się potwierdzić). Niestety,
wadą soczewkowania grawitacyjnego
jest fakt, iż za jego pomocą nie można
wyznaczyć gęstości soczewki, a tym
samym trudno jest powiedzieć cokol
wiek na temat jej natury czy też tworzą
cych ją składników.

Fale grawitacyjne
Teoretycznie nic nie stoi na przeszko
dzie, aby gwiazdy preonowe istniały
w układzie podwójnym. Jak wiadomo,
obiekty krążące w takim systemie wokół
środka masy wraz z upływem czasu za
cieśniają swe orbity, aż w końcu docho
dzi do ich gwałtownego połączenia się.
W trakcie tego wspólnego dążenia ku
zagładzie oba składniki tracą energię
1emitują ją m.in. pod postacią fal gra
witacyjnych.
Załóżmy, że w układzie znajdują się
dwie gwiazdy preonowe o takiej samej
m asie, zaw ierającej się pom iędzy
1015 kg do 1023 kg i krążą po orbicie ko
łowej. Częstotliwość fal grawitacyjnych
f pochodzących z takiego systemu okre
śla wzór
f = (l/s(2MG/fl3)lt! ~ 6,0x10" Hz
(sec/r)3/8x(1015 kg/A/)58,
gdzie M — masa składnika układu, a —
półoś wielka orbity, r — czas przed zde
rzeniem (zlaniem się) składników.
Natomiast amplituda h takich fal (bo
tę właśnie wielkość mierzą detektory fal
grawitacyjnych) jest równa
h = (GLg/jr2c3)1/2)(l//gD )l/2 = 1,9
xl0 36 (M/1015 kg)5/3 (/7GHz)M(pc/£>),
gdzie
Z.g — moc promieniowania fal gra
witacyjnych, wyznaczana formułą L =
(64G4/5c5)(M a)5 = l,4 x l0 16 W (MI
10l5X/g/GHz)l0/3,
D — odległość, w której znajduje się
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N układów podwójnych gwiazd preonowych.
Analizując tę relację, można stwier
dzić, iż aktualnie istniejące rejestrato
ry fal grawitacyjnych mają zbyt niską
amplitudę progową detekcji, aby wy
kryć fale grawitacyjne pochodzące od
układu podwójnego gwiazd preonowych (więcej informacji na temat ist
niejących i planowanych obserwatoriów
promieniowania grawitacyjnego można
znaleźć pod adresem: www.johnstonsar
chive. net/reiativity/gwdtable.html).
Jednakże planowane detektory trzeciej
generacji, jak np. EURO (European
Gravitational Wave Observatory), po
winny być do tego zdolne.

czynnikami, np. wybuchami jądrowymi.
Wśród wszystkich rejestrowanych fal są
również takie, dla których nie można
wskazać przyczyny ich pochodzenia.
Ponieważ fale sejsmiczne generowane
przez tunelującą ziemski płaszcz gwiaz
dę preonową miałyby inny wzorzec niż
fale wspomniane dwa zdania wcześniej,
wobec tego w przypadku ich powtarza
nia się można by je zidentyfikować i pró
bować określić ich źródło. Gwiazdy preonowe dałoby się więc teoretycznie
wykiyć, badając uważnie i systematycz
nie ziemskie fale sejsmiczne, aczkol
wiek detekcja takiego zjawiska jest bar
dzo mało prawdopodobna.

Siły pływowe

Do tej pory potwierdzono obserwa
cyjnie istnienie białych karłów, gwiazd
neutronowych i (pośrednio) czarnych
dziur. W kolejce do odkrycia czekają
gwiazdy kwarkowe i gwiazdy dziwne
(oraz ich hybrydy). Gwiazdy preonowe
stanowią jeszcze bardziej hipotetyczne
obiekty niż gwiazdy kwarkowe, ponie
waż nie ma żadnej pewności, że istnieją
cząstki, z których te obiekty miałyby być
zbudowane. Jednakże gwiazdy preono
we nie są osamotnione w swojej podwój
nej hipotetyczności. Teorie supersymetrii, rozszerzające Model Standardowy,
zakładają istnienie wielu nowych fer
mionów, jak grawitino czy neutralino.
Takie cząstki mogłyby tworzyć nowe
klasy obiektów zwartych.

Gwiazda preonowa, która znalazła
by się w Układzie Słonecznym, mogła
by przelecieć w okolicy Ziemi, a nawet
wejść na jej orbitę (również na orbitę
innej planety czy Słońca). W takim przy
padku odczuwalibyśmy dodatkowe od
działywanie grawitacyjne, które powo
dowałoby (podobnie jak oddziaływanie
Księżyca) pływy na naszej planecie.
Gdyby, przykładowo, gwiazda preono
wa (o masie przybliżonej do masy Zie
mi) znajdowała się w odległości ok.
200 000 km od naszej planety (czyli
mniej więcej dwa razy bliżej niż Księ
życ), to — w zależności od swojej masy
— wywołałaby siły pływowe równe si
łom pływowym generowanym przez
Księżyc, a nawet sto razy większe. Na
tomiast gdyby taki obiekt zbliżył się na
odległość 10 000 km, czyli znajdował
by się ok. 3,5 razy bliżej Ziemi niż jej
orbita geostacjonarna, to wytworzyłby
siły pływowe sto a nawet milion razy
większe niż czyni to nasz naturalny sa
telita. Tak więc, w przypadku zaobser
wowania anomalnie dużych przypły
wów na powierzchni naszej planety
można rozpocząć poszukiwania gwiaz
dy preonowej.

Fale sejsmiczne
Może się zdarzyć, iż gwiazda preono
wa, która zawędrowała do Układu Sło
necznego, znajdzie się na kursie kolizyj
nym z Ziemią. W przypadku zderzenia
jest prawdopodobne, że taki obiekt prze
leciałby na wylot przez naszą planetę,
wzbudzając przy tym fale sejsmiczne.
Obecnie sejsmolodzy potrafią odróżnić
fale sejsmiczne powstałe w wyniku trzę
sienia Ziemi od fal wywołanych innymi
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Inne obiekty zwarte

Gwiazdy pre-preonowe
Czy gwiazdy preonowe stanowią
ostatnią możliwość uratowania się ma
terii przed zapadnięciem do czarnej
dziury? Czy mogą istnieć stabilne
obiekty o jeszcze większej gęstości?
Odpowiedź na to pytanie przychodzi
ponownie od strony fizyki cząstek ele
mentarnych i jest... pozytywna; natu
ralnie pozytywna warunkowo. Jeżeli
bowiem preony nie stanowiłyby naj
głębszej warstwy materii, lecz posia
dałyby jakieś składniki, to teoria nie
zabrania tymże składnikom grupować
się w większe obiekty.
4 Przedział czasu od chwili Wielkiego Wybuchu
do 5,39x 10 44 s nazywany jest erą Plancka. Jest ona
opisyw ana przez następujace param etry: czas
P lancka 5,39x1 ( H 4 s, długość P lancka 1,62
x l0 -35 m, temperatura Plancka 1,42x1032 K, zre
dukowana masa Plancka l,2 x l0 19 GeV/c2, gęstość
Plancka 5,16xl0% kg/m3. Od granicy wyznaczo
nej przez powyższe wartości zaczyna obowiązy
wać znana nam fizyka.

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Dotyczy to wszystkich jeszcze głęb
szych poziomów materii, o coraz mniej
szych rozmiarach, aż do skali Plancka4.
Oczywiście, z przyzwyczajenia oraz na
bazie tradycji, takie obiekty również na
zywalibyśmy gwiazdami, choć miałyby
one mikroskopijne rozmiary.

Podsumowanie
Teorie preonów są rozwijane od lat
siedemdziesiątych XX wieku. Dotych
czas żaden eksperyment nie potwierdził
istnienia tych cząstek. Pomysł gwiazd
preonowych narodził się natomiast już
w tym stuleciu. Wpadli na niego w 2004
roku Johan Hansson i Fredrik Sandin,
fizycy szwedzcy pracujący w Lulea
University of Technology, który to ośro
dek jest aktualnie liderem badań nad
gwiazdami preonowymi.
Koncepcja gwiazd preonowych
prawdopodobnie jeszcze długo pozosta
nie jedynie naukowym wytworem wy
obraźni. Mimo iż metody detekcji takich
obiektów istniejąjuż dziś, to jedynie nie
poprawni optymiści spodziewają się ich
odkrycia w przewidywalnej przyszłości.
Nieortodoksyjna idea gwiazd preono
wych zakłada bowiem istnienie pre
onów. Do eksperymentalnego odkrycia
tych cząstek nie wystarczy ani Wielki
Zderzacz Hadronów (LHC), ani nawet
planowane akceleratory kolejnej gene
racji. Preon jest takim drobiazgiem, przy
którym neutrino staje się gigantem. Być
może w LHC uda się natrafić na jakiś
ślad preonów lub jakąś wskazówkę
związaną z nimi, niemniej ich detekcja
wymagałaby użycia tak wielkich ener
gii, na które, zarówno ze względów tech
nicznych jak i finansowych, ludzkość
prawdopodobnie jeszcze długo nie bę
dzie mogła sobie pozwolić. Jeżeli jed
nak kiedyś, w jakikolwiek sposób, na
stąpi potwierdzenie ich egzystencji, to
odkrycie to spowoduje daleko idące kon
sekwencje dla nauki. Nastąpi era nowej
fizyki.

Autor je st astronomem pracujucym
w U niwersytecie Wrocławskim.
Zajmuje się fizyką protuberucji sło
necznych oraz zagadnieniami zwią
zanymi z soczewkowaniem grawi
tacyjnym. Jest aktywnym popula
ryzatorem astronomii
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Astronomia
w sztuce
W

' Olsztyńskim Planetarium
prowadzim y
wykłady
z astronomii dla słuchaczy
o zróżnicowanym wieku i poziomie wie
dzy. Zauważyłam, że z dużym zaintere
sowaniem przyjmowane są dygresje na
temat dzieł sztuki, które nawiązują do
omawianych zagadnień. Zgromadziłam
więc reprodukcje obrazów związanych
z astronomią. Część z nich przedstawi
łam na jednej z konferencji. Prośbę re
daktorów „Uranii-Postępów Astrono
mii”, by podzielić się z czytelnikami
wybranymi przykładam i, realizuję
z przyjemnością.
Omówienie przykładów filiacji mię
dzy astronomią i sztuką rozpocznę od
Biblii — najbardziej znanej księgi
świata. W 1498 r. Albrecht Durer przed
stawił cykl drzeworytów Objawienie
Janowe, według Księgi Apokalipsy.
Rysunek 3 przedstawia ilustrację słów:
Gdy otworzył pieczęć szóstą, [...] słoń
ce stało się czarne, ja k włosienny wór,
a cały księżyc stał się ja k krew. I gwiaz
dy spadły z nieba na ziemię'. Zapewne
te biblijne słowa są uzasadnieniem na
zywania obfitych deszczów meteoro
wych „otwarciem szóstej pieczęci”.
Treści astronomiczne w Biblii przeana
lizował Galileusz, zapewne bardzo
wnikliwie, bo w obronie swojej godno
ści, a może i życia. Mając świadomość
istnienia spisku przeciwko sobie, chciał
1Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 1990.
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przekonać do swoich racji wielką księż
nę Krystynę Lotaryńską. Napisał do niej
20-stronicowy list, poświęcony głównie
własnej interpretacji sceny biblijnej,
w której Jozue prosi Pana Boga o zatrzy
manie Słońca na niebie, by za dnia mógł
dokończyć bitwę z Amorejczykami.
Scenę tę przedstawia rycina Gustava
Dore (rys. 4) z XIX w. Słońce, zatrzy
maj się w Gibeonie, a ty, księżycu, w do
linie Ajałon! I zatrzymało się słońce,
i stanął księżyc, dopóki naród nie ze
mścił się na swoich nieprzyjacio/ać'/2.[Joz. 10:12-13], W owych czasach
jedyny ruch własny, jaki przypisywano
Słońcu, to ruch około 1° na dobę w kie
runku wschodnim, na tle gwiazdozbio
rów zodiakalnych, obecnie nazywany
rocznym. Ruch dzienny Słońca wynikał
z ruchu Primum Mobile — najwyższej
sfery, która wprawiała w ruch wszyst
kie pozostałe. Galileusz objaśniał, że
zgodnie z systemem Ptolemeusza Bóg,
wstrzymując Słońce i spełniając prośbę
Jozuego, sprawiłby, że nie przesunęło
by się ono o 1° na wschód, przez co noc
zapadłaby o 4 minuty wcześniej! Obrót
Ziemi przypisywał obrotowi Słońca,
zatem zatrzymanie Słońca zatrzymało
by obrót Ziemi i wówczas rzeczywiście
wydłużyłby się dzień tak, jak to jest za
pisane w Biblii. Uczony głosił, że Bóg
wyposażył człowieka w zmysły i rozum,
by sam poznawał świat, a Biblia nie jest
źródłem wiedzy o budowie Wszech
świata. W liście do ojca Benedetto CaU r a n i a - Po st ępy A st r o n o m ii

Rys. 1. Dysk z Nebry. Źródło: Wikimedia Commons,
autor Dbachmann

Rys. 2. Ilustracja komety Donatiego nad Paryżem.
Skan z „Great Comets” Roberta Burnhama
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Rys. 3. Otwarcie szóstej pieczęci, Albrecht Durer

Rys. 4. Ilustracja do Biblii, Gustaw Dore. Źródło: Wikipedia
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stellego pisał: szczególnie gdy chodzi
o te nauki, o których w Biblii nie ma na
wet najmniejszej wzmianki; dotyczy’ to
zwłaszcza astronomii, której poświęca
się tak mało uwagi, że nie wymienia się
nawet nazwy żadnej z planet. Inna cie
kawa historia o Galileuszu wywodzi się
z obrazu szkoły Murilla, który przedsta
wia uczonego w lochu inkwizycji, wska
zującego palcem pewne miejsce na ścia
nie. Podczas konserwacji, po wyjęciu
obrazu z ramy, okazało się, że duża
rama zasłaniała napis na ścianie Eppur
si muove (A jednak się porusza), który
to właśnie wskazywał Galileusz. Czy
po procesie wyrzekł on te słowa, trud
no powiedzieć, być może informacja
0 tym, jakoby tak było, wywodzi się
właśnie z tego obrazu, namalowanego
niewiele lat po śmierci Galileusza. Jak
dzieła sztuki propagowały odkrycia
Galileusza, wkrótce po ich dokonaniu,
przedstawia Jarosław Włodarczyk w ar
tykule Wszechświat, luneta i pędzep.
Stonehenge — budowla megalitycz
na z epoki neolitu i brązu, wpisana na
listę światowego dziedzictwa UNESCO,
obserwatorium, sanktuarium, cmenta
rzysko — to powszechnie znany i nie
wymagający przedstawienia obiekt.
Natomiast warto zwrócić uwagę na jego
replikę — sympatyczne dzieło Carhenge wykonane przez artystę Jima Reindersa w stanie Nebraska ku pamięci jego
ojca (rys. 5). Z epoki brązu pochodzi
również wyjątkowe dzieło, o którym
trudno nie wspomnieć— brązowy Dysk
zNebry, o średnicy 32 cm i grubości 4,5
do 17 mm (rys. 1). Miał on 32 małe krąż
ki ze złota (obecnie 29), interpretowane
jako gwiazdy, wśród nich siedem — jako
Plejady, oraz dwie płytki: sierpowatą
1okrągłą, interpretowane jako Księżyc
pięć dni po nowiu i Słońce. Według nie
mieckiego astronoma Ralfa Hansena
dysk służył do korygowania różnic mię
dzy kalendarzem słonecznym i księży
cowym w następujący sposób: jeśli pię
ciodniowy Księżyc znajdzie się nad
Plejadami — zdarza się to raz na dwa,
trzy lata — wówczas należy dodać mie
siąc w kalendarzu księżycowym.
Ciekawym przykładem ilustrującym
dawne, złowróżbne pojmowanie znacze
nia komet jest tkanina z Bayeux. Jej frag
ment przedstawia rys. 6. Ten unikatowy,
wielobarwny romański haft z 1077 r. to
70-metrowy pas materiału o szerokości
2Jarosław Włodarczyk, Wszechświat, luneta i pę
dzel, Wiedza i Życie, 6/2007, s.42-45.
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pół metra, na którym wyhaftowano 58
scen podboju Anglii przez Normanów,
w tym dramatyczną śmierć króla Harol
da w bitwie pod Hastings. W jednej ze
scen dworzanie z niepokojem wskazują
kometę. To właśnie kometa Halleya,
z roku 1066, jest zapowiedzią śmierci
króla. Obserwował ją także w 1301 r.
Giotto di Bondone. Posłużyła mu jako
wyobrażenie Gwiazdy Betlejemskiej,
umieścił ją nad stajenką we fresku Ado
racja Magów. Kometa pojawia się rów
nież na obrazie Jana Matejki Stańczyk,
dawny tytuł Stańczyk w czasie balu na
dworze królowej Bony wobec stracone
go Smoleńska. Na stole leży list, dato
wany na 1514 r., donoszący o utracie
Smoleńska przez Rzeczpospolitą. Czyż
by to nieszczęście zwiastowała widocz
na za oknem kometa? Czy ona również
zapowiadała biblijny potop, jak sugeru
je John Martin na obrazie The Eve o f
the Delugel Jednym z najpiękniejszych
przedstawień komety widzianej gołym
okiem jest obraz komety Donatiego nad
Paryżem (rok 1858), z książki Amedee
Guillemina. Oddaje ona prawdziwy wy
gląd nieba, z jasnym Arkturem (rys. 2).
Zbiór bardzo ładnych ilustracji: komet,
gwiazdozbiorów, zjawisk meteorowych,
zaćmień Słońca, według obrazów Wil
helma Krafta można znaleźć w książce
Wszechświat i człowiek, tom III, redak
cja Jana Kremera.
Bardzo bogate godzinki księcia de
Berry, to wybitne dzieło średniowiecz
nego miniatorstwa. Ten prywatny mo
dlitewnik, zamówiony przez Jana Due
de Berry około 1410 r., zawiera ponad
100 iluminacji i inicjałów, w większo
ści wykonanych przez braci Limbourg.
Na początku manuskryptu znajduje się
12-stronicowy, obfitujący w treści astro
nomiczne kalendarz słoneczny, ze zna
kami zodiaku podzielonymi na stopnie
i symbolami planet. Przedstawia sceny
życia dworskiego i wiejskiego, typowe
dla poszczególnych miesięcy roku ka
lendarzowego, przeważnie z zamkiem
w tle. Wśród nich luty (rys. 7) jest naj
starszym pejzażem zimowym w sztuce
europejskiej. Wpływ tego dzieła jest wi
doczny w malarstwie Piotra Bruegla
starszego. Z tego dzieła pochodzi też
znana miniatura „człowiek anatomicz
ny” opisująca wpływ gwiazd na ciało
człowieka. Godzinki są istotnie „bardzo
bogate” choćby z powodu ilości użytej
ultramaryny, farby niezwykle drogiej
w owych czasach, mniej zamożni mu2/2011

Rys. 5. Fragment Tkaniny z Bayeux. Źródło: Wikipedia

Rys. 6. Luty, Bardzo bogate godzinki księcia de Berry, bracia Limbourg. Źródło: Wikipedia
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sieli zamawiać obrazy, na których niebo
malowane było odcieniami żółci. Ręko
pis godzinek znajduje się obecnie w Mu
zeum Kondeuszy w Chantilly, niedaleko
Paryża.
Przez wiele wieków zadaniem sztuki
było krzewienie wiary. Przykładem takiej
funkcji sztuki jest Stworzenie świata i wy
pędzenie z raju (1445). Jest to niewielkie
malowidło Giovanniego di Paolo, tem
perą i złotem na desce, z podstawy ołta
rza Guelfi kościoła św. Dominika w Sie
nie, a obecnie w zbiorach Metropolitan
Museum (patrz druga, wewnętrzna stro
na okładki o.II). Koncentryczne kręgi
przedstawiają Ziemię jako jeden z czte
rech żywiołów, otaczająjąkręgi symboli
zujące żywioł wody, ognia i powietrza.
Za nimi znajduje się 7 kręgów znanych
wówczas planet (w tym Słońca), a ostat
ni krąg tworzą konstelacje niebieskie we
dług znaków zodiaku. Obraca je Stwórca
na tle złotej poświaty, w asyście 12 błę
kitnych cherubinów.
Jacopo Tintoretto w 1570 r. namalo
wał Powstanie Drogi Mlecznej na pod
stawie mitu greckiego, według którego
luno miała tak wiele pokarmu, że gdy
karmiła Heraklesa, mleko tryskało z obu
jej piersi aż na niebo, tworząc jasną wstę
gę (patrz o.II). Jako ciekawostkę dodam,
że każda grecka kobieta miała swoją
opiekunkę w postaci półboskiej istoty,
określanej mianem iuno— jakby Anio
ła Stróża. Mężczyźni też mieli swojego
opiekuna, był nim Geniusz. Gdy rodził
się mężczyzna, wraz z nim rodził się jego
geniusz. Dla Indian z plemienia Chero
kee Mleczna Drogajest rozsypaną mąką
(znowu coś dojedzenia!), a po szwedz
ku to „Zimowa Droga”, co przepięknie
opowiada swojej córeczce rozmiłowa

Rys. 7. Ilustracja z „L’atmosphere:
Flammariona
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ny w astronomii bohater powieści Świat
Zofii3.
Rysunek 7, często zamieszczany
w podręcznikach, przedstawia średnio
wiecznego mnicha usiłującego podejrzeć
funkcjonowanie maszynerii niebios. Jest
on błędnie uznawany za drzeworyt nie
miecki z początków XVI w. Ta sympa
tyczna rycina podpisana słowami „Le
genda mówi: pewien średniowieczny
misjonarz opowiada, że znalazł miejsce,
gdzie spotyka się niebo z Ziemią” po
wstała jako ilustracja do książki Kamila
Flammariona ,JL’atmosphere:meteorologie populaire”, wydanej w roku 1888.
Do ilustrowania wielu wątków tema
tycznych z historii astronomii doskona
le nadaje się dzieło Adreasa Cellariusa,
Harmonia Macrocosmica z roku 1660.
Wiek XVII to wiek rozwoju astronomii
i również złoty wiek kartografii nieba.
Cellarius na 29 podwójnych stronach
atlasu ukazuje pojmowanie świata przez
Ptolemeusza, Kopernika i Tychona de
Brahe (rys. 8 — system Kopernika).
Zjawiska astronomiczne pomagały
w datowaniu dzieł sztuki. Przykładem
może być obraz wybitnego portrecisty
Hansa Holbeina Młodszego Ambasado
rowie (patrz o.II). Postacie na obrazie to
szlachcic Jean de Dinteville i biskup Geo
rges de Selwe. Profesor filozofii i nauk ści
słych John North wykazał, że widoczne
na obrazie globusy, oba zegary słonecz
ne, kwadranty i torquetum określająmiejsce i czas namalowanego spotkania na 11
kwietnia 1533 r. — Piątek Wielkanocny,
między trzecią i czwartą po południu, w
Londynie. O datowaniu dzieł van Gogha
pisał w Uranii-PA Józef Smak4. Motywy
astronomiczne przewijają się w wielu dzie
łach tego malarza, polecam również arty
kuł Jarosława Wło
darczyka Chaucer,
van Gogh i planety5.
Ciekawą symboli
kę ma witrażowa ro
zeta katedry w Lo
zannie. Przedstawia
Chrystusa, wszechw ładcę Kosm osu
i Czasu w otoczeniu
4pórroku, 12 m ie
s ię c y , c z te r e c h
żywiołów, 12 znaków
zodiaku oraz Słońca i
Księżyca, co świad
czy o stopniowym
przenikaniu
astrologii
meteorologie populaire" Kamila
do chrześcijaństwa.
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Szczególnie uwidacznia się ono w twór
czości XV-wiecznego malarza niderlandz
kiego Hieronima Boscha. Przykłademjest
centralna część jego malowidła Siedem
grzechów głównych — grzechy główne
są tu przejawem negatywnego wpływu
planet. Symbolika lunama występuje
w prawie każdym z jego dzieł. Bosch
prawdopodobnie poznał również gnozę
judeochrześcijańską, być może jako czło
nek kongregacji Braci Wspólnego Ży
cia, a w światopoglądzie gnostycznym
istotną rolę pełniła astronomia i kosmo
logia6.
W epoce romantyzmu dzieła malarskie
przej awiały pokorną kontemplacj ę natu
ry, zachwyt dla doskonałości Stwórcy,
zderzenie mikrokosmosu z makrokosmosem i skończoności życia człowieka z nie
skończonością Wszechświata. Niemal
każdy obraz Caspara Davida Friedricha
przejawia właśnie taką tematykę, np.
Krzyż w górach, Gwiazda wieczorna,
Mnich nad brzegiem morza czy Dwóch
mężczyzn kontemplujących Księżyc. Od
mienną postawę przyjął pejzażysta John
Constable, który ze swoich dzieł pragnął
uczynić dzieła nauki. Obraz miał być na
rzędziem poznania praw przyrody, doku
mentem. Głosił: Malarstwo jest wiedzą
i powinno być uprawiane jako bada
nie praw natury. Dlaczego więc malar
stwo pejzażowe nie miałoby być trakto
wane jako dziedzina filozofii natury,
a obrazy jako jej eksperyment? Kieru
nek ten reprezentował również najwybit
niejszy brytyjski pejzażysta William Tur
ner; świadczy o tym choćby tytuł dwóch
jego grafik (jednakowy dla obu) Kometa
Donati, Oxford, 7.30p.m.,5październik
1858. Ponad 20 prac związanych z ko
metami i meteorami można znaleźć
w twórczości wybitnego artysty i poety
Williama Blake’a, który posługiwał się
nową, wynalezioną przez siebie techniką
graficzną „druku iluminowanego” .
W owym czasie modne było umieszcza
nie komet i spadających gwiazd na por
tretach, miało to sugerować szlachetność
i wyjątkowość portretowanego.
Poczucie osamotnienia wobec potę
gi Wszechświata przepięknie ukazywał
3 Jostein Gaarder, Świat Zofii, Warszawa 1995,
s. 544-545.
4JózefSm ak, Van Gogh, Księżyc, planety i gwiaz
dy, U rania-Postępy Astronom ii,3/2003.
5Jarosław Włodarczyk, Chaucer, van Gogh i pla
nety, Wiedza i Życie 3/1989, 54-56.
6 Hieronim Bosch. Astrologiczna symbolika jeg o
dziel, Warszawa, 1977.
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Rys. 8. Mapa z Harmonia Macrocosmica, Andreas Cellarius. Źródło: Wikimedia Commons

symboliczny malarz czeski Frantisek
Kupka, np. w obrazach Disc o f Nevton,
The way o f Silence. Kosmiczne treści do
skonale oddaje abstrakcyjna forma kom
pozycji Wassily Kandinskiego, jak rów
nież surrealistyczne spojrzenie Maxa
Ernsta.
W Muzeum Narodowym w Krako
wie można zobaczyć arcydzieło Wy
spiańskiego Apollo — System Słonecz
ny K opernika. Bóg Słońca A pollo
rozdziela „planety żeńskie” i „planety
męskie”. U dołu obrazu są Ziemia, We
nus i Luna, a u góry Saturn, Jowisz, Mars
i Merkury.
Na wzmiankę zasługuje nastrojowe
dzieło Witolda Pruszkowskiego Spada
jąca gwiazda, z roku 1846, znajdujące
się obecnie w Muzeum Narodowym
w Warszawie (patrz o.II).
Tematyka astronomiczna pojawia się
jako zagadnienie centralne w wielu ob
razach Henryka Wańka, współczesnego
prozaika, krytyka sztuki i wybitnego ma
larza, który sam siebie nazywa „opowia2/2011

daczem obrazów”. Przedstawiam, dla
przykładu, jak opowiada o Wszechświecie w obrazach Na niebie i Na Ziemi
(patrz okładka).
Zachwyt dla astronomii widać rów
nież w dziełach japońskiego artysty Kazuaya Akimoto, np. Planety, Zaćmienie.
Wiele przepięknych, niezmiernie kolo
rowych galaktyk i obiektów mgławico
wych maluje Jeanie Campbell.
Zachwycające instalacje przedsta
wiające planety i inne ciała Układu Sło
necznego prezentowano podczas Mię
dzynarodow ego F estiw alu Św iatła
Skyway 2009 w Toruniu, pod kierow
nictwem artystycznym Mario Caeiro.
Opisać tego nie sposób, więc zachęcam
do odwiedzenia strony festiwalu http://
www.skyway.art.pl/— naprawdę warto.
W opracowaniu ograniczyłam się do
sztuk plastycznych. Moim celem było
przedstawienie dzieł, które mogłyby być
interesującymi dygresjami podczas wy
kładów z astronomii, a ilustracje literac
kie i muzyczne nie budzą tak dużego za
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

interesowania słuchaczy jak obrazy.
Związki literatury z astronomią przed
stawione są w książkach: Poezja i astro
nomia7oraz Czytaj i myśl. Zderzenia li
teratury z fizyką8. Związki astronomii
z muzyką od lat ciekawie prezentuje
w Uranii-Postępach Astronomii Jacek
Drążkowski.

7 Red. Bogdan Burdziej i Grażyna Halkiewicz-Sojak, Poezja i astronomia, Wydawnictwo Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
8Stanisław Jakubowicz i inni, Czytaj i myśl. Zde
rzenia literatury z fizyką, Wydawnictwo Pedago
giczne ZNP, Kielce 2007.

Lidia Kosiarek je s t absolwentką
astronomii UMK w Toruniu. Od
szeregu lat pracuje w Olsztyńskim
P lan etarium i O bserw atorium
Astronom icznym, popularyzując
osiągnięcia współczesnej astrono
mii
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Rok Heweliusza

Rok Jana Heweliusza 2011 rozpoczęty!

400-setne urodziny astronoma w Gdańsku
eweliusz, jako religijny prote
stan t, czło n ek rad y sw ojej
luterańskiej parafii kościoła św.
Katarzyny, uważał, że Bóg mu sprzyja,
nagradzając odpowiedzialną i wydajną
pracę w odziedziczonych po ojcu bro
warach. Środki uzyskane w piwnym in
teresie inwestował w rozwój stw orzo
neg o p rz e z sie b ie o b se rw a to riu m
astronomicznego przy ulicy Korzennej.
Tu prowadził żmudne, precyzyjne ob
serwacje, konstruował nowe przyrządy
i instrumenty. I znów zasłużył na boską
przychylność, która obsypała go przy
wilejami i własną drukarnią, gdzie wy
dawał swe dzieła.
Taki mniej więcej był sens początku
kazania księdza profesora Marcina Hintza, biskupa Kościoła Ewangelicko-Au
gsburskiego diecezji pomorsko-wielko
polskiej. Nabożeństwo ekumeniczne,
po raz pierwszy po wojnie odprawione
w tym kościele wg liturgii luterańskiej,
zapewne bliskiej tej z XVII w., kończy
ło długi dzień 28 stycznia 2011 r., dzień
czterechsetnych urodzin Jana Heweliu
sza w Gdańsku. Uroczystą inaugurację
na wieki ma upamiętniać tablica wmu
rowana w pobliżu płyty nagrobnej astro
noma. Bez zbędnej pompy, profesor
Andrzej Zbierski we wzruszających sło
wach podziękował ojcom karmelitom,
dzisiejszym gospodarzom kościoła, za
opiek ę nad odkrytym przez siebie
w 1986 r. pochówkiem. Pisała o tym
„Urania” nr 1/1987' i tam umieszczono

H

historyczne, czarno-białe zdjęcie wów
czas jeszcze nieodrestaurowanej klepsy
dry trumiennej Heweliusza.
Krótko potem, we wrześniu 1987 r.,
odbył się w Gdańsku Zjazd PTA. Za
pewne było nas kilkoro, aleja zapamię
tałem tylko oprowadzającego nas Pre
zesa i Przyjaciela, Roberta Głębockiego,

Najwcześniej świętowało dzień 400-setnych urodzin Jana Heweliusza Centrum
Hewelianum na Gradowej Górze w centrum Gdańska. Już o godzinie 11.00 na
interaktywnej wystawie pt. „Energia, Niebo i Słońce” po raz pierwszy pokazano
model satelity Heweliusz. Ma jedynie 20 cm i waży zaledwie 7,0 kg, ale jak ma
gnes przyciąga wzrok i budzi zainteresowanie zwiedzających. Model satelity wy
konało specjalnie dla Centrum Hewelianum Centrum Badań Kosmicznych Pol
skiej Akademii Nauk. Projekt BRITE-PL jest realizowany przez konsorcjum kanadyjsko-austriacko-polskie i zakłada zbudowanie dwóch satelitów — bliźniak He
weliusza będzie nosił imię Lem — oraz umieszczenie ich na orbicie do marca
2013 r. Oprócz małego teleskopu na pokładzie satelitów znajdą się m.in. trzy kom
putery pokładowe, system komunikacji, system zasilania, koła zamachowe wyko
rzystywane do obracania satelity i magnetometr. Ich zadaniem będzie badanie
zmienności jasnych gwiazd.

jednego z nielicznych następców Hewe
liusza w Gdańsku. Załatwienie wejścia
do kościoła nie było chyba jeszcze łatwe,
bo zakodowało mi się w pamięci suro
we wnętrze z resztkami gruzu, pamiąt
ka po wyzwolicielach z 1945 r.
Po blisko 20 latach powróciłem do
św. Katarzyny, patronki m.in. i uczo
nych. Rok 2006, znowu ruiny. N a ze
wnątrz świątyni sterczą osmalone ożebrow ania spalonego kilka m iesięcy
wcześniej dachu. W Gdańsku właśnie
odbywa się Światowy Kongres Carillonowy i na cudem ocalałym carillonie
na wieży św. Katarzyny gra carillonistka miasta Gdańska, Mo
nika Kaźmierczak. Prze
w rotny los spraw i, że
przez 2-3 tygodnie każ
dego następnego roku
będę, razem z M oniką
i mobilnym carillonem,
podróżow ać po kraju
jak o w spółorganizator
festiwalu „Tour de Ca
rillon” (patrz „U rania-PA ” 5/2009).
Dzwony całe życie,
a także i po śmierci, to
warzyszyły Heweliuszo
wi. Pierw szy carillon
Wystąpienie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza na
w Gdańsku zawieszono
obchodach 400-lecia urodzin Jana Heweliusza w Gdańsku.
na wieży Ratusza Głów
Fot. Ewa Grela

68

nego Miasta na 50 lat przed jego uro
dzinami. Kilkanaście lat później roz
brzmiał instrument na św. Katarzynie.
Obydwa nie miały klawiatury, grając
jako kuranty muzykę zapisaną mecha
nicznie. Utrzymywane były przez Radę
Miasta, której Heweliusz był członkiem.
50 lat po śmierci astronoma, nad miej
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scem jego wiecznego spoczynku zawie
szono pierwszy carillon z klawiaturą.
Zniszczony i odbudowany po pożarze
z 1905 r., został w końcu rozmontowa
ny przez Niemców na złom w 1942. Dzi
siejszy instrument liczyć będzie nieba
wem 50 dzwonów i został zbudowany
wysiłkiem prywatnych fundacji, miasta
i Muzeum Historycznego, które pod
nazwą Muzeum Zegarów Wieżowych
jest gospodarzem wieży św. Katarzyny.
Rodzinne zamiłowanie do carillonów związało mnie od kilku lat z Gdań
skiem. Tym czasem okazało się, że
sprawujący opiekę nad gdańskimi carillonami dyrektorzy Muzeum, Adam
Koperkiewicz i Grzegorz Szychliński,
są jeszcze w iększym i m iłośnikam i
astronomii niż ja carillonów. Od kilku
lat zabiegają, by Rok Heweliusza ogło
szony przez Radę Miasta Gdańska miał
także rangę ogólnopolską. Odbyli „kru
cjatę” w tej sprawie po największych
uniwersytetach, aż w końcu spotkali
śmy się w Sejmie, gdzie PTA wsparło
ich inicjatywę. W spólnie z K om isją
Kultury zredagowaliśmy tekst, przyję
tej później przez Sejm jednogłośnie
Uchwały („Urania-PA” 1/2011, s. 33).
” Elektroniczną rekonstrukcję tego zeszytu zna
leźć m ożna na internetowych stronach .A rch i
wum Uranii” http://urania.pta.edu.pl/urania/urania.html
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Rok Heweliusza
brakło astronomii. Na
zaćmienie czekał, zain
stalowany obok carillonu na wieży Ratusza,
teleskop. Niestety, za
chmurzenie sprawiło,
że zaćmienie transmito
wano z bezchm urnej
Italii.
Trzy tygodnie póź
niej, również w Ratu
szu, ro z p o c z ę ła się
oficjalna uroczystość
I n a u g u r a c ji R o k u ,
w obecności reprezen
tującego Prezydenta
Rzeczypospolitej mini
Wydany przez Pocztę Polskąznaczek upamiętniający 400 rocz
stra Sławomira Nowanicę urodzin Heweliusza i koperta z pierwszego dnia obiegu
ka, marszałka Senatu
Patronat honorowy nad Rokiem przyjął Bogdana Borusewicza i gospodarza, pre
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.
Spośród okolicznościowych laudacji
Bronisław Komorowski.
Preludium oficjalnego otwarcia Roku zwróciła uwagę pełna dowcipu i swo
nastąpiło już 4 stycznia 2011 r. Publicz body przemowa ministra Nowaka lek
ny pokaz zaćmienia Słońca był w Gdań ko wypominająca Gdańskowi brak kul
sku pierwszym z zaplanowanych 400 tywowania astronomicznych tradycji
wydarzeń na 400-lecie urodzin Gdańsz i współczesnego obserwatorium na mia
czanina Tysiąclecia. Społeczność opusz rę Heweliusza, a gdańskim uczelniom
czonego zim ą przez turystów Trójmia brak astronomii wśród propozycji edu
sta tłu m n ie z a p e łn iła d z ie d z in ie c kacyjnych. Przy okazji wręczono spe
Ratusza Głównego Miasta przy Długim cjalne granty Uniwersytetu Gdańskiego
Targu, głównej siedziby Muzeum Histo na badania związane z Heweliuszem
rycznego, co można sprawdzić choćby oraz nagrody w konkursie literackim
w serwisie YouTube. Potrzeba kontaktu pod auspicjami Teatru Wybrzeże na po
gdańszczan z astronomią, jak widać, jest święcony astronomowi utwór drama
duża i to chyba M uzeum najbardziej tyczny. N a konkurs literacki przysłano
zadbało, by wśród 400 imprez nie ża ponad 50 utworów, a obydwa granty UG

Klepsydra z trumny Jana Heweliusza — stan
z 1987 r. Fot. archiwum
2/2011

Tak wygląda odnowiona klepsydra dzisiaj.
Fot. archiwum
U r a n i a - Po st ę p y A st r o n o m ii

dotyczyły pozaastronomicznej działal
ności uczonego. Centralnym punktem
uroczystości było odsłonięcie wizerun
ku okolicznościowego znaczka Poczty
Polskiej, wydanego na tę okazję. To
warzyszyły mu fanfary grane przez —
nomen omen — Hevelius Brass, gdań
ski kwintet dęty blaszany, z pierwszą
trąbką Wybrzeża, Pawłem Huliszem na
czele. Następnie goście udali się piętro
wyżej na otwarcie wystawy „Era no
wych odkryć — 50 lat NASA”. Szcze
gólną atrakcją towarzyszącą wystawie
jest zaaranżowany na dziedzińcu, dzię
ki miejscowym miłośnikom astronau
tyki, wyposażony w bogate oprogra
m o w an ie s y m u la to r lą d o w n ik ó w
kosmicznych.

m

.k '.

Odkrywca grobu Jana Heweliusza prof. An
drzej Zbierski podczas wystąpienia w koście
le św. Katarzyny. Fot. M. Mikołajewski

Po południu, tym razem w miejscu,
gdzie Heweliusz zasiadał jako ławnik
sądowy, a w piwnicach trzymał ponoć
beczki z piwem ze swojego browaru,
w Ratuszu Starego Miasta przy ul. Ko
rzennej odbyło się wręczenie najbar
dziej prestiżowej gdańskiej Nagrody
Naukowej im. Jana Heweliusza wybit
nym profesorom: chemikowi Januszo
wi Rachoniowi w dziedzinie nauk przy
rodniczych oraz ekonomiście Janowi
Bumewiczowi w dziedzinie nauk humanistycznych. Z żalem odnotowałem,
że wśród dotychczasowych laureatów
brakuje astronoma.
Wyjście z Ratusza wiedzie wprost na
rozległy plac obok starych młynów nad
Radunią z efektownym, odsłoniętym
w roku 1987, pomnikiem astronoma
(patrz okładka „Uranii-PA” 1/2011).
Naprzeciw, po drugiej stronie rzeki,
znajduje się kościół św. Katarzyny. Dwa
kroki stąd, na skrzyżowaniu Korzennej
i dzisiejszej ulicy Heweliusza, jeszcze
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Dziwny ogon
planetoidy Scheila
Wczesnym rankiem 11 grudnia astro
nom Uniwersytetu Arizona Stece Larson
przeglądał niebo w ramach Catalina Sky
Survey za pomocą 70-centymetrowego
teleskopu Schmidta. W trakcie obserwa
cji zauważył niezwykły wygląd planeto
idy 596 Scheila w pasie głównym pla
netoid. Nie przypominała gwiazdopodobnego punktu na niebie, jakiego się
spodziewał, lecz była rozmazana, z de
likatną łuną rozciągającą się na kilka
minut łuku na zachód i północ. Inni
astronomowie szybko potwierdzili kometarny wygląd, zauważając rozległy
łuk materii na północy i mniejszy na
południu od asteroidy.
Tydzień po odkryciu Larsona zagad
ka planetoidy Scheila nadal pozostawa
ła niewyjaśniona. Rozpoczęło się astro
nomiczne śledztwo.
Wcześniejsze obserwacje obiektów
pasa głównego o średniej odległości od
Słońca 2,9 AU (jednostek astronomicz
nych) i o czasie obiegu Słońca 5 lat nie
wykazały niczego niezwykłego. Seria
starannie wykonanych zdjęć przez Briana Warnera w czerwcu 2005 r. ujawniła
typowe zachowanie planetoidy, która wi
ruje wokół osi w czasie 15,9 godz.
Jednak coś musiało się przydarzyć
Scheili w ciągu ostatniego miesiąca. Alex
Gibbs, członek grupy Catalina, spraw
dził zdjęcia wykonane w listopadzie i za
uważył, że planetoida pojaśniała wtedy
o kilka dziesiątych wielkości gwiazdowej.
Do 3 grudnia wykazywała już oznaki roz
mycia i była jaśniejsza o jedną wielkość
gwiazdową niż normalnie. W ciągu ostat
niego tygodnia tajemnicza chmura wokół
planetoidy powiększyła się znacząco.
Mimo, że Scheila znajduje się teraz 365
min km od nas, wielu astronomów ama
torów wykonało godne pochwały zdję
cia tego dziwnego obiektu.

„Badam y teraz
e w olucję chm ury
pyłu, by określić, czy
jest to efekt pojedyn
czego impulsu czy
trwałego procesu"
— m ówi Larson.
O g óln ie m ów iąc,
widmo chmury
m oże z a d e c y d o 
wać, która m ożli
wość jest prawdzi
wa.
Astronom amator
z M aryland John
Menke za pomocą Asteroida 596 Scheila zaobserwowana 15 grudnia przez Alexa Gib18-calowego tele bsa za pomocą 1,5-metrowego teleskopu zwierciadlanego na
szczycie Mount Lemmon w Arizonie. Zdjęcie jest złożeniem trzy
skopu Newtona za dziestu 20-sekundowych ekspozycji. Kierunek północ jest u góry,
rejestrował 16 grud a pole ma szerokość 6 minut tuku. Źródło: Catalina Sky Survey
nia widmo planeto
być efektem zderzenia lub wyrzucania
idy, które było opadające na czerwonym
końcu i zawierało kilka nietypowych
gazu.
Dodatkowe obserwacje pozwolą roz
emisji niedaleko niebieskiego końca.
„Dla mnie wygląda to jak coś więcej niż różnić wyrzut gazu typowy dla komety
tylko pył!” — komentuje John.
od przypadkowego zderzenia. Jeżeli za
Wcześniejsze widmo Scheili sugeru łożymy drugą możliwość, zauważa Da
je, że jest to planetoida rzadkiego typu vid Nesvorny (z Southwest Research In
T. Posiada ciemną powierzchnię, której stitute), orbita Scheili i/lub jej stopień ro
widmo przypomina widmo odsłoniętego tacji mogą podlegać mierzalnym zmia
jądra komety. Jeżeli Scheila jest drze nom. Na przykład obiekt o średnicy 1km
miącą kometą to taką naprawdę dużą. i masie jednej milionowej masy Scheili,
Aktualne oszaowanie jej średnicy to uderzający z prędkością 5 km/s zmie
niłby dużąpółoś orbity o ok. 75 km — to
113 km.
Specjaliści od komet David Jewitt 50 razy więcej niż wynosi niepewność
(z Uniwersytetu Kalifornia z Los Ange aktualnej orbity.
Rozstrzygnięcie śledztwa należy te
les) i Hal Weaver (z Applied Physics La
boratory) pod koniec tego miesiąca mają raz do profesjonalnych astronomów i du
wykorzystać trochę cennego czasu te żych teleskopów, do których mają do
leskopu Hubble’a, by wyjaśnić zagadkę stęp. Trzeba jednak przyznać, że rola
planetoidy. Tymczasem teleskopy na amatorów była nieoceniona. Nigdy nie
ziemne próbują zarejestrować emisję wiadomo, kiedy przypadkowo zrobione
CN, molekuły, która mogłaby jedno zdjęcie pomoże rozwiązać astronoznacznie wskazać ujście gazu z wnę micznązagadkę. Rozwiązania tej zagad
ki można spodziewać się w ciągu naj
trza obiektu.
„To kometa z pasa głównego, jednak bliższych tygodni. Bądźcie czujni!
Magda Siuda
nie wiem jeszcze jakiego typu” — wyja
śnia Jewitt. Według niego chmura może Źródło: www.scyandtelescope.com

w latach 50. ubiegłego wieku, stały trzy
domy astronoma, wiernego poddanego
i stypendysty polskiego króla, wyburzo
ne ponoć na fali niszczenia śladów po
niemieckiej kulturze (sic!) w Gdańsku.
W śród zapalonych pochodni goście
z Ratusza zlali się z tłumem gdańszczan
oczekujących na ukoronowanie uroczy
stości. Po krótkiej inscenizacji z udzia
łem ... samego astronoma i obecnego
prezydenta miasta, przy dźwiękach pie
śni wykonywanych przez Chór Miesz

czan Gdańskich w strojach z epoki pod
dyrekcją Moniki Kaźmierczak (tej sa
mej!), rozdano 400 chińskich lampio
nów, które niebawem efektownie roz
świetliły niebo. Podobnie jak w innych
europejskich miastach, był to zapewne
pierw szy i ostatni tego typu pokaz.
Część lampionów, zahaczając o drze
wa, niebezpiecznie zawisła nad głowa
mi publiczności, co skończyło się spo
kojną interwencją straży pożarnej.
Chór i garstka najwierniejszych przy
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jaciół astronoma udała się na opisaną
wyżej, kończącą urodziny, modlitwę
ekumeniczną. Na zakończenie gospo
darz karmelitańskiego kościoła, przeor
klasztoru, ojciec Tadeusz Popiela, nie
bez żalu skonstatował, że rzadko kto
zagląda tu, do kościoła, by choćby
skromną wiązanką lub cichą modlitwą
złożyć hołd i wspomnieć Wielkiego
Jana Heweliusza nad Jego autentycz
nym grobem.
Maciej Mikołajewski
2 /2 0 II
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Herschel waży ciemną materię
przez pył z każdej kiedykolwiek istnieją
cej galaktyki. Te fluktuacje odwzorowują
rozkład galaktyk oraz halo ciemnej ma
terii, które galaktyki otacza.Wszystkie
galaktyki znajdują się wewnątrz halo
ciemnej materii, czasem kilka zanurzo
nych jest w jednym halo, ale raczej nie
wszystkie halo są zamieszkałe przez
galaktyki. Prawdopodobnie formowanie
galaktyk nie jest wydajnym procesem
w zbyt masywnych lub w za mało ma
sywnych galaktykach.
Dane z satelity Herschel przynoszą
informacje o galaktykach typu starburst,
gdzie wyjątkowo aktywnie powstają
gwiazdy — w setkach czy nawet tysią
cach na rok. Dla porównania, w naszej
Galaktyce powstaje średnio jedna gwiaz
da na rok. Oszacowano, jaka powinna
być minimalna masa halo, aby mogły
powstawać w nich wydajnie gwiazdy. Na
mapach, powstałych w czasie badań
HerMES, galaktyki świecą jasno w da
lekiej podczerwieni i na falach submilimetrowych. W tej części widma promie
niuje głównie pył galaktyczny, który po
chłonął energetyczne promieniowanie
elektromagnetyczne i reemituje je jako
fale podczerwone. Dodatkowo ekspan
sja Wszechświata powoduje ich dalsze
przesunięcie ku czerwieni. Galaktyki
obserwowane z przesunięciam i ku
czerwieni z ~ 2 -3 widzimy takimi, jaki
mi były, gdy Wszechświat miał kilka mi
liardów lat.
Galaktyki aktywnie
formujące gwiazdy,
zwłaszcza te bardzo
o dleg łe g a la ktyki,
były przez lata wielką
niewiadomą. Bardzo
trudno zaobserw o
wać taką pojedynczą
galaktykę, bo przy ta
kich odległościach na
falach podczerw o
nych trudno uzyskać
dobrą rozdzielczość.
Obserwacje satelity
H erschel p rze kra 
czają te ograniczenia.
Światło podczerwone
wysyłane przez
wszystkie słabe ga
laktyki tworzy rozpro
szone tło podczerwo
Rozpoznanie poszczególnych galaktyk jest trudne, ponieważ są
ne. Fluktuacje tego
to obiekty niezwykle słabe, a jednocześnie bardzo liczne, ich ob
światła wskazują jak
razy nakładają się na siebie na 2-wymiarowym zdjęciu. Powstaje
rozłożone są galakty
zamglenie promieniowaniem podczerwonych CBI. Rozmiar zdję
ki, które to światło wy
cia to 218 minut łuku. Źródło: ESA & SPIRE consortium & Her
syłają. Niełatwo ba
MES consortium

„Galaktyki widziane w podczerwieni za
mieszkują halo ciemnej materii o ma
sach większych niż 3*1011 mas Słońca”
— taki tytuł nosi praca, która z końcem
lutego ukazała się w magazynie „Natu
rę”. W skład galaktyk wchodzą gwiazdy,
pył i gaz, ale to tylko 10% masy całej
galaktyki. Uważa się, że pozostałe 90%
to znacznie większe i niewidoczne dla
teleskopów halo ciemnej materii. To wła
śnie dzięki halo galaktyki nabierają da
nego kształtu. We wczesnym Wszechświecie niewielkie fluktuacje ciemnej
materii rozrosły się pod wpływem sił gra
witacji w złożony system ścian i włókien
zwany kosmiczną siecią. Zwykła mate
ria, gromadząc się przez miliony lat
w węzłach tej sieci, chłodziła się, zagęsz
czała i tworzyła pierwsze gwiazdy.
Ile potrzeba ciemnej materii, aby za
początkować powstawanie gwiazd w ga
laktykach? Nowe badania oparte na da
nych z Kosmicznego Obserwatorium
Herschela pokazały, że halo ciemnej
materii o masach większych niż 300 mld
mas Słońca jest szczególnie wydajne
w zapoczątkowaniu gwałtownego etapu
tworzenia gwiazd (ang. starburst). To
właśnie te halo mieszcząw sobie galak
tyki, które najaktywniej tworzą gwiazdy.
Herschel mierzył niewielkie fluktuacje
w kosmicznym tle podczerwonym (ang.
Cosmic Infrared Background). CBI to
łączna rozproszona emisja wytworzona
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dać te obiekty, a dzięki Herschelowi uda
ło się to zrobić w bardzo szerokim za
kresie skal kątowych sięgających w dół
aż do 1 sekundy łuku.
Do analizy danych użyto „modelu
halo” — jest to podejście, które na bazie
matematyki statystycznej pozwala opi
sać rozkład ciemnej materii (DM). W ta
kim modelu można badać wzajemne
relacje między galaktykami a otaczają
cymi je halo DM. Przy użyciu statystyki
można było scharakteryzować korelacje
w rozkładzie galaktyk zamieszkujących
różne halo i, co ważniejsze, galaktyk
zajmujących to samo halo. Właśnie ten
drugi rezultat pozwala na wyszukanie
różnic w sposobie grupowania się ga
laktyk i halo ciemnej materii. W małych
skalach te dwa rozkłady znacznie się od
siebie różnią— najmniej masywne halo
nie zawierają żadnych galaktyk. Nato
miast galaktyki najaktywniej tworzące
gwiazdy „lubią” zamieszkiwać halo o ma
sach większych niż 300 mld mas Słoń
ca, co jednocześnie wskazuje na mini
malną masę halo konieczną do powsta
nia w niej galaktyki typu starburst. Ta war
tość wyróżnia halo, gdzie formowanie
gwiazd odbywa się bardzo wydajnie, ale
jednocześnie 10 razy wolniej niż prze
widują to półanalityczne modele formo
wania galaktyk.
Teoria wskazuje, że proces powsta
w ania gw iazd m oże odbyw ać się
w mniej masywnych halo niż wyliczona
powyżej wartość, ale najprawdopodob
niej proces ten zostanie stłumiony w wy
niku eksplozji supernowych, powstałych
z najbardziej masywnych pierwszych
gwiazd: gwałtowny wybuch usuwa gaz,
a małomasywne halo nie jest w stanie
zatrzymać go siłami grawitacji. Halo nie
jest w stanie utrzymać żyjącej galakty
ki. Z drugiej strony jeśli halo jest zbyt
masywne, chłodzenie gazu jest mało
efektywne, a jest to proces konieczny
do pow stania dostatecznie gęstej
chmury, z której później pow stają
gwiazdy.
Kosmiczne Obserwatorium Hersche
la od 2009 r. bada Wszechświat w pro
mieniach podczerwonych. HerMES to
skrót od Herschel Multi-tiered Extra-galactic Survey — jest to kluczowy projekt
badawczy, na który przeznaczono naj
więcej czasu obserwacyjnego, ma na
celu badanie ewolucji bardzo odległych
galaktyk. Również Polska ma swój udział
w konstruowaniu satelity i w badaniach
wykonanych przez Herschela.
(ta)
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Cykl życia gwiazd na
przykładzie Andromedy
Dwa obserwatoria należące do Europej
skiej Agencji Kosmicznej (ESA) połączy
ły siły, by przedstawić galaktykę Andro
medy (M31) w nowym świetle. Herschel
obserw uje pierścienie form owania
gwiazd, dając najbardziej szczegółowe
zdjęcie tej galaktyki w podczerwieni,
a XMM-Newton pokazuje umierające
gwiazdy świecące w zakresie rentge
nowskim.
W czasie Bożego Narodzenia 2010 r.
należące do ESA kosmiczne obserwa
toria Herschel i XMM-Newton zostały
wycelowane w najbliższą dużą galakty
kę spiralną — M31. Jest to galaktyka
podobna do naszej, obie zawierają kil
kaset m iliardów gwiazd. To zdjęcie
w podczerwieni (patrz rozkładówka) jest
najbardziej szczegółowym zdjęciem
kiedykolwiek zrobionym w tym zakre
sie. Widać na nim, że wiele nowych
gwiazd właśnie się tworzy.
Herschel, obserwując w dalekiej pod
czerwieni, dostrzega obłoki chłodnego
pyłu i gazu, gdzie mogą tworzyć się
gwiazdy. Wewnątrz tych obłoków znajdująsię pyłowe kokony zawierające two
rzące się gwiazdy. Każda formująca się
gwiazda kurczy się w wolnym procesie
grawitacyjnym, który może trwać setki
milionów lat. Kiedy osiągnie już wystar
czająco dużą gęstość, zacznie świecić

w zakresie widzialnym. Wyłoni się z pier
wotnego obłoku i stanie się widzialna dla
zwykłych teleskopów.
Wiele galaktyk ma kształt spiralny, ale
Andromeda jest interesująca ze wzglę
du na ogromny pierścień pyłu o szero
kości 75 tys. lat świetlnych, otaczający
centrum galaktyki. Niektórzy astronomo
wie spekulują że ten pierścień pyłu mógł
się utworzyć w wyniku kolizji z inną ga
laktyką. Nowe zdjęcia z Herschela ujaw
niają bardziej złożone szczegóły, mo
żemy dostrzec co najmniej 5 koncen
trycznych pierścieni pyłu formującego
gwiazdy.
XMM-Newton uwydatnia setki źródeł
rentgenowskich wewnątrz Andromedy.
Wiele z nich jest zgromadzonych wokół
centrum, gdzie gwiazdy często są stło
czone (w skali kosmicznej, dla nas jest
tam dość pusto). Rozchodzą się tu fale
uderzeniowe, znaleźć można szczątki
wybuchających gwiazd, a także pary
gwiazd uwięzionych w grawitacyjnym
oddziaływaniu aż do śmierci.
W tym śmiertelnym uścisku umarła
gwiazda, w której przestały zachodzić
reakcje termojądrowe, nadal ściąga gaz
ze swojego wciąż żyjącego towarzysza.
Gaz, przemieszczając się w przestrze
ni, zostaje podgrzany i emituje promie
niowanie X. Żyjąca gwiazda będzie
w końcu znacząco uszczuplona, a więk
szość jej masy przeciągnięta na stronę
silniejszego grawitacyjnie partnera. Gdy

nasza rozkładówka:

Galaktyka Andromeda (M31)
'ł , \

Galaktyka Andromeda to nasz najbliżej położony galaktyczny sąsiad, zawierający kil
kaset miliardów gwiazd. Złożenie zdjęć pokazuje wszystkie stadia cyklu życia gwiaz
dy. Zdjęcie w podczerwieni z Herschela przedstawia obszary chłodnego pyłu, które
znaczą zbiorniki gazu, gdzie zachodzi formowanie się gwiazd. Zdjęcie w zakresie
optycznym pokazuje dorosłe gwiazdy. Promieniowanie rentgenowskie zarejestrowa
ne przez XMM-Newtona ukazuje gwałtowny koniec gwiezdnej ewolucji, w którym gwiaz
da eksploduje lub pary gwiazd rozszarpują się na kawałki.
Źródło: podczerwień: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/J. Fritz, U. Gent; zakres X: ESA/
XMM-Newton/EPIC/W. Pietsch, MPE; zakres optyczny: R. Gendle
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gwiezdne zwłoki otulą się skradzionym
gazem, mogą nawet eksplodować.
Zdjęcia wykonane w podczerwieni
i zakresie X dostarczają informacji, któ
rych nie można zebrać za pomocą na
ziemnych teleskopów, ponieważ te dłu
gości fal sąabsorbowane przez ziemską
atmosferę. Migoczące gwiazdy obser
wowane z Ziemi są pięknym widokiem,
ale tak naprawdę ukazują nam jedynie
wycinek swojego życia. Światło widzial
ne przedstawia tylko dorosłe gwiazdy,
podczas gdy podczerwień pokazuje mło
de gwiazdy, a promieniowanie X te
u schyłku życia.
By nakreślić życie gwiazdy, musimy
zaobserwować ją na każdym etapie
i właśnie dlatego wkład Herscela i XMM-Newtona jest taki duży.
Magda Siuda
Źródło: astronomy.com

Było nam dane
Słońca zaćmienie
W środę 4 stycznia od 8 rano, czyli od
momentu wschodu naszej Gwiazdy, aż
do godz. 11 mogliśmy cieszyć nasze
oczy (zaopatrzone w odpow iednią
ochronę) pięknymi widokami zaćmienia
Słońca. Niestety, nie w całej Polsce po
goda dopisała — chmury spowiły Po
znań i Toruń, ale mieszkańcy Krakowa,
Warszawy czy Gdańska mieli okazję do
zrobienia pięknych zdjęć. W fazie mak
symalnej Księżyc zakrył 80% tarczy
Słońca, zrobiło się nieco ciemniej, na
wet w tych miejscowościach, gdzie to
piękne zjawisko zakryły chmury.
W tym roku czekają nas jeszcze 3
zaćmienia częściowe (w czerwcu, lipcu
i listopadzie, niewidoczne w Europie).
Podobne do wtorkowego zaćmienie zo
baczymy w Polsce dopiero w 2026 r.
W przyszłym roku łowcy zaćmień mają
dwie okazje do zobaczenia całkowitego
zaćmienia — w Japonii, Ameryce Pół
nocnej i Chinach oraz Australii i Nowej
Zelandii. W Polsce na całkowiete za
ćmienie trzeba poczekać do 2135 r.

Zaćmienie Słońca 4 stycznia 2011 r., zdjęcie
wykonane na Suhorze w Gorcach w Obser
watorium Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Źródło: orion.pta.edu.pl
2/201 i

400-setne urodziny astronoma w Gdańsku

Wystąpienie przedstawiciela Prezydenta RP ministra Sławomira Nowaka

Nowa tablica, wzorowana na ilustracji z „Selenografii”, upamiętniają
ca 400-setną rocznicę urodzin Jana Heweliusza w murach kościoła
św. Katarzyny, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki

Wystawa zdjęć NASA

Prezentacja znaczka Poczty Polskiej wydanego z okazji 400-lecia urodzin astronoma. Od lewej stoją dyrektorzy Muzeum
Historycznego Miasta Gdańska, panowie Grzegorz Szychliński i Adam Koperkiewicz

HEWELIUSZ

Fot. archiwum

Hewelianum, Ewa Grela, M. Mikołajewski

2011

Model pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE na wysta
wie w Centrum Hewelianum
2

Urania

400 lampionów na czterechsetne urodziny rozświetliło niebo nad
Radunią i Motławą (w głębi Ratusz Starego Miasta)
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Styczniowe zaćmienie Słońca

Autor listu przytoczonego na s. 50, Grzegorz Kubicki, podczas obserwacji zaćmienia Słońca 4 stycznia i wykonane przez niego zdjęcie
(około 20 min po fazie maksymalnej) zatytułowane żartobliwie „Pierścień z diamentem inaczej”

To zdjęcie zostało wykonane w stolicy Czech, Pradze, a przysłał je nasz
zagraniczny czytelnik pan Robert B. Slobins. Widoczne na zdjęciu wieże
należą do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny przed Tynem, gdzie
spoczywają doczesne szczątki duńskiego astronoma Tychona Brahe.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że zainteresowanie astronomią roz
budziło w nim dobrze widoczne w czasach jego młodości zaćmienie Słoń
ca, które nastąpiło w 1560 r.

• •

*
w

i J i

Barwną relację z wyprawy w poszukiwaniu skrawka bezchmur
nego nieba w dniu zaćmienia przysłał nam pan Mariusz Rudziń
ski. Wraz z kolegami polował na dziurę w chmurach, ale nie mniej
emocji dostarczyły im spotkania z dziką zwierzyną i gospoda
rzem pola, na którym rozstawili sprzęt obserwacyjny. Powyżej
jedno z serii wykonanych zdjęć. Pomimo fatalnych warunków
pogodowych wyprawę zaliczyli do udanych

c C
J J i
# • •

\m

Powyższą serię zdjęć styczniowego zaćmienia Słońca przysłał nasz wieloletni współpracownik, autor kalendarza astronomicznego, pan
Tomasz Ściężor. Wszystkie zdjęcia zostały zrobione w Krakowie (kampus Politechniki Krakowskiej) przy pomocy aparatu Canon EOS 500D
z obiektywem 135 mm (górny i dolny rząd) lub teleobiektywem MTO 1000 (środkowy rząd). Fotografie były robione bez filtra — jego rolę
w tym przypadku spełniała mgła

W .IV

U r a n i a . - POSTĘPY ASTRONOMII

2/2011

rozmaitości

Migocząca
mgławica Krab
Astrofizycy przez długi czas uważali
mgławicę Krab za stałą „świecę standar
dową” w zakresie rentgenowskim. Jed
nak 12 stycznia na spotkaniu Amerykań
skiego Towarzystwa Astronomicznego
Colleen Wilson-Hodge z Centrum Lotów
Kosmicznych im. Marshalla zaprezen
tował osiągnięcia grupy badaczy, którzy
odkryli fluktuacje w promieniowaniu
mgławicy.
„Gdyby dane pochodzące z jednego
instrumentu satelity sugerowały tę infor
mację, nikt by w to nie uwierzył" — mówi
Wilson-Hodge. Jednak, gdy badacze
wraz ze znawcami instrumentów porów
nali cztery różne obserwacje wykonane
w zakresie X i znaleźli te same waria
cje, zrozumieli, że pochodzą one z „je
dynej wspólnej cechy tych obserwacji”
— mgławicy Krab.
Mike Cherry i Gary Case z Uniwer
sytetu Stanowego Louisiana pierwszy
raz zaobserwowali osłabienie promienio
wania Kraba za pomocą Gamma-ray
Burst Monitor (GBM) znajdującego się
na Kosmicznym Teleskopie Promienio
wania Gamma Fermi (ang. Fermi Gamma-ray Space Telescope). Aby spraw
dzić czy osłabienie jest prawdziwe, a nie
jest tylko artefaktem błędów instrumen
tu, grupa badaczy połączyła dane z GBM
z okresu od sierpnia 2008 do lipca
2010 r. z odpowiadającymi im danymi
z trzech innych obserwatoriów rentge
nowskich. Wyniki pokazały, że promie
niowanie z mgławicy Krab wykazuje sta
ły spadek o 7% w ciągu poprzednich
dwóch lat dla czterech pasm wysokiej
energii X (wprzedziale od 12000 do
500 000 elektronowoltów). Patrząc jesz

Zdjęcie mgławicy Krab złożone z trzech różnych obserwacji. Jasnoniebieski kolor przedsta
wia dane rentgenowskie z satelity Chandra, czerwony to obserwacje w podczerwieni z Ko
smicznego Teleskopu Spitzera, a reszta to optyczny obraz z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Źródło: J.Hester / A.Loll / R.Gehrz / NASA / ESA

cze dalej w przeszłość, całkowite pro
mieniowanie mgławicy Krab zmienia się
— jaśnieje i ciemnieje — o 3,5% na rok
w czasie od 1999 r.
„Inne grupy obserwatorów zauważy
ły fluktuacje w danych z instrumentów,
ale nie wierzyły w nie” — mówi WilsonHodge. „Tradycyjna wiedza (że Krab jest
stały) może być trudna do zwalczenia”.
Mgławica Krab jest najjaśniejszym
źródłem na niebie obserwowanym w do
syć stabilnym zakresie wysokich ener
gii (prom ieniowanie rentgenowskie
i gamma). Z tego powodu astronomowie
przez dekady używali jej jako „świecy
standardowej" w astrofizyce wysokich
energii. Mgławica ta jest często używa
na do kalibracji instrumentu, a nawet
jako jednostka mia
ry „m ilikrab”. Nie
spodziewane fluktu
acje mgławicy Krab
m ogą wpłynąć na
wyniki badań, w któ
rych Krab został wy
korzystany do kali
browania czy okre
ślania odległości.
„Jeszcze nie po
p raw iliśm y w cze 
śniejszych wyników,
dlatego nie wiemy,
ja k d u ży b ę d z ie
wpływ tych zmian”
— twierdzi WilsonHodge. „Dla niektó
Połączone dane z satelitów rentgenowskich przedstawiają fluktu
acje w promieniowaniu mgławicy Krab w ciągu poprzednich 12 lat. rych instrumentów
i obserwacji wpływ
Źródło: NASA Goddard Space Flight Center
2/qoii
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może być mały, jednak dla innych po
nowna analiza może zmienić wnioski
z badań”.
Z tego odkrycia można wyciągnąć
praktyczną lekcję. „Mamy nadzieję, że
wyniki uwzględniające nie-stałą mgławi
cę Krab pomogą astronomom uzmysło
wić, jak ważne jest wzajemne sprawdza
nie kalibracji pomiędzy instrumentami”.
Mgławica Krab, jedno z najbardziej
zbadanych ciał niebieskich, jest pozo
stałością po supernowej, która była ob
serwowana przez chińskich astronomów
w 1054 r. Jądro eksplodującej gwiazdy
przekształca się w pulsara, bardzo gęstą
gwiazdę neutronową ratującą ok. 30 razy
na sekundę. Zewnętrzne warstwy tworzą
mgławicę, rozszerzającą się chmurę
gazu promieniującądzięki energii pulsa
ra w całym zakresie widma elektroma
gnetycznego. Pulsy promieniowania X
i radiowego pochodzące od pulsara nie
ulegają zmianie, dlatego naukowcy po
dejrzewają że fluktuacje pochodząz ze
wnętrznych części mgławicy.
„To środowisko jest zdominowane
przez pole magnetyczne pulsara, któ
re, jak podejrzewamy, jest niebezpiecz
nie uporządkowane” — twierdzi Roger
Blandford, dyrektor Kavli Institute for
Particle Astrophysics and Cosmology.
„Zmiany promieniowania rentgenow
skiego mogą łączyć się ze zmianami
pola magnetycznego, jednak gdzie to
może następować, pozostaje tajem
nicą”.
Magda Siuda
Źródło: www.scyandtelescope.com
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Astronomia
hellenistyczna
Część II

'W "W Tprzedziale czasowym odI / l r
dzielającym dwie wielkie
w W osobowości starożytnej na
uki, tj. Hipparcha z Nikei i Klaudiusza
Ptolemeusza, działali także inni wielcy
astronomowie i matematycy, których
dociekania wywarły ogromny wpływ na
geometryczne modele egipskiego astro
noma. Jedną z takich osobowości był
niejaki Menelaos1, który działał poko
lenie wcześniej od Ptolemeusza, wyko
nując swoje obserwacje astronomiczne
w Rzymie w 98 r. po Chr. Współcześnie
prace jego są znane jedynie z tłumaczeń
arabskich.
Sphaerica w trzech księgach stano
wi podręcznik geometrii sferycznej.
W księdze pierwszej, prócz podania de
finicji trójkąta sferycznego, odwołuje się
również do twierdzeń Euklidesa odno
szących się do trójkąta. W księdze dru
giej matematyk odnosi się do ważnych
zagadnień związanych ze sferyczną
astronomią, kontynuując swoje rozwa
żania w trzeciej księdze, w której zawarł
podstawowe rozważania dotyczące try
gonometrii sferycznej. Ustalenia mate
matyka i astronoma zostały następnie
wykorzystane przez innych astrono
mów, m.in. przez Ptolemeusza, niezwy1 Ptol. Alm. 7.3; Plut. D efac. 17.
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klej osobowości swoich czasów. Pocho
dzący z Tebaidy w Egipcie żył i działał
w II w. po Chr. (ur. 100 r. — zmarł ok.
165 po Chr.)2w Aleksandrii oraz odda
lonym o 15 mil na wschód od tego ośrod
ka nadmorskim miasteczku Kanopos3,
które w starożytności było centrum kul
tu Ozyrysa, mając również opinię dość
rozrywkowego miejsca. Powszechnie
przyjmuje się, iż swoje badania prowa
dził w latach 127— 148 przed Chr. Samo
nazwisko wskazuje, że był Egipcjani
nem greckiego pochodzenia, natomiast
imię Klaudiusz świadczy, iż był obywa
telem rzymskim. Jego prace astrono
miczne są dedykowane nieznanemu
Syrusowi, z którym astronom musiał być
w dość ścisłych relacjach, gdyż dedy
kował mu również i inne pisma4. Wśród
2 O. Pedersen, A Survey o f the Almagest, With
Annotation and New Commentary by Alexander
Jones, Sources and Studies in History o f Mathematic and Physical Sciences, London 2010, s. 12.
3 Obecnie Kanopos (dzis. Abu Qir) znajduje się
we wschodniej części Aleksandrii, ok. 25 km od
jej centrum. Na temat matematycznych i fizycz
nych nauk, które rozwijały się w Aleksandrii oraz
samego ośrodka zob. m.in.: P.M. Fraser, Ptole
maic Alexandria, Oxford 1972, s. 376-434; ed.
Chr. Jacob, F. De Polignac, Alexandria, Third
Century BC., Alexandria 2000.
4 O. Pedersen, A Survey o f the Almagest, With
Annotation and New Commentary by Alexander
Jones, Sources and Studies in History o f M athematic and Physical Sciences, London 2010, s. 26.
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jego najbliższych przyjaciół był astro teorii planetarnego
nom Teon z Smyrny5, któremu zawdzię ruchu i dostosowania
cza posiadanie opisów obserwacji pla ich do o b serw acji
net. Zasadniczo niewiele więcej wiemy w ta k i sp o só b , że
o tym encyklopedyście i badaczu, sku znaczna liczba zja
pionym prócz astronomii również na w isk zachodzących
na nieboskłonie mog
matematyce, geografii i astrologii.
Obszerne pisma aleksandryjczyka ła zostać wywniosko
sugerują, iż jego zamysłem było tworze wana.
Almagest, używa
nie encyklopedii matematyki stosowa
nej. Współcześnie z dzieł traktujących ny pow szechnie do
o mechanice znamy tylko tytuły6. Wie czasów średniow ie
le fragmentów jego Optyki i Hipotez pla cza9, stanowi współ
netarnych m ożem y rekonstruow ać cześn ie n a jo b sz e r
z wersji greckich i arabskich, a także i in n i e j s z y t r a k t a t
ne prace w zarysie (Annalemma i Pla- a s t r o n o m i c z n y ,
nisfera), monumentalne dzieło w języ w którym zostały za
ku greckim Geografia oraz wielki traktat warte istotne informa
o astronomii Mathematike Syntaxis, sta cje odnoszące się z a 
jąc się następnie Magiste Syntaxis, któ r ó w n o d o s a m e j
ry po kolejnych transkrypcjach i p rze materii badań astro Rys. 1. Klaudiusz Ptolemeusz na szesnastowiecznej rycinie. Źró
dło: Wikimedia
kładach je s t znany współcześnie jako nomicznych, a także
do zagadnień filozoficznych i teolo w łaśn ie Z ie m ia stan o w i cen tru m
Almagest1.
To monumentalne dzieło w trzyna gicznych, bowiem astronomia może Wszechświata, używanych przez astro
ukierunkow ać rozw ażania na tem at noma, polegał na tym, iż jeśli Ziemia nie
stu księgach o naturze matematycznej
stanowiło rozwinięcie teorii zapocząt pierwszej przyczyny ruchu niebios — stanowiłaby środka, to płaszczyzna ho
ryzontu nie przecinałaby na pół sfery
kowanych przez Apolloniosa z Perge boskiego Primum Mobile'0.
Na kartach swego dzieła Ptolemeusz gwiazd. Argument ten w teorii heliocenw III w. przed Chr., którą z kolei roz
winął Hipparch z Nikei w Bitynii. Klau odnosi się także do różnych ruchów ob trycznej Kopernika stanowił dlań po
diusz Ptolemeusz był kontynuatorem serwowanych na sferze niebios, również ważną trudność, choć był w stanie ją
myśli wielu astronomów greckich, ba do kulistości i wielkości Ziemi, jej cen odeprzeć, przywołując tezy, które już
bilońskich, a system zaproponowany tralnego i stałego położenia. Nie rozpa przewidział Ptolemeusz, zdający sobie
przez niego, z drobnymi poprawkami, truje zagadnień związanych z teorią he- sprawę z faktu, iż nawet jeśli przyjmie
pozostał aktualny w astronomii aż do liocentryczną; wydaje się, iż z jego się teorię geocentryczną, pozycja obser
czasów Mikołaja Kopernika8. W kon punktu widzenia była ona otwarta na watora na powierzchni Ziemi nie odpo
tekście odwołań Ptolemeusza do wcze krytykę zarówno z zakresu fizyki, jak wiada dokładnie środkowi Wszechświa
śniejszych myśli teoretyków greckich, i astronomii. Należy ponadto pamiętać, ta. Po drugie Kopernik zaobserwował,
takich jak Apolollonios czy Hipparch, iż odkrycie skutków ruchu obrotowego że chociaż horyzont nie dzieliłby sfery
astronom aleksandryjski był nie tylko Ziemi rzeczywiście wymagałoby znacz niebieskiej na pół, o ile Ziemia znajdo
b iern y m n aślad o w cą, szczeg ó ln ie nie dokładniejszych instrumentów niż te, wałaby się w znacznej odległości od
w kontekście matematycznej i sferycz które były dostępne Ptolemeuszowi. Jak środka tej sfery — znacznej, czyli po
nej astro n o m ii zaw artej w dw óch podkreśla Lloyd: prymitywna obserwa równywalnej z rozmiarami samej sfery,
pierw szych księgach A lm agest, ale cja ruchów obiektów, które znajdują się to właściwy wniosek, jaki należałoby
uwodnił, iż był ich godnym następcą, niedaleko Ziemi, nie dawała żadnych po wysnuć, jest taki, że nie środek Ziemi
cechującym się nie tylko oryginalnym wodów do zwątpienia w tezę, że znajdu odpowiada środkowi W szechświata,
czy nowatorskim podejściem, ale też j e się ona w stanie spoczynku, a jedno lecz raczej sfera niebieska jest niezwy
odznaczał się zręcznym i wykwalifiko cześnie przynosiła bardzo wiele danych, kle duża w porównaniu z Ziemią12. Teza
wanym podejściem teoretycznym. Pto które mogłyby potwierdzić ten wniosek11. ta broniona była przez Ptolem eusza
lemeusz niewątpliwie był wyjątkowy Jednym z najbardziej wyrazistych argu w dalszych częściach jego prac, w któ
w sztuce opisywania geometrycznych mentów przemawiających za tym, iż to rych wskazywał, że Ziemia ma wielkość
punktu w porównaniu do sfery niebie
5 O. Pedersen, A Survey o f the Almagest, With
skiej.
9 Krytyka modelu geometrycznego Ptolemeusza
Annotation and New Commentary by Alexander
w oparciu o nowe techniki matematyczne, prze
Kolejnym zagadnieniem poruszanym
Jones, Sources and Studies in History o f Matheprowadzona została pizez badaczy arabskich, jak:
przez
aleksandryjskiego astronoma była
matic and Physical Sciences, London 2010, s. 13.
Na§ir al-Din al-Tusi, (zmarły 1274) czyjego przy
kwestia
dotycząca ewentualnego ruchu
jaciela, astronom a z obserw atorium M aragha,
6 J. North, Historia Astronom ii i Kosmologii,
w północno-zachodnim Iranie M u’ ayyad al-Din
Katowice 1997, s. 82.
Ziemi. Warto podkreślić, że rozdział
al-‘Urd,i (zm. 1266), jak również i późniejszych.
7 G. Saliban./f History o f Arabie Astronomy: Pla
siódmy pracy Ptolemeusza stanowi pod
10 J. North, op. cit., Katow ice 1997, s. 80.
netary Theories D uring the Golden A ge o f Islam,
stawowe źródło, z którego czerpiemy
N ew York 1994, s. 143 i n.

8 M. Heidelberger, Erkenntnis 10, 1976, s. 323—
-336.
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11 Cytat zaczerpnięty z pracy: G.E.R. Lloyd,
N a u k a g re cka p o A ry s to te le sie , W arszaw a
1998, w g przekładu J. Lesińskiego, s. 121.
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12 Ibidem, s. 119.
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nieregulamości ruchu Słońca postrze
gane jako nierówność pór roku można
wytłumaczyć przyj ąwszy hipotezę, że
Słońce porusza się po okręgu mimośrodkowym w stosunku do Ziemi, bądź
też przyjąć, że wędruje ono po epicyklu. Ptolemeusz w swoim dowodzie za
czerpniętym z wcześniejszych badań
wskazuje na równoważność teorii z ten
dencją odnoszącą się do modelu mimośrodkowego, a to ze względu na jego
większą prostotę, ponieważ zakładała
ona jeden ruch w miejsce dwóch, do
dając tablice pozwalające na oblicze
nie dwóch kątów, które były potrzebne
do w yznaczenia położenia Słońca.
Użyte przez niego techniki zostały póź
niej rozszerzone i zmodyfikowane na
bardziej zawiłe ruchy planet i służyły
do podania idei teorii ogólnych ruchów
niebios.
Rozpatrując zagadnienia związane
z ruchem Księżyca i planet, Ptoleme
usz wprowadza do istniejących już teo
rii astronomicznych kilka nowych ele
mentów. Teorie związane z Księżycem,
a zawarte w Almagest, są niezwykle
istotne z punktu widzenia historii astro
nomii, ponieważ satelita zajmuje szcze
gólną pozycję w każdym systemie teo
retycznym , ogólnie
niezależnie od jeg o
charakteru, tj. geocentrycznego czy heliocentrycznego. Z racji,
iż K siężyc stan o w i
najbliższe nam ciało
niebieskie i małe nieregułamości jego ru
chu są dostrzegalne
zdecydowanie łatwiej
niż w przypadku odle
głych planet. I tu Pto
lem eusz w niósł nie
zw ykły w kład w tę
p r o b le m a ty k ę , tj.
w rozwój astronomii
teoretycznej15, poprzez
odkrycie na drodze
własnych badań dru
giej anomalii Księży
ca, co o d n o siło się
b e z p o ś r e d n i o do
wcześniejszych obser
Rys. 2. Teoria „kierunki" wg Neugebauera. Odległości kątowej
wacji Hipparcha, któ
(g) Księżyca (M) na jego epicyklu nie mierzy się od D (na linii,
ry w sw o jej te o rii
która łączy środek C i F) ani od rzeczywistego apogeum (T),
lecz od zmiennego punktu (H —• uśrednionego apogeum), który
r o z p a try w a ł ty lk o
znajduje się na linii prostej, łączącej środek epicyklu (C) z punk
pierw szą nieregulartem (N) umieszczonym po stronie koła przeciwnej niż środek
ność, akceptując defe
deferentu (F). Schemat za: G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Ary
rent z nowymi parame
stotelesie, Warszawa 1998, s. 125, rys. 28
informacje odnoszące się do poglądów
starożytnych, a związanych z odrzuca
niem idei jakiegokolwiek ruchu Ziemi.
Najbardziej znamienita pozostaje kwe
stia, w jakiej Ptolem eusz pow tarza
główny argument Arystotelesa, w któ
rym ów stwierdził, iż ciała ciężkie muszą
zawsze i wszędzie poruszać się w tym
sam ym kierunku. Poruszają się one
wzdłuż linii prostych, wykreślonych do
środka Wszechświata, który odpowia
da — jak podkreślał Ptolemeusz— środ
kowi Ziemi.
Rozpatrując ruch Słońca, aleksan
dryjski astronom zaakceptował ustale
nia Hipparcha, czego wyraz pozostawił
w księdze III, którego pisma mógł od
naleźć w słynnej Bibliotece Aleksan
dryjskiej, zawierającej również obszerną
kolekcję starszych obserwacji babiloń
sk ich 13. W tej części zaproponow ał
własną obserwację dat równonocy ze
spostrzeżeniami astronoma pochodzące
go z Nikai w Bitynii oraz obserwacje
przesilenia z innymi obserwacjami wy
konanymi niemal sześć wieków wcze
śniej przez ateńskiego astronoma Metona i obserw ującego z nim letnie
przesilenie, niejakiego Euktem ona14,
w roku 432 przed Chr. Wskazuje on, że
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trami otrzymanymi z obserwacji, dzięki
czemu określił, iż środek deferentu jest
położony ekscentrycznie względem Zie
mi i również biegnie po małym okręgu,
którego środek leży w centrum Ziemi.
Należy podkreślić, iż geometryczny mo
del opracowany przez Ptolemeusza, tłu
maczący obie nieregulamości, świadczy
0 wysokim poziomie metodycznym ba
dań i dociekań aleksandryjczyka, mody
fikującego teorię Hipparcha16.
Interesujące informacje odnoszące
się do wyznaczenia pozycji Księżyca za
warł Ptolemeusz w księdze V 17, używa
jąc skonstruowanego przez siebie instru
mentu pomiarowego, tj. astrolabium
pierścieniowego18, którego mógł używać
również Hipparch19, najważniejszego
1 najbardziej złożonego przyrządu uży
wanego przez Ptolemeusza, mającego tę
zaletę, iż ustawione na określony znany
punkt20(tj. Słońce, Księżyc, gwiazdę lub
planetę) pozwalało na bezpośrednie
wyznaczenie współrzędnych ekliptycznych (długości i szerokości) innego cia
ła niebieskiego, bez konieczności odwo
ły w a n ia się do skom p lik o w an y ch
obliczeń na podstawie obserwacji pozy
cji tego ciała w stosunku do zenitu i ho
ryzontu21.
Chociaż — jak podkreśla Lloyd —
jest bardzo prawdopodobne, że instru
ment został wykorzystywany w czasach
jeszcze przed Ptolemeuszem, co zosta
ło zasygnalizowane wyżej, to astronom,
stwierdza, że skonstruował własny eg
zemplarz i wykorzystał go do obserwa13 O. Gingerich, The Trouble with Ptolemy, Isis
93,1,2002, s.71.
14 Ptol. Aim. 3.1.
15 O. Pedersen, A Survey o f the Almagest, With
Annotation and New Commentary by Alexander
Jones, Sources and Studies in History o f M athematic and Physical Sciences, London 2010, s. 159.
16 O. Pedersen, op. cit., s. 159-201.
17 Pol. Aim. 5.1.
18 Instrument ten został opisany również przez
ucznia m.in. Plutarcha, bizantyjskiego matem a
tyka neoplatończyka, studiującego m.in. astrono
mię aleksandryjską, Proklosa (410-485). Obej
m ując kiero w n icze stanow isko w A kadem ii
Platońskiej w Atenach, gdzie stworzył Hypotyposis, zajmował się m.in. komentowaniem astro
nomii Hipparcha i Ptolemeusza. (Hyp. 6,1-25).
19 G.E.R. Lloyd, Hellenistic Science, [w:] CAHŁ
VII 1, s. 345.
20 N a temat astrolabium pierścieniowego zob.:
J. W łodarczyk, O bserving with the arm illary
astrolabe, JHA 18, 1987, s. 173-195; J. North,
Historia astronomii i kosmologii, Katowice 1997,
s. 91-96.
21 G.E.R. Lloyd, op. cit., 1998, s. 123; A. A. Pannekoek, A History o f Astronomy, London 1989,
s. 151 in .
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cji Księżyca, co wyjawiło pewne roz w których zawiera: 1.
bieżności między rzeczywistymi pozy rozmiar epicyklu pla
cjami satelity a tymi, które przyjmowa nety; 2. mimośrodkoła ów czesna n auka, oparty m i, ja k w ości planety (obie
podkreśla badacz, na datach zaczerpnię z tych wartości są uję
tych przede wszystkim z zaćmień22.
te jako ułamek pro
W kontekście ruchu Księżyca Ptole mienia deferentu); 3.
meusz odnosi się również do teorii ob tablice, na podstawie
razującej kątowe odległości Księżyca na których można okre
jego epicyklu, modyfikując wcześniej ślić długość eklipsze ustalenia, wyznaczając przy tym tyczną planety, oraz 4.
inny punkt pomiaru23. Podobne popraw rozmiary i czas trwa
ki aleksandryjski astronom i matematyk nia ruchu wstecznego
wprowadza do pierwotnego modelu epi każdej z planet.
cyklu planet, odnosząc się tym samym
Jak w skazuje
do wcześniejszych ustaleń Hipparcha, Lloyd: Teoria P to le
nieco je modyfikując — wnosząc, że m eusza odnośnie do
kątowa odległość Księżyca winna być Księżyca i planet p o 
mierzona od innego punktu ((H), zob. zwalała określić ich
rys. 1) który znajduje się na linii pro ruch w sposób pełny,
stej, łączącej środek epicyklu z rucho natomiast wobec ca Rys. 3. Uproszczone przedstawienie (z pominięciem mimośrodowości, ekwantów i bez zachowania skali) związków zachodzą
mym punktem (N), leżącym dokładnie łości można było sfor cych pomiędzy planetami i Słońcem w systemia Klaudiusza Pto
po przeciwnej stronie koła niż środek de- mułować dwa rodza lemeusza. Środki epicykli Wenus i Merkurego znajdują się na
ferentu.
j e z a s tr z e ż e ń . Po prostej, która łączy Ziemię ze Słońcem. Dla planet zewnętrznych,
tj. Saturna, Jowisza i Marsa, prosta łącząca planetę ze środkiem
System opracowywany przez Ptole pierwsze skoro utrzy jej epicyklu pozostaje równoległa do prostej łączącej Ziemię ze
meusza jest oczywiście systemem geo- m ano, ż e ru ch p o Słońcem. Schemat za: G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystote
centrycznym, jednak dla każdej z pla okręgu ma być jedno lesie, Warszawa 1998, s. 129, rys. 31
net, jak podkreśla Lloyd, jeden z dwóch stajny w odniesieniu do jakiegoś innego innych doniosłych katalogów w świecie
zasadniczych ruchów, które decydują punktu niżjego własny środek, ja k w teo islamu i Zachodu aż do XVII w.28
o jej pozycji, jest determinowany przez rii ekwantu, oznaczało to załamanie fu n 
Stworzenie modelu geometrycznego,
Słońce. W przypadku trzech planet ze damentalnej zasady, zgodnie z którą na podstawie którego można wyznaczyć
wnętrznych, tj. Saturna, Jowisza i Mar ruch ciał niebieskich powinno się tłu wartość liczbową ruchów Słońca, Księ
sa, prosta prowadzona od planety do maczyć w kategoriachjednostajnych ru życa i planet, stanowiło zasadniczą część
środka jej epicyklu pozostaje równoleg chów po okręgu. 1 rzeczywiście Koper jego Almagestu, który przez wiele wie
ła do prostej łączącej Ziemię ze Słoń n ik sk ry ty k u je teo rię P tolem eusza ków zadziwiał swoją aktualnością. Moż
cem. W przypadku zaś planet wewnętrz dotyczącą Księżyca zarówno na tej pod na by sądzić, iż aleksandryjski astronom
nych, tj. Wenus i Merkurego, środki ich stawie, ja k i dlatego, że teoria kierunki był człowiekiem dbającym o solidną
epicykli znajdować się miały na tej pro je st nieprawidłowa25.
argumentację matematyczną, którą bu
stej (zob. rys. 2). Co ciekawe, z punktu
Przed problemem związanym z ru dował ogromną liczbą zgromadzonych
widzenia teorii heliocentrycznej można chem planet Ptolemeusz zajął się eklip- danych i wyczerpującym charakterem
powiedzieć, że dla trzech planet ze tycznymi długościami i szerokościami, przedstawionych wyników. Dzieło jego
wnętrznych epicykl określa roczny ruch a także wielkościami gwiazdowymi, jest niezwykłe, ponieważ współcześnie
Ziemi wokół Słońca, a deferent odpo w sześciu klasach jasności, gwiazd sta otwiera niezwykle szerokie możliwości
wiada ruchowi planet wokół Słońca. Dla łych. W tym miejscu kolejny raz odwo badania nie tylko intelektualnych umie
planety Wenus i Merkurego jest prze łuje się do Hipparcha, który był twórcą jętności starożytnych w dziedzinie ma
ciwnie: epicykl odpowiada ruchowi pla katalogu gwiazd stałych, określając ich tematyki czy astronomii, ale także ob
nety wokół Słońca, a deferent jest zbież położenie wobec długości i szerokości razuje sferę religijnej w rażliw ości,
ny z rocznym obrotem Ziemi24.
geograficznej względem ekliptyki26. odnosząc się i do wielu aspektów natu
Zawierając główne elementy swojej Jego katalog 1022 gwiazd (i kilku mgła ry filozoficznej dominujących wówczas
teorii w rozdziałach 5 i 6 księgi IX, astro wic)27w czterdziestu ośmiu gwiazdozbio systemów.
nom przechodzi w pozostałych, tj. w tej rach dostarczył podstaw do prawie, jak
W świecie, w którym żył i pracował
samej księdze i następnych czterech, do podkreśla m.in. John North, wszystkich Ptolemeusz, kwitła i rozwijała się astro
zaproponowania systematycznego opi
logia, zakorzeniona silnie w okresie hel
25 Cytat zaczerpnięty z pracy G.E.R., Lloyda: Ibi
su po kolei każdej z planet, określając
lenistycznym
25. Praktykow ana była
dem, s. 128, wg przekładu J. Lesińskiego.
za pomocą danych o b serw acy jn y ch ,
w
Egipcie
okresu
rzymskiego z nie26A. Pannekoek, op.cit., s. 129; G. Grasshoff, The
mniejszym
zainteresowaniem.
History o f Ptolemy s star catalogue. New York
22 G.E.R. Lloyd, op. cit, 1998, s. 123.

23 O. Neugebauer, The exact sciences in antiqu
ity, New York 19622, 195.
24 G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystotelesie,
Warszawa 1998, s. 128.
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1990.'
27 G. Abraham, Ancient and Medieval Star Cata
logues, Indiana Journal of History o f Science
32(1), 1995, s. 48 i n.; O. Pedersen, op. cit., s. 29
i n.
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28 J. North, op. c it, s. 84-85.
29 P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford
1972, s. 435.
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Astrologia starożytna stanowiła roz nia planet, ograniczabudowany system poglądów i technik jąc się jedynie do
obliczeniowych pochodzących zarówno określenia ich lokali
z tradycji chaldejskiego, jaki i egipskie zacji w poszczegól
go świata, udoskonalonych w okresie nych znakach zodia
hellenistycznym i rzymskim. Babiloń ku.
D la ó w c zesn ej
skie i asyryjskie wróżby odnosiły się
astrologii
Ptolemeusz
szczególnie do dobra powszechnego
również
napisał
pew
i z kolei do losów władców, gdy Grecy
zastosowali na szeroką skalę sztukę ne dzieło w czterech
księgach, dedykowa
astrologii w życiu jednostki.
Podstawowe jej twierdzenia odwo ne podobnie jak Al
ływały się do związków zachodzących, magest Syrusowi, tj.
w myśl ówczesnych przekonań, między Tetrabiblos, które do
położeniem planet na nieboskłonie a lo tarło do świadomości
sem ludzkim. Ówczesna astrologia po europejskiej za po Rys. 4. Rysunek ilustruje schemat badań Ptolemeusza nad zała
maniem się światła na styku powietrza i wody. Każda z ćwiartek
wszechnie stosowała metody łatwiej średnictwem islamu. dysku została podzielona na 90°, a — kąt padania, /? — kąt zała
sze w użyciu niż te zaproponowane Warto podkreślić, jak mania. Schemat za: G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystotele
przez Ptolemeusza, tym samym mniej zaznacza Lloyd, że sie, W arszawa 1998, s. 136, rys. 33
w przeszłości wielu uznanych badaczy ków37, wyróżniając, jak stwierdza Lloyd
dokładne.
W ówczesnym społeczeństwie było stanowczo odrzucało pogląd, że traktat .. .zjednej strony analizę torów ciał nie
bardzo rozpowszechnione układanie ten mógł napisać ten sam człowiek, któ bieskich i próbę przewidzenia ich ru
i posiadanie horoskopów (dosłownie: ry stworzył Almagest34. Współcześnie chów, a z drugiej strony próbę określe
patrząc godzinę hóroskopos), które pier jednak nie ma powodu, by wątpić w au nia ich przypuszczalnego wpływu na
wotnie służyły do oznaczania konkret torstwo Ptolemeusza, który skądinąd był świat podksiężycowy w ogóle, a na po
nej interpretacji astrologicznej układu człowiekiem o niezwykłej erudycji, co jedynczych ludzi w szczególności™. War
ciał niebieskich, oryginalnie odnosząc poświadczają inne jego prace, jak choć tość samego dzieła Ptolemeusza także
się do ascendent hóroskopos30, pozwa by z zakresu geografii, ponadto: .. .Ję podkreśla North, stwierdzając, iż był to
lających określić predyspozycje oraz zyk i styl obu prac oraz struktura wy podręcznik dla ludzi o różnych przeko
przyszłe losy człowieka. Z Egiptu, kładu astronomicznego, któryjest w nich naniach, cechujący się wieloma cenny
z okresu supremacji rzymskiej31, znamy zawarty, są takie same*5. Nie powinno mi wykładniami naukowymi39.
Księga I odnosi się do korelacji za
liczne horoskopy, które przetrwały do nas, współczesnych, zaskakiwać to, iż
chodzących
pomiędzy gwiazdami sta
Klaudiusz
Ptolemeusz
interesował
się
naszych czasów w formie dokumentów
łymi,
planetami
a znakami zodiaku,
astrologią;
w
czasach
zarówno
przed
papirusowych. I tak posiadamy pewien
w
kontekście
odpowiednio
wypływają
nim,
jak
i
mu
współczesnych
oraz
po
dokument, pochodzący z 116 r., po Chr.,
cych
mocy.
Ponadto
definiuje
szereg
nim,
szczególnie
zaś
w
dobie
renesan
stanowiącyjeden z licznych przykładów
pojęć
i
terminów
związanych
z
astrolo
su,
była
to
wręcz
naturalna
skłonność,
takich horoskopów.
Rok Ipanowania Antonina i Werusa. harmonizująca często z astronomią. gią, które prawie niezmienione w swym
W swoim wykładzie Ptolemeusz, zasad szczególe trwają do dziś. Księga II to
Mesore 22 na 23. Godzina 7 nocy.
niczo we właściwy dla siebie sposób, głównie wykładnia astrologii geogra
Słońce w Lwie
starał się przedstawić koherentny wize ficznej, ujmującej m.in. wpływy gwiazd
Księżyc i Saturn w Skorpionie
runek
dziedziny, w istocie mało spój i zaćmień na różne regiony geograficz
Mars Merkury w Pannie
ne ówcześnie znanego świata i jego
nej36.
Jowisz w Byku
mieszkańców, odnosząc się również do
Zasadniczo
trzy
pierwsze
rozdziały
Wenus w Raku
implikacji kosmicznych przekładają
stanowiąodzwierciedlenie
długiej
deba
Ascendent w Bliźniętach2,2.
cych
się na pogodę. Księga III ilustruje
ty
odnoszącej
się
do
naukowego
statusu
Czy też inny, pochodzący z ok. 18 r.
zasady
astrologii horoskopowej w od
astrologii,
nierzadko
będąc
sceptycznie
po Chr. horoskop wystawiony dla dziec
niesieniu
do indywidualnego człowie
nastawionym
do
wielu
praktyk
wróże
ka Tryfona, tkacza z Oksyrynchos, uro
ka,
w
chwili
jego narodzin. Wreszcie IV,
nia
astrologicznego
swych
poprzednidzonego wieczorem 28 września o go
ostatnia
księga
traktatu, określa mecha
dzinie 22.00. Horoskop ów, którego treść
nizmy
analizowania
horoskopów, odno
prezentuje w swojej pracy A. Łukasze 34 Cytat za zaczerpnięty z pracy G.E.R., Lloyda:
sząc
się
m.in.
do
takich
kwestii, jak
wicz33, nie podaje dokładnego położe- G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystotelesie,
Warszawa 1998, s. 132, wg przekładu J. Lesińśluby, interesy, podróże czy też śmierć.
30 A. Łukaszewicz, Świat papirusów, Warszawa
2001, s. 225.

31 Na temat religii w Egipcie pod rzymskim pa
nowaniem, zob. m.in. D. Frankfurter, Religion in
Roman Egypt: Assimilation and Resistance, Prin
ceton 1998.
32 Za: A. Łukaszewiczem: A. Łukaszewicz, Świat
papirusów, Warszawa 2001, s. 255.
33 Ibidem, s. 224-225.
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skiego.
35 Cytat za zaczerpnięty z pracy G.E.R., Lloyda:
op. cit., s. 132, wg przekładu J. Lesińskiego. zob.
również O. Pedersen, A Survey o f the Almagest,
With Annotation and New Commentary by Ale
xander Jones, Sources and Studies in History o f
Mathematic and Physical Sciences, London 2010,
s. 401.
36 O. Pedersen, op.cit., s. 400 i n;
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37 Ptol. Tetr., 3.3.
38 Cytat zaczerpnięty z pracy G.E.R., Lloyda:
G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystotelesie,
Warszawa 1998, s. 133, wg przekładu J. Lesiń
skiego.
39J. North, Historia astronomii i kosmologii, Ka
towice 1997, s. 89-90.
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Z tej księgi wynika m.in., iż pierwszy
mi 4 latami życia człowieka zawiaduje
Księżyc, następnymi 20 latami Merku
ry, dalszymi 8 latami Wenus, kolejne 19
lat znajduje się pod patronatem Słońca,
potem 15 lat to wpływy Marsa, 12 —
Jowisza, a pozostałe lata życia znajdują
się we władaniu Saturna40. Bez wzglę
du na to, jak współcześnie kształtują się
nasze podglądy na aspekty związane
z astrologią, należy uznać, iż traktat
aleksandryjczyka wyróżnia się jasn ą
strukturąi swoistą precyzją, jak również
metodą poznawczą, tym samym cechu
je się naukowym podejściem41, co za
owocowało, iż stał się najważniejszym
pismem, inspirującym niemal wszystkie
późniejsze źródła astrologii europejskiej.
W późniejszym okresie cesarstwa
rzymskiego, tzw. Chaldejczycy i mate
matycy, bo tak często określano astro
logów, byli bardzo liczni, co sugeruje,
iż ich usługi były bardzo powszechne,
znajdując wielu zwolenników. Z I wie
ku znane są przypadki wydalania astro
logów z Rzymu i Italii. Z IV wieku zna
my ju ż edykty cesarskie, konkretnie
w ym ierzone przeciw ko astrologom.
Wcześniej również znane były poczy
nania wymierzone przeciwko Chaldej
czykom. Jeden z cesarzy rzymskich,
Septymiusz Sewer (193— 211 po Chr.),
od którego rządów państwo rzymskie
coraz bardziej angażowało się w prze
śladowania chrześcijan, był niezmiernie
zafascynowany astrologią i wróżbiar
stwem, często występował jako protek
tor magii i mistrzów magicznych. Sama
fascynacja, jak dziś byśmy to nazwali
okultyzmem, sprawiła jednak, iż ów ce
sarz z niezwykłą gorliwością stał się jej
prześladowcą42.
Sam Ptolemeusz w swoim traktacie
odnoszącym się do astrologii zaznaczał,
iż przepow iadania odnoszące się do
świata podksiężycowego są niepewne
i cechują się dużą dozą domysłu43.
Odchodząc jednak od kwestii zwią
zanych z magią i astrologią, należy jesz
cze nadmienić w kontekście samego
Ptolemeusza, iż miał on bardzo szero
kie zainteresowania, zajmował się bo
wiem geografią, akustyką, teorią muzy
ki, którą zawarł w dziele Harmonika
40Ptol. Tetr., 4.10.

41 J. North, o p .cit, s. 89.
42 A. W ypustek, M agia antyczna, W roclaw i in.,
2001, s. 340-346.
43 G.E.R. Lloyd, op. cit., 1998, s. 133.
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o raz O ptyką (ok.
150 r. po Chr.), któ
„
ra nie zachowała się
w oryginale do na
szych czasów, jed
n akże zn ana je s t
z p ó ź n ie j sz y c h
przekładów arab
skich44. To właśnie
Optyka opracowana
lii
w pięciu księgach
je st nader istotna,
p o n ie w a ż rz u c a
światło na niektóre
z je g o m etod b a
dawczych45.
W pierwszej nie
zachowanej księdze
zamieszczone były
ogólne rozważania
związane z naturą
światła, w księdze II Rys. 5. Tablica gliniana z pismem klinowym zawierająca horoskop
babiloński, (c) The Trustees of the British Museum
omawiał m.in. złu
dzenie optyczne, czy zagadnienia zwią lorowym znacznikiem i środkiem dys
zane ze światłem widzialnym, jego per ku47 (rye. 3). Przyrząd ten pozwala na
cepcją, ab so rp cją czy ciem nością. określenie kąta padania (Ptolemeusz
W księdze III zawarł prawa związane uważał, że promień wychodzący z oka
z optyką, dotyczące teorii odbicia oraz jest promieniem padającym) oraz kąta
teorii zwierciadeł wypukłych i płaskich, załamania się promienia.
problematykę tę kontynuuje w księdze
Bez wątpienia postać Ptolemeusza to
IV, gdzie studiuje teorie odnoszące się niezwykle istotna osobowość astrono
do zwierciadeł wklęsłych i stożkowych, mii starożytnej. Jego wieloaspektowe
natomiast w księdze V zawiera swoje zainteresowania oraz nowatorstwo po
rozważania odnoszące się do zjawiska dejścia w wielu kwestiach, jak również
refrakcji46.
prezentowana metodyka zasługują na
W traktacie tym Ptolemeusz opisuje szerokie uznanie, stawiając samego Pto
własną aparaturę badawczą, prezentuj ąc lemeusza w gronie najwybitniejszych
przyrządy do wyznaczania kątów w po przedstawicieli starożytnej nauki o ota
staci kolistego dysku, który ma każdą czającym nas świecie. Jego dzieła, choć
ćwiartkę podzieloną na dziewięćdziesiąt niekiedy trudne do zaakceptowania,
części, podobnie jak kątomierz. Dysk szczególnie w kontekście wykładni ma
taki kładzie się w misie z czystą wodą tematycznej, stały się jednak prekursor
tak, że woda pokrywała dolną połowę skie, dzięki czemu inspirowały wielu
koła. Kolorowy znacznik umieszcza się późniejszych badaczy nocnego, roz
w danym punkcie, np. co 10°, na obwo gwieżdżonego nieba.
dzie półkola, które znajduje się nad
wodą, a znacznik, środek dysku i oko 47 Opis przyrządu za G.E.R. Lloyd, op. cit., 1998,
obserwatora znajdują się na jednej linii. s. 135-136; zob. również A.M. Smith, Ptolemy's
theory o f visual perception: An English transla
Mały, cienki pręcik porusza się następ tion o f the Optics, With Introduction and Com
nie wzdłuż obwodu przeciwnej ćwiart mentary, Philadelphia 1996, s. 229 i n.
ki (pod wodą) do momentu, gdy jego
koniec znajdzie się w linii prostej z ko-

f

44 A.M. Smith, P to lem y’s theory o f visual p e r
ception: A n English translation o f the Optics,
With Introduction and Commentary, Philadelphia
1996, s. 5.
45 G.E.R. Lloyd, op.cit., 1998, s. 134.
46 Zob.: A.M. Smith, P tolem y’s theory o f visual
perception: An English translation o f the Optics,
With Introduction and Commentary, Philadelphia
1996.
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Autor je st adiunktem h 1 Zakładzie
Archeologii Antycznej w Instytucie
Archeologii Uniwersytetu Gdańskie
go. Zajmuje się archeologią Egiptu,
szczególnie Okresu Późnego i Helle
nistycznego. Jest również autorem
ilustracji muzycznych do niektórych
spektakli astronomicznych Toruń
skiego Planetarium

79

w kraju

Dobre wieści z MNiSW
Trzy projekty związane z astronomią zostały uwzględnione
na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, któ
ra jest w założeniu listą potrzebnych inewstycji w naukę
polską. W kategorii pierwszej — „Rozwój nauki poprzez ba
dania podstawowe” — znalazły się m.in.:
— 90-metrowy radioteleskop — opisywany szeroko
w „Uranii-PA” 1/10, 2/10,4/10;
— CTA (Cherenkov Telescope Array) — Obserwatorium
gamma TeV;
— POLFAR — radiointerferometr o niskiej częstotliwo
ści w ramach projektu LOFAR („Urania-PA” nr 5/10).
Mimo że obecność powyższych projektów na mapie dro
gowej nie jest deklaracją ich finansowania przez minister
stwo, to zapewnia ona pełne poparcie MNiSW dla realizacji

powyższych inicjatyw oraz podnosi ich prestiż.
(ma)

„Urania - Postępy Astronomii”
w serwisie Facebook
Wszystkich Czytelników „Uranii” posiadających konta w ser
wisie Facebook zachęcamy do zostania fanem strony „Uranii
- Postępów Astronomii”. Tu będzie można znaleźć informa
cję na temat bieżących wydań czasopisma oraz wiele intere
sujących odnośników. Mamy też nadzieję, że strona pozwoli
na nawiązanie kontaktu między samymi prenumeratorami.
Strona jest otwarta dla jej fanów, dlatego mamy nadzieję, że
jej kształt i treść będą zależały także od Państwa. Czekamy
zatem na uwagi i komentarze!

(red)

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA
„OSOP 2011”
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii zaprasza na jedenasty Obóz SzkoleniowoObserwacyjny PTMA „OSOP 2011” .
Obóz odbędzie się w dniach 25-30 lipca 2011 r. w schro
nisku „Hala Boracza” w rejonie Węgierskiej Górki i Żab
nicy (Beskid Żywiecki, 20 km na południe od Żywca, 120
km z Krakowa). Celem obozu jest zapoznanie uczestni
ków z podstawami obserwacji nieba.
W planie obozu znajduje się szkolenie w zakresie:
— orientowania się na niebie
— podstaw określania czasu i współrzędnych w astro
nomii
— podstaw optyki astronomicznej
— obserwacji Słońca
— obserwacji Księżyca, planet, planetoid oraz komet
— obserwacji gwiazd zmiennych
— obserwacji meteorów
— obserwacji obiektów mgławicowych
— obserwacji zjawisk zakryciowych
Przewidziane są zarówno dzienne zajęcia teoretyczne,
jak też obserwacje nocne. Instruktorami będą doświad
czeni obserwatorzy, członkowie PTMA. Ponadto prze
widziane są wykłady popularnonaukowe z dziedziny
astrofizyki, kosmologii i meteorologii. Planowane są tak
że wycieczki turystyczne po Beskidzie Żywieckim (Pru
sów, Sucha Góra, Abrahamów, Hala Rysianka, Hala Li
powska, Romanka, Pilsko). W programie również ob
jazd Beskidów Pętlą Beskidzką zwiedzanie lokalnych
atrakcji turystycznych (forty w Węgierskiej Górce, elek
trownia szczytowo-pompowa Żar) i ognisko.
Przewidywany koszt obozu wynosi około 240 zł/osobę.
Kwota ta obejmuje:
— noclegi w schronisku (z pościelą)
— obiadokolacje (schronisko dysponuje znakomitą re
gionalną kuchnią)
— ubezpieczenie
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Śniadania każdy uczestnik Obozu zapewnia we własnym
zakresie, ale może również skorzystać ze stołówki
schroniska. Wycieczki i ognisko płatne są oddzielnie.
Można także przyjechać na okres krótszy (nie mniej niż
2 noce), po uzgodnieniu stanu rezerwacji schroniska.
Mile widziany własny sprzęt obserwacyjny (lornetka,
aparat fotograficzny, teleskop, komputer). Organizato
rzy Obozu zapewniają możliwość oglądania nieba du
żym teleskopem amatorskim. Transport z Krakowa w
zależności od liczby chętnych. Przy schronisku działa
pole namiotowe.
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
— Członkostwo PTMA. Osoby nie należące do PTMA
muszą się wcześniej zapisać.
— Ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat muszą
przedstawić pisemną zgodę rodziców. Osoby w wieku
poniżej 16 lat mogą brać udział w Obozie wyłącznie wraz
z pełnoletnim opiekunem.
Liczba miejsc: maksymalnie 34. Listę uczestników musi
zaakceptować Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 10 czerw
ca 2011. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomio
ne i poproszone o wpłacenie pełnej kwoty na konto
PTMA (ul. Miodowa 13/35, 31-055 Kraków):
46 1500 1142 1211 4007 5401 0000, Kredyt Bank
koniecznie z dopiskiem “OSOP 2011" oraz podaniem
imienia i nazwiska uczestnika w polu komentarza. Prze
lewu należy dokonać w terminie do 5 dni roboczych od
chwili otrzymania powiadomienia.
Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować bezpośred
nio do kierownika Obozu, dr. Marcina Kolonki, e-mail:.
kolonko@ifj.edu.pl lub marcinet1@gmail.com bądź do
skarbnika Obozu, inż. Jacka Burdy, e-mail: optyjacek@poczta.onet.pl, telefon 508 086 737.
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Letnia Międzynarodowa Szkoła Astronomiczna
w Rożen, w Bułgarii
Z lotniska w Sofii organizatorzy za
rlipcu 2010 r. mieliśmy wy
jątkową możliwość uczestni brali nas w góry Rodopy na południu
czenia w Międzynarodowej Bułgarii, do hotelu w narciarskim ośrod
Letniej Szkole Astronomicznej w miej ku Pamporovo. Oprócz Polaków i Buł
scowości Rożen w Bułgarii, gdzie znaj garów do Szkoły przyjechali, zresztąjuż
duje się N arodow e O bserw atorium nie pierwszy raz, Hiszpanie. W odróż
Astronomiczne. Było to możliwe dzię nieniu od naszej grupy dwie Hiszpanki
ki znacznemu wsparciu finansowemu, i dwóch Hiszpanów było już studenta
jakie otrzymaliśmy dla naszego projek mi różnych kierunków, tylko jeden
tu „Spójrz głębiej w niebo — astrono z nich, Santos, studiuje fizykę teore
m ia o b serw acy jn a” realizow anego tyczną, pozostali są na kierunkach nie
w ram ach W arszaw skich Inicjatyw związanych z astronomią. Najliczniej
sza była kilkunastoosobowa grupa buł
Edukacyjnych.
O
obozach astronomicznych w Buł garskiej młodzieży, skupionej wokół Na
garii dowiedziałam się podczas warsz rodowego Obserwatorium i Planetarium
tatów dla nauczycieli „Adventure in Te im. Mikołaja Kopernika w Vamie.
Program zajęć przewidywał codzien
aching Astronomy”, które odbyły się
w Madrycie w listopadzie 2009 r. w ra ne nocne obserwacje astronomiczne za
mach europejskiego programu Come- pomocą różnych teleskopów w obser
nius. Bułgarska uczestniczka i trenerka watorium, warsztaty i wykłady z astro
warsztatów, Veselka Radeva, zapoznała nomii, zwiedzanie okolicy oraz dalsze
nas z programem Letniej Szkoły Astro wycieczki. Codziennie, po krótszym lub
nomicznej, informacje można również dłuższym porannym relaksie wykorzy
znaleźć na stronie: http://www.innova- stywanym na spanie, oglądanie okolicy
lub różne przyjemności w rodzaju sau
tiveteachersbg.org/ISS/ISS2010.html.
Do B ułgarii w yjechała czw órka ny, basenu, kąpieli słonecznych czy si
uczniów z XXII Liceum Ogólnokształ łowni w hotelowym spa, wyjeżdżaliśmy
cącego im. Tadeusza Czackiego w War też do obserwatorium oddalonego o kil
szawie: Ola, Kacper, Marcin i Konrad kanaście kilometrów.
Narodowe Obserwatorium Bułgarii
z nauczycielką fizyki i astronomii, Bar
znajduje się w miejscowości Rożen na
barą Dłużewską.

W

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Letniej Międzynarodowej Szkoły Astronomicznej w Rożen
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wysokości ponad 1700 m n.p.m. w Ro
dopach. Największy z tamtejszych tele
skopów ma średnicę zwierciadła głów
nego aż 2 m. My mieliśmy do dyspozycji
teleskop Schm idta ze zw ierciadłem
o średnicy 70 cm i ogniskowej 172 cm
oraz Cassegraina mającego zwierciadło
60-cm i ogniskową 750 cm.
Podczas obserwacji fotografowali
śmy obiekty głębokiego nieba, które
potem, podczas ulewnych wieczorów,
uczyliśmy się obrabiać, łącząc poszcze
gólne filtry w programie M axim DL.
Niezwykle ciekawie przedstawionym
ujęciem jest para galaktyk M 51. Na pew
no nie byłaby na tyle przejrzysta, gdy
byśmy nie nauczyli się poprawnie wy
konyw ać „ciem nej klatki” — Dark
Frame oraz Flat Field. Zajmowaliśmy
się nie tylko fotografowaniem pięknych
obiektów, ale również wyciąganiem
wniosków z obserwacji. Jednym z cie
kawych zadań było poszukiwanie pla
net pozasłonecznych w grom adzie
otwartej Templer37 za pomocą fotome
trii w Maxim DL. Jeśli pozwalała na to
pogoda, zajmowaliśmy się poszukiwa
niem planetoid. Jeden z obiektów, po
tencjalną planetoidę, zgłosiliśmy do In
ternational Asteroid Search Campaign.
Używaliśmy również mniejszych te
leskopów: 11” Schmidta-Cassegraina
oraz zwyczajnego Newtona — Nexstar
130 SLT. Fotografie wykonywaliśmy za
pomocą podłączonych kamerek CCD
oraz lustrzanki cyfrowej Canona 400D.
Aparat razem z 11 -calowym teleskopem
zrobił całkiem ciekawe zdjęcia nie tyl
ko Jowisza, kraterów Księżyca i Plejad,
ale również gromady M56 i mgławicy
Pierścień M57.
Oprócz zwyczajnych obserwacji zre
alizowaliśmy obserwacje przez Internet
za pośrednictwem teleskopu Faulkesa na
Hawajach. Był to polski wkład do warsz
tatów dzięki dostępowi do teleskopów
Faulkesa, jakie ma nasza Szkoła. Udało
nam się sfotografować mgławicę M27,
Kwintet Stefana i m gławicę otwartą
NGC 6834. Istnieje podejrzenie, że na
zdjęciu gromady gwiazd znajduje się
brązowy karzeł. Być może dalsze bada81

w kraju
nia to potwierdzą i w ten sposób nasze
amatorskie obserwacje przyczynią się do
rozwoju nauki.
Między obserwacjami mieliśmy czas
na zajmowanie się różnymi zadaniami:
wyznaczaliśm y m asę czarnej dziury
w centrum Drogi Mlecznej, organizowa
liśmy konkursy z wiedzy astronomicz
nej, bądź mieliśmy wykłady dotyczące
optyki, efektu Dopplera albo mechani
zmu działania matrycy CCD.
O bserw acje często były bardzo
żmudne i dosyć długie, ale możliwości
sterowania prawdziwymi teleskopami
czy ciężką kopułą obserwatorium bar
dzo nas mobilizowały. M otywowały
nas również niezwykłe efekty naszej
pracy w postaci fotografii części ota
czającego nas Wszechświata.

Pogoda tego lata była w Buł
garii nietypowa, częste burze
i zachmurzone niebo utrudnia
ły, a czasami uniemożliwiały,
obserwacje. Mimo to dla nas,
Polaków, mieszkających w re
gionie dużo mniej łaskawym
dla obserwacji astronom icz
nych, niebo nad Rodopami było
naprawdę niezapomnianym wi
dokiem.

Barbara Dłużewska
Marcin Gwiazda
Konrad Walkowski

Nocne obserwacje nieba za po
mocą małego teleskopu systemu
Newtona Nexstar 130 SLT

XXXIX Grudziądzkie Dni Kopernikowskie
w Roku Jana Heweliusza 2011
dy miłośnicy astronomii z Gru
dziądza składali kwiaty pod po
mnikiem Mikołaja Kopernika
(Plac Miłośników Astronomii — Gru
dziądz) w 538 rocznicę jego urodzin,
na Słońcu rozgrywał się niesamowity
spektakl — największy wybuch od 4 lat.
Słońce od 15 lutego jest bardzo ak
tywne. Również 19 lutego można było
zo b a c z y ć w ie le p o tę ż n y c h plam .
Członkow ie M iędzyszkolnego Koła
A stronom icznego przy Planetarium
i O bserw atorium A stronom icznym
zrobili prezentow ane obok zdjęcia
około godz. 13.25, po złożeniu kw ia
tów.
Dnia 18 lutego doszło do kolejnego
wybuchu na Słońcu. Odpowiedzialny za
niego był aktywny obszar związany
z największą grupą plam (patrz zdjęcia).
Spodziewano się, że wybuch ten dotrze
do Ziemi w ciągu 24 godzin. W takich
przypadkach istnieje możliwość obser
wacji zjawiska zorzy polarnej (nałado
wane cząsteczki wiatru słonecznego
wchodzą w atmosferę Ziemi w okoli
cach biegunów i wywołują świecenie).
W czasie największej aktywności moż
na zorzę zaobserwować nawet w Pol
sce. Tym razem jednak nic takiego nie
zaobserwowaliśmy.

G

Na zdjęciach: zaplamione Słońce
i grudziądzcy harcerze po złożeniu
kwiatów pod pomnikiem Mikołaja
Kopernika. Fot: Dawid Gondek i Łu
kasz Narolski (MKA@PiOA)

Sebastian Soberski
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Przenośne planetarium pobudza mózg
Napisany piórem Radka Piorą obszerny artykuł traktujący
0 Podboju Polskich Planetariów — akcji grupy przyjaciół,
mającej na celu odwiedzenie i opisanie wszystkich istnieją
cych w naszym kraju planetariów — ukazał się w numerze 3/
2009 ,, Uranii-Postępów Astronomii
Opis naszych podróży po Polsce szlakiem kopuł mniejszych
1 większych zakończyliśmy na szóstym etapie, p o którym po
jechaliśmy jeszcze do Kielc. W sierpniu 2009 r. we Frombor
ku, bardzo ważnym miejscu dla uczestników Podboju (patrz
„Magia fromborskiego nieba, czyli,, Wakacje w planetarium ”
okiem uczestnika", 2/2009), odbył się final naszej akcji. Zu
pełnie przypadkiem w tym samym czasie Frombork gościł
uczestników XIII OZMA. Korzystając z zaproszenia organi
zatorów, zaprezentowaliśmy dorobek naszej dwuletniej akcji.

Podbój Polskich Planetariów

—

ciąg dalszy

Zadowoleni z wykonanego zadania, jakie przed sobą po
stawiliśmy rozpoczynając Podbój Polskich Planetariów jesienią 2007 r., nie przewidzieliśmy, że życie pisze dla nas
dalszy ciąg. Dosłownie dwa dni po powrocie z Fromborka
dowiedzieliśmy się, że na mapie Polski pojawiły się dwa ko
lejne planetaria. Zaskoczeni, ale szczęśliwi, że to jeszcze nie
koniec Podboju, zasięgnęliśmy o nich bliższych informacji.
Okazało się, że do grona polskich miast dysponujących wła
snymi planetariami dołączył Poznań, a Szczecin może po
chwalić się już drugim planetarium.
O ile wszystkie odwiedzone przez nas planetaria były pla
cówkami „klasycznymi”, umieszczonymi w specjalnie do tego
celu zaprojektowanym budynku, ewentualnie w wydzielo
nym pomieszczeniu, w zdecydowanej większości wyposa
żonym w projektor optomechaniczny, o tyle oba nowe plane
taria należą do ciekawej grupy tzw. planetariów przenośnych,
zwanych również mobilnymi (z ang. portable planetarium).
Po raz pierwszy zetknęliśmy się z taką kon
strukcją w marcu 2008 r. w Krakowie, w cen
trum zabaw dziecięcych Anikino, traktując je
wówczas jedynie jako ciekawostkę, swego ro
dzaju zabawkę edukacyjną.

łożenia i złożenia, możliwie lekka, dobrze wentylowana i bez
pieczna. Ostatni warunek jest spełniony dzięki temu, że
w przenośnym planetarium nie ma podłogi, więc złożenie ko
puły to czynność zajmująca zaledwie kilka sekund.
Projektory współczesnych przenośnych planetariów są
w pełni cyfrowe. Jest to zazwyczaj dobrej jakości rzutnik Ful1HD, a za wyświetlanie obrazu odpowiada komputer (oddziel
ny lub zintegrowany z projektorem). Rzutowanie obrazu jest
realizowane za pom ocą sferycznego lustra (a w zasadzie
ćwiartki sfery) lub — w bardziej zaawansowanych planeta
riach — przy użyciu jasnego obiektywu typu „rybie oko”.
Istnieją też przenośne planetaria analogowe — rozwiąza
nia starego typu o bardzo ograniczonych możliwościach pro
jekcyjnych. Wszystkie planetaria — od najprostszej optycz
nej instalacji umieszczonej wewnątrz nadmuchiwanego
namiotu, poprzez rzutujące gwiazdy na zasadzie camera obscura, nowoczesne planetaria mobilne, aż po największe z sys
temem kilkudziesięciu rzutników — pobudzają wyobraźnię.
Wyobraźnię przedszkolaka, ucznia, studenta, widzów w sile
wieku oraz osób starszych. Magia nieba na każdego działa
tak samo silnie. Dodatkowe możliwości projekcyjne, dzięki
zastosowaniu technologii cyfrowej, wzmacniają doznania
estetyczne.

M ózg w przenośnym planetarium
Wizyta w planetarium synchronizuje półkule mózgu (patrz
ramka), rozwija wyobraźnię. W akcie poznania wyobraźnia
jest przecież najważniejsza. To rozwinięta kreatywność pra
wej półkuli mózgu ułatwia poznanie empiryczne — domenę
lewej półkuli. Wszystko to, co robi przedszkole i szkoła, ma
zapewnić uczniom lepsze szanse rozwojowe. Nauczanie ma
aktywizować dzieci i młodzież, wspierać ich ciekawość, ak
tywność i samodzielność. Przenośne planetarium ma wielką
zaletę: pomaga rozwijać te cechy w każdej szkole, w dużym

Przenośne planetarium
Planetarium przenośne składa się z dwóch
elementów: nadmuchiwanej kopuły oraz pro
jektora. Kopuła jest wykonana z materiału i wy
pełniana powietrzem za pomocą wentylatora.
Materiał powinien spełniać kilka warunków:
musi gwarantować całkowite zaciemnienie
wnętrza nawet w bardzo jasnym otoczeniu, nie
przepuszczać powietrza na zewnątrz, być od
porny na wielokrotne składanie i rozkładanie
(brak zagnieceń i załamań) oraz charakteryzo
wać się właściwym poziomem szarości we
wnętrznej strony — tej, na której wyświetlany
jest obraz. Kopuła powinna być łatwa do roz
2/2011
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mieście, małym miasteczku i na wsi. Wszędzie
tam, gdzie można rozłożyć półkulisty namiot
z aparaturą projekcyjną wewnątrz.
O braz w planetarium otacza w idzów ze
wszystkich stron. Nasycony barwami, ciekawy,
żywy i plastyczny pokaz pod sztucznym niebem
planetarium to niezwykła gratka dla widzów.
Subtelna narracja i podkład muzyczny sprawiają
że uczniowie czują się pod miękką kopułą do
kładnie tak, jakby byli bohaterami prezentowa
nego seansu. W jednym momencie są w ciepłym
ogrodzie, na palącej Saharze, albo odwiedzają
mroźną Antarktydę. W każdej chwili m ogą zna
leźć się w przestrzeni kosmicznej, wylądować na
Księżycu, albo na Marsie. Stęsknieni szybko wra
cają do domu, pod swoje własne niebo.
Znajdują się jednak w tym samym planeta
rium. W przedszkolu, w szkole czy w domu kul
tury. Przenośne planetarium daje m ożliwość Planetarium Nieba Północnego w murach gotyckiego zamku w Świeciu n. Wisłą
podczas letniego pikniku naukowego. Fot. M. Woźniak
przeżywania tych wszystkich atrakcji bez ko
nieczności organizowania specjalnych wycieczek, z natural o barwne obrazy, domenę prawej półkuli, stają się akcepto
nym nawiązaniem do realizowanego w danej klasie progra walne dla zwykłego obserwatora nieba (patrz ramka). Czy
nie to mieli na celu starożytni twórcy gwiazdozbiorów? Poje
mu nauczania.
dyncze, losowe punkty (lewa półkula) dopasowali do swoich
Planetarium jako pomoc naukowa
wierzeń w sposób niezwykle sugestywny. Mamy na niebie
Planetarium idealnie sprawdza się jako pomoc dydaktycz całe legendy, opowieści o wojownikach i mitycznych bogach
na na każdym z poziomów edukacji. Narzucone przez pro (prawa półkula). Wpatrując się w sztuczne niebo planetarium,
gram nauczania cele edukacyjne są w planetarium realizo łatwo przypomnimy sobie legendę o walecznym Orionie albo
wane w sposób holistyczny. Uczestnicy seansów pod kopułą pracowitym Herkulesie. W jasnych punktach na niebie do
planetarium rejestrują informacje całymi sobą. Uczniowie strzegamy przede wszystkim osobistą wizję świata. Wizja ta
słuchają prelekcji lub nagranego seansu, cały czas obserwu przekłada się na fakty, które można analizować i wykorzy
jąc projekcję na kopule. Niewielkie rozmiary przenośnego stywać w celach edukacyjnych, czy naukowych.
planetarium oraz miękka struktura dmuchanej kopuły gwa
rantują także zastosowanie ruchu oraz zmysłu dotyku w po Seanse astronomiczne a podstawa
programowa
znawaniu tajemnic Wszechświata.
Programy nauczania na poszczególnych etapach edukacji
Astronomiczne dane „wyjęte” z zakamarków lewej pół
kuli mózgu są tylko suchymi faktami. Dopiero przyprawione dzieci i młodzieży stawiają przed systemem szkolnym am
bitne cele. Budowanie wiedzy o świecie oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swo
ich przemyśleń to jeden z istotnych elemen
tów w ychow ania przedszkolnego. Lekcje
przyrody w szkole podstawowej mają kształ
tować pozytywny stosunek do nauki oraz roz
wijać ciekawość w poznawaniu otaczającego
świata. Geografia w gimnazjum zapewnia
przyswojenie podstawowego zasobu wiado
mości na temat teorii i praktyki, dotyczących
tematów i zjawisk przyrodniczych bliskich do
świadczeniom uczniów. Lekcje fizyki i astro
nomii w szkołach ponadgimnazjalnych budują
świadomość istnienia praw rządzących mikroi makroświatem oraz wynikającąz nich reflek
sję filozoficzno-przyrodniczą.
Planetarium z pow odzeniem realizuje
wszystkie te cele. Dynamiczny obraz, wyświe
tlany ponad głowami widzów, to przecież
Aparatura projekcyjna przenośnego planeta- Wnętrze planetarium Ursa Major w czarium. Fot. M. Mikołajewski
sie seansu
Wszechświat, o którym mówi się w szkole.
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Galaktyczny mózg
Porównanie ludzkiego mózgu do obiektów astronomicz
nych jest stosowane rzadko. A przecież każdy z nas po
siada narząd, który jak nic innego we Wszechświecie
przypomina... galaktykę. Liczba aktywnych komórek ner
wowych w ludzkim mózgu sięga 100 mld, co oznacza
ten sam rząd wielkości, co ilość gwiazd w Drodze Mlecz
nej (zależnie od szacunków przyjmuje się, że w naszej
Galaktyce jest od 100 do 400 mld gwiazd). Właśnie ta
astronomiczna liczba neuronów jest odpowiedzialna za
życie każdej istoty ludzkiej. Mózg steruje naszymi funk
cjami życiowymi, naszymi odruchami, pragnieniami,
zmysłami i pamięcią. Od rozwoju poszczególnych czę
ści mózgu zależy wiedza człowieka, jej zastosowanie,
umiejętność współżycia społecznego oraz wszelkie pa
sje i zainteresowania, a także problemy emocjonalne.

Obserwacje otwartego mózgu
Typowy, uproszczony model ludzkiego mózgu to dwie
półkule, z których lewa jest odpowiedzialna za myślenie
logiczne, a prawa za kreatywne. Interesujący jest fakt,
że to, w czym specjalizuje się lewa półkula, jest zupeł
nie obce prawej części — i odwrotnie.
Lewa część naszego mózgu to przede wszystkim fak
ty: ich zapamiętywanie, interpretację, analizę oraz wy
korzystywanie. To lewa półkula bierze udział w proce
sach ścisłych, takich jak obliczenia i planowanie. Lubi
porządek i dyscyplinę, nie znosi bałaganu.
Prawa półkula to ta część mózgu, gdzie rodzą się
wizje, wszelkiego rodzaju uzdolnienia artystyczne oraz
marzenia. Jest odpowiedzialna za nasze umiejętności
społeczne, kreatywność i wszystko to, co jest związane
z muzyką, rytmem, obrazem, kolorem. To tutaj rodzą
się emocje. Półkula prawa nie zwraca uwagi na szcze
góły. Liczy się obraz całościowy.

Cóż lepiej niż właśnie żywe obrazy rzeczywistości może
ukształtować wrażliwość uczniów? Gdzie, jeśli nie w plane
tarium, można śmiało realizować teoretyczne wizje w prak
tyce? Jakie inne prezentacje umożliwią poznanie nauki po
przez obcowanie ze sztucznym niebem?
Ważnym zadaniem edukacji szkolnej jest wzmacnianie
postaw y ucznia-badacza. Polega ona na um ożliw ieniu
uczniom samodzielnego przyglądania się zjawiskom i zdo
bywaniu informacji na ich temat. Ocenianie zjawisk przy
rodniczych oparte ma być przecież na realnych przesłankach.
Dociekliwości badawczej i wymianie informacji służyć ma
budowanie umiejętności wyrażania własnej opinii i jej uza
sadniania. Prelekcje i interaktywne seanse pod miękką kopułą
przenośnego planetarium sprzyjają wymienionym zadaniom
w sposób ciekawy, nowatorski i niezapomniany. Podobają się
małym dzieciom w przedszkolach, starszym w szkołach pod
stawowych, gimnazjalistom, młodzieży licealnej i dorosłym.

Planetarium w szkole
Przenośne planetarium, jako pomoc naukowa, może być
stosowane we wszystkich typach szkół. Aby lekcję w plane
2/Q0II

Mózgi astronomów
Porównajmy te dwa sposoby pracy mózgu: lewą
i prawą półkulą. Przyjrzyjmy się astrofizykowi reprezen
tującemu najlepszą szkołę akademicką oraz amatorowi
astronomii, który każdą pogodną noc poświęca na foto
grafowanie nieba, zachwycając się pięknem Kosmosu.
Skryty w zaciszu swojej pracowni, nowoczesny astro
fizyk cały czas bada Wszechświat z pomocą różnora
kich przyrządów i coraz bardziej nowoczesnych technik
obliczeniowych. Siła ciężkości w galaktyce jego mózgu
skierowana jest w lewą stronę. To gwiazd z lewej strony
jest więcej, świecąjaśniej, przesyłając między sobą wy
specjalizowany typ informacji. Astrofizyk lubi porządek
i dokładne obliczenia. Jest mistrzem planowania. Nie
dostrzega jednak piękna W szechświata, który sam
bada...
Zdolny astroamator, nieuczesany, w wygodnym, ale
niezbyt modnym ubraniu, każdy wieczór spędza poza
miastem. W słuchawkach cicho przygrywa mu muzyka,
a on obserwuje. Fotografuje ciekawe obiekty i marzy
o wielkiej wystawie swoich prac. Zna wszystkie mity
0 gwiazdozbiorach i wie doskonale, skąd jest najlepszy
widok na całe niebo. Niczego jednak nie obliczył. Jego
galaktyka w środku głowy świeci przede wszystkim
prawą stroną. Ten astronom myśli obrazami, dźwiękami
1 zapachami. Zachwyca się niebem, chociaż nigdy nie
widział algorytmu na obliczanie wschodu słońca.
Lewą i prawą półkulę łączy wiązka neuronów. To ona
odpowiada za rozumienie całym mózgiem. Za myślenie
holistyczne. Celem holistycznego poznania świata jest
wykorzystanie kreatywności prawej półkuli do przyswo
jenia informacji istotnych dla lewej części mózgu. Tylko
wtedy jest możliwa prawidłowa obserwacja całej galak
tyki: bez jasnych i ciemnych stron.

tarium można było uznać za pełnowartościowy warsztat,
wpisany w harmonogram zajęć szkolnych, tematyka seansu
powinna być dobrana do wieku widzów oraz realizowanego
w szkole programu nauczania. O ile w klasycznych planeta
riach instytucjonalnych o wysokąjakość seansów dbają astro
nomowie i technicy, o tyle w planetariach stacjonarnych trze
ba być szczególnie wyczulonym na merytoryczną stronę
pokazów. Bardzo łatwo jest znużyć dzieci i młodzież nud
nym, nieumiejętnie prowadzonym seansem lub seryjnie pre
zentowanym filmem zagranicznym (są na świecie firmy pro
dukujące filmy edukacyjne dla małych i dużych planetariów),
a nauczycieli zniechęcić do takiej formy uatrakcyjnienia pro
gramu nauczania. Najważniejsza, naszym zdaniem, jest głę
boka astronomiczna pasja i chęć jej przekazywania innym. Poza
pasjąbardzo istotnajest merytoryczna wiedza. Rzecz jasna nikt
nie wymaga, by w przenośnym planetarium pracował zawo
dowy astronom (chociaż i tak bywa); wystarczy, że zajmuje się
tym gruntownie przygotowany miłośnik astronomii.
Ogromną zaletą małego planetarium jest kameralność
i możliwość bezpośredniego zadawania pytań prowadzące
mu podczas seansu lub po nim. Możliwość udzielenia odpo-
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astronomia w szkole
wiedzi na pytania, które często padają z ust widzów,
jest prawdziwą „wartością dodaną” przenośnego pla
netarium — nie do przecenienia dla osób, dla któ
rych je st to nierzadko pierw szy kontakt z roz
gwieżdżonym niebem i prawdziwym, „żywym”
astronomem (nawet jeśli, dodajmy od razu, nie jest
to astronom z uniwersyteckim dyplomem). Brak od
powiedzi na zadawane pytania lub odpowiedzi wy
mijające, niepełne, maskujące brak podstawowej
wiedzy, bo pytania od widzów zazwyczaj dotyczą
podstawowych praw rządzących ruchem nieba,
mogą ugruntować w słuchaczach stereotyp astrono
mii jako nauki trudnej, niezrozumiałej, oderwanej
od naszej ziemskiej rzeczywistości, przynosząc skut
ki odwrotne do oczekiwanych.
Przenośne planetarium Anuka

Pierwsze instalacje
Podbój Polskich Planetariów był pomyślany jako okazja
do spotkania się w gronie przyjaciół i niestandardowego spę
dzenia czasu. Okazuje się, że zupełnie nieświadomie zapo
czątkował nowe zjawisko w edukacji astronomicznej w Pol
sce. D zięki n asz e m u o p iso w i w iz y ty w K rak o w ie,
w planetarium Anikino [1], zainteresowała się nim dr Halina
Prętka-Ziomek — astronom z Poznania. Wraz z mężem

Przenośne planetaria
na stronach WWW:
[1] http://www.anikino.pl/index.php?s=oferta&id=19
[2] http://www.planetariummobilne.edu.pl/
[3] http://www.anuka.pl/
[4] http://www.niebowklasie.pl/
[5] http://przenosneplanetarium.pl/

Krzysztofem wystartowała z własnym przenośnym planeta
rium Astrolab [2] we wrześniu 2009 r. Krótko po niej plane
tarium Planeta Anuka[3] w Warszawie otworzyli wspólnie
dr Agnieszka Krawczyk i dr Ryszard Gabryszewski, również
astronomowie. Niemal w tym samym czasie w Łodzi p. Ma
rek Pytlewski uruchomił planetarium Ursa Major [4]. Rów
nież jeden z autorów niniejszego tekstu po dwuletnich stara
niach i zbieraniu funduszy spełnił swoje marzenie i otworzył
własne planetarium przenośne Bajkonur [5], Drugi z auto
rów jest na zaawansowanym etapie przygotowań.

Naturalna symbioza?
Na koniec zadajmy przewrotne pytanie: czy planetaria prze
nośne mogą zagrozić planetariom stacjonarnym? Według nas
odpowiedź brzmi — nie, nie mogą, a co więcej — nie powin
ny być dla siebie konkurencją. Wręcz przeciwnie, mogą do
skonale się uzupełniać. Nie każda szkoła czy przedszkole
może pozwolić sobie na zorganizowanie wyjazdu dla swoich
podopiecznych do planetarium stacjonarnego, nieraz bardzo
odległego. Weźmy pod uwagę takie czynniki, jak czas podró
ży, koszt wynajęcia autokaru, konieczność zorganizowania
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zastępstw dla nauczycieli biorących udział w wyjeździe, ubez
pieczenie uczniów ... Liczba uczniów i opiekunów biorących
udział w wyjeździe jest ograniczona do pojemności autobu
su, czyli mniej więcej dwóch przeciętnych klas szkolnych.
Planetarium przenośne w ciągu jednego dnia może zaprezen
tować seanse astronomiczne kilku klasom, a w ciągu dwóch
lub trzech dni całej dużej szkole. W dodatku od szkoły czy
przedszkola nie wymaga się żadnych przygotowań poza udo
stępnieniem pomieszczenia odpowiedniego do rozstawienia
kopuły. Uczniowie i nauczyciele zachęceni tym, co zobaczą
w małym planetarium, zechcą być może zorganizować wy
cieczkę do „prawdziwego” planetarium, często połączonego
z obserwatorium, z pełnym zapleczem edukacyjno-dydaktycznym, wystawami tematycznymi i salami wykładowymi.
W tym znaczeniu przenośne planetarium jawi się jako zna
komite uzupełnienie planetarium stacjonarnego i zachęta do
zainteresowania się astronomią oraz innymi naukami przy
rodniczymi: fizyką, matematyką, geografią, a nawet biologią
i chemią. Pozwala dotrzeć z nauką tam, gdzie nauczyciele
mają zapał, by pokazać swoim wychowankom coś nowego
i interesującego, ale z różnych powodów nie mogą tych pla
nów zrealizować.
Tomasz Lewicki, Radosław K. Pior

Tomasz Lewickijest absolwentem astronomii na Uniwersy
tecie Wrocławskim. Przez kilka lat uczestniczył w akcji edu
kacyjnej „ Wakacje w planetarium ” we Fromborku. W ra
mach Podboju Polskich Planetariów odpowiada za kontak
ty z odwiedzanymi placówkami Przez kilka lat zajmujący
się zawodowo dziedziną odległą od astronomii wraca teraz
do niej z własnym przenośnym planetarium, z dumą wpisu
jąc H’ urzędowych formularzach „astronom ” w rubryce „ Wy
konywany zawód”.
Radosław K. Pior jest fizykiem, absolwentem Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje zainteresowanie te
matyką planetariów realizował między innymi w ramach
Podboju Polskich Planetariów. Obecnie zajmuje się szkole
niami z zakresu rozwoju osobistego. Jest trenerem szybkie
go czytania, technik pamięciowych i kreatywnych notatek
Intelektualnie.pl
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Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem !
Filtry Baader
S em iA P O
1,25*... 279 zł
Semi APO
2*....... 409 zł
Solar Continuum1,25*... 209 zł
Solar Continuum 2*........ 339 zł
UV / IR cut
1,25V . 165 zł
UV / IR cut
2 '........ 249 zł
UHC-S
1,25'... 199 zł
UHC-S
2*........ 379 zł
O-III
1,25*....255 zł
O-III
2m........ 419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25*....155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2*......... 269 zł.
Filtr słoneczny folia....................... 10 z ł / dm"

S k y -W a tc h e r
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher

DOB 6*............................ 849
DOB 8"..........................1189
DOB 10"....................... 2079
DOB 12"...................... 3119
DOB 8"rozsuwany..... 1499
DOB 10" rozsuwany... 2219
DOB 12" rozsuwany... 3769
BKP13065 EQ2.......769 zł
SK1309 EQ2.......... 599 zł
BKP15075EQ3-2.. 1149 zł
BKP2001EQ5........ 2279 zł
909 AZ3 ...................589 zł
1021EQ3-2.......... 1709 zł
1206EQ3-2........... 2029 zł
BKMAK102............. 789 zł
BKMAK127........... 1299 zł
BKMAK150.......... 2599 zł
MAK180................ 3999 zł

Crayford 2" do Newtona CRF001 ........................... 349
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-CRF086... 549
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-CRF230... 459
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-SCT001... 459
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-MLP230... 459
Tuba optyczna GSO MT-800................................. 1999
Tuba optyczna GSO MT-1000................................1999
NLA001 Newtonian Kolimator 1.25"...................... 199

Wyciągi Baader

V^WHUAM OPTICS /

llfl
Okular W -0
Okular W -0
Okular W -0
Okular W -0
Okular W -0
Okular W -0

Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka

Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

VII
VII
VII
VII
VII
EX
EX
EX
EX
EX
EX

8x40...... ?40
7x50...... 289
10x50... 299
12x50... .3 4 0
16x50... 390
7x35..... ... 460
8x40....
500
7x50..... 535
10x50... 565
12x50... 630
16x50... 680

SWAN
SWAN
SWAN
SWAN
SWAN
SWAN

9 mm 1,25"....... 299 zł
15 mm 1,25"......299 zł
20 mm 1,25"......309 zł
25 mm 2"............449 zł
33 mm 2"............449 zł
40 mm 2"............459 zł

Starry Night Enthusiast 6.0....................... 399 zł
Starry Night Pro 6.2.................................... 650 zł
Starry Night Pro Plus 6.2....................... 1050 zł
Pocket Sky Atlas....................................... 879 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe............219 zł
Sky Atlas 2000.0 Field - laminowany......269 zł

9

zł
zł
zł
zł
zł

2in m

4P

Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200......8179 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........ 4779 zł

□r=*ioivi

SKY PUBLISHING

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Filtr Słoneczny Orion 4,57*....345 zł
Filtr Słoneczny Orion 5,81* ...339 zł
Filtr Słoneczny Orion 9,25* . .635 zł
Kamera StarShoot AutoGuider.........................................1099 zł
Kamera StarShoot Pro V2.0 Deep space CCD Color...7299 zł
Sterownik grzałki Dew Zapper Pro 4 Channel
Dew Prevention System....................................................... 679 zł

COR N A D O

13 M E A D E

V ix e n

T
o l o c l r n n esłoneczny
tn
Teleskop
"Coronado" SolarMax 40/10..
Teleskop sło neczny "C o ro n a d o " PST..

Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux.....1999 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux.. .2995 zł
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux .3995 zł
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux .9995 zł
Meade LX200 ACF 8*....... 10899 zł
Meade LX200ACF 10*......17899 zł
Meade LX200ACF 12*......26899 zł
Meade LX200ACF 14*......41699 zł
Meade LX200ACF 16*......88999 zł
Meade" SN LXD-75 6 "...... 5899 zł
Meade" SN LXD-75 8"....... 6899 zł
Meade" SN LXD-75 10"......7899 zł
Meade ETX 80 AT...............1299 zł
Meade ETX 90 PE............. 2899 zł
Meade ETX 125 PE.......... 4099 zł

Okulary NPL
Plóssła
Plóssla
Plóssła
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla

Astrokrak
Złączki , redukcje i wyciągi

LU M IC O N

ooooo
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr

Wyciąg 2* Crayford NT..... ...829
Wyciąg 2* Crayford RT..... ... 909
Wyciąg 2* Crayford SCT. .... 809
Wyciąg 3* Crayford RT..... .. 1139
Korektor komy 2*............... ...469

kometarny "Lumicon" Swan Band 1,25"....375 zł
kometarny "Lumicon" Swan Band 2"......... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 1,25".... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 2 "......... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" H-beta 1,25"......... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" H-beta 2"............... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" O llł 1,25"............... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" OIII 2".....................730 zł
mgławicowy "Lumicon" UHC 1,25".............375 zł
mgławicowy "Lumicon" UHC 2"...................730 zł

Redukcja M42x1 / Canon E O S .. 49 zł
Redukcja M42x1 / N ikon............ 49 zł
Redukcja M42x1 / Sony A lfa .....49 zł
Redukcja M42x1 / O lym pus....... 49 zł
Redukcja M42x1 / P e ntax........... 49 zł
Redukcja T2 / C anon EO S ..........4 9 zł
Redukcja T2 / N ikon ..................... 49 zł
Redukcja T2 / M inolta AF............ 49 zł
Redukcja T2 / O lym pus...............49 zł
Redukcja T2 / P e n ta x...................49 zł
Redukcja SCT / M 42x1................ 49 zł
Redukcja M42x1 / W EB do SP C 900.......... 79 zł
Złączka 2“ / M42x1 z gw intem filtro w y m ..................... 59 zł
Z łączka 1,25" / M42x1 z gw intem filtro w y m ..............49 zł
Redukcja M42x1 / W EB do S P C 90 0........................... 59 zł
Redukcja 1,25" / W EB do S P C 90 0............................... 49 zł
Redukcja 23,2m m / W E B ............................................... 39 zł
Redukcja 23,2m m / W EB do S P C 90 0.........................39 zł
Złączka okularow a M42 / 2" z Clam ping ringiem .....69 zł
W yciąg przesuw ny 1,25" do N ew tona...................... 149 zł
W yciąg przesuw ny 1,25" do refraktora..................... 159 zł
W yciąg przesuw ny 2" do N e w tona........................... 199 zł
W yciąg przesuw ny 2" do refra kto ra ............................219 zł

HVixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL

6mm
10mm
15mm... .
20mm
25mm... .
30mm
40mm

109
109
115
135
115
165
165

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Okulary NLV
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy

■

W

NLV 2,5mm....519 zł
NLV 4m m .......489 zł
NLV 5m m .......449 zł
NLV 6m m .......429 zł
NLV 9mm....... 449 zł
NLV 10mm.....429 zł
NLV 12mm.....449 zł
NLV 15mm.....449 zł
NLV 20mm.....519 zł
NLV 25m m .....519 zł

Okulary LVW
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy

LVW 3,5mm. ...879 zł
LVW 5mm....... 879 zł
LVW 8mm....... 819 zł
LVW 13mm.....849 zł
LVW 17mm.....879 zł
LVW 22mm.....879 zł
LVW 42mm .1 2 8 9 zł

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w myśl przepisów prawa handlowego
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Maj
Słońce
Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad równik
niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy i w ciągu
miesiąca przybywa go o ponad godzinę: w Warszawie 1 maja
Słońce wschodzi o 3h06m, zachodzi o 18h01m, a 31 maja wscho
dzi o 2h22"n, zachodzi o 18h46m.
W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.
Dane dla obserw atorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2011
V

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P [° ]
-2 4 ,2 0
-2 3 ,8 4
-2 3 ,4 5
-2 3 ,0 3
-2 2 ,5 8
-2 2 ,1 0
-2 1 ,6 0
-2 1 ,0 7
-20,51
-1 9 ,9 3
-1 9 ,3 3
-1 8 ,6 9
-1 8 ,0 4
-1 7 ,3 6
-1 6 ,6 6
-1 5 ,9 4

t°]

u ri

—4,22
—4,01
-3 ,8 1
-3 ,6 0
-3 ,3 8
-3 ,1 6
-2 ,9 4
-2 ,7 2
-2 ,4 9
-2 ,2 6
-2 ,0 3
-1 ,8 0
-1 ,5 6
-1 ,3 2
-1 ,0 8
-0 ,8 4

113,66
87,23
60,79
34,35
7,91
341,47
315,02
288,57
262,12
235,66
209,21
182,75
156,29
129,82
103,36
76,90

A f]
Rys. 1. Mars i Jowisz nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) w maju i czerwcu 2011 na początku świtu cywilnego
(około godzinę przed wschodem Słońca)

B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;

strzeżemy układ pierścieni planety oraz jej najjaśniejsze księ
życe.
Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.
Planeta karłowata (134340) Pluton widoczna jest przez
całą noc w gwiazdozbiorze Strzelca, jednakże jej jasność
wynosi jedynie 14,2m i do jej zaobserwowania niezbędny jest
teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 25 cm. Od dru
giej połowy maja w obserwacjach przeszkadzać będą jasne
astronomiczne białe noce.
W maju w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida
(jaśniejsza od 9,0m):
(4) Vesta, (jasność od 7,3mdo 6,9m): 1 V: 20h51,1m, -1 7°29’;
11 V: 20h56,3m, -1 7 ° 1 9 ’; 21 V: 20h01,2m, —17°11’; 31 V:
21h05,8m, -17°03'.

9d14h22m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

Meteory

V

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego w ierzchołka tarczy;

Księżyc
Bezksiężycowe noce wystąpią na początku i pod koniec
maja, gdyż kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: nów 3d06h51m, pierwsza kwadra 10d20h33m, pełnia
17d11h08mi ostatnia kwadra 24d18h52m. W perygeum Księżyc
znajdzie się 15d11h19ma w apogeum 27d09h59m.

W dniach od 3 do 14 maja promieniują meteory z roju eta
Lirydów (ELY), związanego z kometą C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock). Maksimum aktywności roju przypada w tym roku
w dniu 9 maja. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lut-

- Merkury]
7 -i
6-I

Planety, planety karłowate i planetoidy
Merkury i Wenus znajdują się na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.
Pod koniec maja nad ranem tuż nad północno-wschod
nim horyzontem pojawia się Mars, który jednak całkowicie
ginie w blasku zorzy porannej i jego obserwacja jest niemoż
liwa.
W pierwszych dniach maja, również nad ranem, nisko nad
północno-wschodnim horyzontem, pojawia się Jowisz, świe
cąc z jasnością -2 ,1 m. W ciągu miesiąca wysokość planety
nad horyzontem, mierzona na początku świtu cywilnego, wzra
sta pod koniec maja do ponad 5°, jednak nawet wtedy jej
obserwacje na tle zorzy porannej będą bardzo trudne.
W pierwszej połowie nocy, na wysokości 36° nad połu
dniowym horyzontem w gwiazdozbiorze Panny, zobaczymy
Saturna świecącego z jasnością +0,7m. Przez teleskop do-
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Rys. 2. Merkury nad zachodnim horyzontem (w Warszawie)
w maju i czerwcu 2011 pod koniec zmierzchu cywilnego (oko
ło godzinę po zachodzie Słońca)
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ni i ma współrzędne: rekt. 19,1h, deki. +44°. Rój
jest, jak dotąd, znany głównie z obserwacji foto
graficznych i w ym aga starannych obserwacji.
W jego obserwacjach w drugiej połowie nocy nie
będzie przeszkadzał zbliżający się do pierwszej
kwadry Księżyc.
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja promie
niują meteory z roju eta Akwarydów (ETA), zw ią
zanego z kometą Halley’a, we wstępującym w ęź
le jej orbity (obserwowany był już w VII w. w Chi
nach). W roju tym obserwuje się jasne, szybkie
meteory, pozostaw iające bardzo długie ślady.
Maksimum aktywności roju przypada w tym roku
w dniu 6 maja o godzinie 13 UT. Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze W odnika i ma współ
rzędne: rekt. 22,5h, deki. -1°. Tegorocznym ob
serwacjom nie będzie przeszkadzał Księżyc trzy
dni po nowiu.
ju i czerwcu 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)
1d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6°.
I d04h Złączenie Jowisza z Marsem w odl. 0,3°.
1d18h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
1d18h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
1d21h56m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9mdo 6,4m[mapka zam ieszczona w „Ura
n ii-P A ” 1/2005],
4d12h Minimalna libracja Księżyca (5,4°) w kierunku
krateru Schickard (zacieniony).
4d22h56mGwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada
od 5,9m do 6,6m[mapka zam ieszczona w „Uran ii-P A ” 1/2008].
6d Gwiazda zmienna długookresowa R S Lib (miryda) (15h24,3m, -22°55’) osiąga maksimum jasno
ści (7,5m) [mapka zam ieszczona w „U ranii-PA”
6/2009],
7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji
zachodniej.
7d19h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej
od Słońca w odległości 26°33’.
7d20h37m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga
maksimum jasności (3,5m) [mapka zam ieszczo
na w „U ranii-PA” 5/2007],
8d07h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.
9d23h42mGwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada
od 5,9m do 6,6m [mapka zam ieszczona w „Ura
n ii-P A ” 1/2008],
10d21h54m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m) [mapka zam iesz
czona w „U ranii-PA ” 6/2007],
II d07h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kie
runku Sinus Iridium (zacieniona).
14d10" Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji
wschodniej.
16d21h04mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga
maksimum jasności (3,5m) [mapka zam ieszczo
na w „Uranii-PA" 6/2007],
17d08h Minimalna libracja Księżyca (4,8°) w kierunku
Mare Humboidtianum (oświetlone).
18d07h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.
2/20 u

sie od 5 do 15 maja

w okresie od 20 kwietnia do 25 maja
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nej R Sgr (19h16m41,8S, -19°18’28"). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)

nej R Boo (14h37m11,6S, +26°44’12”). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

19d Gwiazda zmienna długookresowa R Cas (miryda) (23h58,4m,
+51 °24') osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „U ranii-P A ” 1/2010].

23d23h00m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „U ranii-PA” 5/2007],

21d01h31m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
21d08h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 2°.
21d09h20m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 60°.
23d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miryda) (9h47,6m,
+11°26’) osiąga maksimum jasności (5,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2009],
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
23d09h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 1°.
23d21h Maksymalna libracja Księżyca (7,7°) w kierunku Mare
Australe (zacienione).

24d01h18m Gwiazda zmienna r} Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „U ranii-P A ” 6/2007],
24d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
27d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
28d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) (19h16,7m,
-19°18') osiąga maksimum jasności (7,3m).
29d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
30d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
31d01h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
31d18h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
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Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w maju
2011 r. (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Callisto).
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy
planety), wschód na lewo
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Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w maju 2011 r. (Ill — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI —
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo
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Czerwiec
Słońce
W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia przesi
lenia letniego, 21 czerwca, kiedy osiągnie wartość maksy
malną: Słońce wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka, roz
poczynając w ten sposób astronomiczne lato. W związku z tym
w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku
na naszej półkuli.
W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2h21m, za
chodzi o 18h47m, a 30 czerwca wschodzi o 2h18m, zachodzi
o 19h01m. Najwcześniej Słońce wzejdzie w dniu 17 czerwca
(2h14m), najpóźniej zajdzie w dniu 25 czerwca (19h02m).
1 czerwca wystąpi częściowe zaćmienie Słońca, niewi
doczne w Polsce, natomiast 15 czerwca częściowe zaćmie
nie Księżyca, widoczne w Polsce przy wschodzie.

ZewnTWown.
kontakty p ółciania
P I a 19:25:18.3 UT
P4 * 23:06:56.2 UT

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

s
F. Espenak, NASA 's GSFC

Data 2011
VI

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
VI 29
VII 1

P [°]
-15,57
-14,82
-14,05
-13,26
-12,46
-11,64
-10,80
-9,96
-9,10
-8,23
-7,35
-6,47
-5,57
-4,67
-3,77
-2,87

Bn [°]

L o li

-0,72
-0,48
-0,24
0,00
0,24
0,48
0,72
0,96
1,20
1,44
1,67
1,91
2,14
2,37
2,59
2,82

63,66
37,20
10,73
344,26
317,79
291,32
264,85
238,37
211,90
185,42
158,95
132,47
106,00
79,53
53,05
26,58

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
5d07h15m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod
koniec czerwca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym
miesiącu następująca: nów 1d21h03m, pierwsza kwadra
9,!02h11m, pełnia 15d20h14mi ostatnia kwadra 23d11h48m. W perygeum Księżyc znajdzie się 12d01h43m, a w apogeum
24d04h14m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Pod koniec czerwca wieczorem tuż nad północno-zachodnim horyzontem pojawi się Merkury, jednak w ostatnim dniu
miesiąca wzniesie się on pod koniec zmierzchu cywilnego na
maksymalną wysokość zaledwie 2,5° i jego obserwacja w bla
sku zorzy wieczornej będzie niemożliwa.
Wenus nadal znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczna.
2/2011

eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.htm l

Rys. 10. Schemat częściowego zaćmienia Słońca w dniu 1 czerwca
2011 r. [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

Nad ranem coraz wyżej nad północno-wschodnim hory
zontem wznosi się Mars, który jednak pod koniec miesiąca,
na godzinę przed wschodem Słońca, osiągnie wysokość je
dynie 9°, co przy jasności zaledwie +1,4msprawi, że nie bę
dzie on widoczny w blasku zorzy porannej.
W czerwcu poprawiają się warunku porannej widzialno
ści Jowisza. Podczas gdy na początku miesiąca, na począt
ku świtu cywilnego, zobaczymy go na wysokości zaledwie 6°
nad wschodnim horyzontem, o tyle pod koniec czerwca wy
sokość ta będzie wynosiła już 21°, co przy jasności -2 ,2 m
pozwoli dostrzec planetę na tle zorzy porannej. Przez tele
skop możemy obserwować tarczę Jowisza o średnicy 36”,
zmiany w układzie chmur planety oraz zjawiska w systemie
jej księżyców galileuszowych.
Warunki obserwacji Saturna w porównaniu z majem prak
tycznie się nie zmieniają. Planeta z dnia na dzień świeci jed
nak coraz niżej nad wieczornym, południowo-zachodnim ho
ryzontem i pod koniec miesiąca można ją dostrzec w godzinę
po zachodzie Słońca na wysokości już tylko 24°.
Pod koniec miesiąca nad ranem teoretycznie staje się
możliwa obserwacja Urana i Neptuna, jednak w ich dostrze
żeniu przeszkadzać będzie niskie położenie nad horyzontem
i jasne niebo okresu „białych nocy".
W związku z „białymi nocami” kończy się praktycznie okres
obserwacji planety karłowatej (134340) Pluton.
Planeta karłowata (1) Ceres widoczna jest w drugiej poło
wie nocy na granicy gwiazdozbiorów Wieloryba i Wodnika jako
„gwiazda" o jasności rosnącej od 9,1mdo 8,9m: 10 VI: 23h58,1m,
—11°36’; 20 VI: 0h06,5m, -11°21’; 30 VI: 0h13,5m, -11°17'.
W czerwcu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida (jaśniejsza od 9,0"1):
(4) Vesta, (jasność od 6,7m do 6,3m): 10 VI: 21 h28,3m,
-17°06’; 20 VI: 21h31,3m, -17°37’; 30 VI: 21h31,2m, -18°26’.

Meteory
W dniach od 22 czerwca do 2 lipca promieniują meteory
z roju czerwcowych Bootydów (JBO). Rój ten obserwowa
ny był w 1916 r., następnie być może w 1921 i 1927 r., po
czym zaniknął. Dużym zaskoczeniem było ponowne pojawie
nie się czerwcowych Bootydów w 1998 r. i to od razu jako
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aktyw nego roju — tzw. zenitalna liczba godzinna
(ZHR) przez ponad pół do by w ynosiła w ted y od
50 do ponad 100! P onow ny w zro st aktyw ności
na stąpił w czerw cu 2004 r. — zen italna liczba
g o dzinna o siąg nęła w te d y 2 0 -5 0 . M acierzysta
ko m e ta roju, 7 P /P o n s -W in n e c k e p rze ch o d ziła
przez peryhelium w styczniu 1996, w m aju 2002
i ponow nie w e w rześniu 2008. O becnie orbita ko
m ety zbliża się do orbity Ziem i na od le gło ść aż
0,24 j.a., tak w ięc aktyw ności z 1998 i 2004 r.
m usiały być zw iązan e ze starszym m ateriałem
krążącym po orbicie rezonansow ej z Jow iszem
(z 18 19 ,1 86 9 lub 1825 r.). Tegoroczne m aksim um
przew idyw ane je s t w dniu 27 czerw ca o godzinie
21h UT. Radiant m eteorów leży w gw iazdozbio
rze W olarza i m a w tym dniu w spółrzędne: rekt.
14h56m, deki. +48°. W ob serw acjach tych niezw y
kle w olnych m eteorów nie będzie przeszkadzał
zbliżający się do nowiu Księżyc.
ba w czerwcu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
1d Częściowe zaćmienie Słońca. Cień Księżyca przechodzi nad
północnymi obszarami biegunowymi Ziemi. Zaćmienie widocz
ne będzie we wschodniej Azji, w północnej części Ameryki
Północnej, na Grenlandii oraz na całym obszarze Oceanu
Lodowatego. Faza maksymalna równa 0,6011 nastąpi o go
dzinie 21h16m11,1s i będzie widoczna na arktycznym wybrze
żu zachodniej Syberii w punkcie o współrzędnych ip = 67°58’N,
A = 46°01’E. W Polsce zaćmienie niewidoczne.
1d13h Minimalna libracja Księżyca (4,9°) w kierunku Mare Orien
tate (oświetlone).
2d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,2m,
+26°44’) osiąga maksimum jasności (7,2m).
3d10h Neptun nieruchomy w rektascensji.
8d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w czerwcu 2011 r. (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV
— Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na lewo
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8d06h Maksymalna libracja Księżyca (7,5°) w kierunku krateru Plato
(zacieniony).
10 di 4 h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
12d18h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
13d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda) (0h02,1m,
-1 4 °4 1 ’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Urani'h-PA" 2/2010].
14d04h Saturn nieruchomy w rektascensji.
15d Całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne we wschodniej Afry
ce, południowej Azji, na całym obszarze Oceanu Indyjskiego
oraz na Antarktydzie; w Ameryce Południowej, na Atlantyku,
w Europie oraz zachodniej Afryce przy wschodzie Księżyca,
natomiast we wschodniej Azji, w Indonezji i w Australii przy
zachodzie Księżyca. Przebieg zaćmienia: początek zaćmie
nia półcieniowego: 17h25m, początek zaćmienia częściowe-

Rys. 13. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w czerwcu 2011 r. (III— Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI
— Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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25d22h53m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008].
26d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
28d19h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,9°.
28d22h30m Gwiazda zmienna ?/ Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 6/2007],
28d23h Minimalna libracja Księżyca (5,0°) w kierunku Mare Orien
tate (oświetlone).
30d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,5°.

F. Espenak, NASA * GSFC
octopsegatc.nasa.gov/edlpse.html

Momenty kontaktów
P I * 17:24:33 UT
U1 ■= 18:22:55 UT
U2 * 19:22:29 UT
U 3 « 21:02:41 UT
U 4 * 22:02:14 UT
P4 » 23.00:44 UT

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie
uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w maju i czerwcu
w Polsce „czasie letnim”, należy dodać 2 godziny.
Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.
Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.
O pracował T. Ściężor
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Rys. 14. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 15 czerw
ca 2010 r. [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
go: 18h23m, początek zaćmienia całkowitego: 19h22m, maksi
mum zaćmienia: 20h13m, koniec zaćmienia całkowitego:
21h03m , koniec zaćmienia częściowego: 22h02m, koniec za
ćmienia półcieniowego: 23h01m. Maksymalna faza zaćmienia
całkowitego wyniesie 1,6998. Zaćmienie widoczne w Polsce
przy wschodzie Księżyca.
16d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
16d04h Minimalna libracja Księżyca (4,9°) w kierunku Mare Fecunditatis (zacienione).
20d22h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
20d22h07m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008],
21d00h Maksymalna libracja Księżyca (7,5°) w kierunku Mare
Australe (zacienione).
21d17h16mSłońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata.
23d18h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 6°.
24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

Dokończenie ze s. 50.

dziennej. Odruchowo skrzyżo
wałem swe palce dla uzyska
nia tego samego, tym razem
już celowo pozyskanego efek
tu. Zdjęcia w załączeniu.
Podsumowując, ostatnie
zaćmienie okazało się dla mnie
przepięknym spotkaniem z ko
smiczną dynamiką, a przede
wszystkim ze swoją własną
pasją, której to skromna księ
ga dziejów właśnie wzbogaciła
się o nową, zajmującą poczes
2/2011
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Rys. 15. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego czerwco
wych Bootydów (JBO) w okresie od 25 do 30 czerwca
Errata
Do ostatniego „Kalendarzyka” wkradł się błąd. Otóż dla kwiet
nia jest: „3d17h Saturn w koniunkcji ze Słońcem”, a ma być „3d17h
Saturn w opozycji do Słońca” (w tekście opisowym jest prawi
dłowo). Za błąd przepraszam
T. Ś.

ne miejsce kartę. Życzę każde
mu Miłośnikowi zjawisk niebie
skich, Czytelnikowi „Uranii-PA”
w sp a n ia łych dośw iadczeń
w obcowaniu z niebem, oby
były one jak najczęstsze i praw
dziwie ubogacające!
Łączę pozdrowienia,
Grzegorz Kubicki

Red.: Dwa wybrane zdjęcia
prezentujemy w naszej galerii
na s . o.lll
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Konkurs Moje Okno na Wszechświat
inął termin nadsyłania odpowiedzi I etapu oraz 24. Optyka adaptywna (aktywna) (1 pkt)
zgłoszeń do konkursu „Moje okno na Wszechświat”. 25. Tarcza, Ryś, Sekstans, Psy Gończe, Jaszczurka, Lisek,
Mały Lew (7 pkt)
Zgłosiło się ogółem 119 osób, z których odpowie
Brak centralnej obstrukcji (1 pkt)
dzi wysłało 85 uczestników. Z tej liczby 28 odpowiedzi26.
przy
słali opiekunowie lub reprezentanci astronomicznych kółek 27. Izaak Newton (1 pkt)
zainteresowań, pozostałe zgłoszenia pochodzą od osób indy 28. Gustav Holst (1 pkt)
widualnych. Pokrycie obszaru kraju jest bardzo równomier 29. Leonidy (1 pkt)
ne, z lekkim wskazaniem na południe (patrz: mapka na stro 30. Główne — eliptyczne, wtórne — sferyczne (1 pkt)
nie internetowej konkursu). Świadczy to o szerokim 31. Cruithne (1 pkt)
zainteresowaniu astronomią oraz o tym, że praktycznie w każ 32. Nóż Foucaulta (1 pkt)
dym zakątku naszej ojczyzny jest ktoś, dla którego kontem 33. +6m(1 pkt)
placja skarbów rozgwieżdżonego nieba stanowi przedmiot 34.2(1 pkt)
prawdziwej pasji. To cieszy i pozwala na optymistyczne pa 35. Efekt Dopplera (1 pkt)
trzenie w przyszłość polskiej astronomii miłośniczej. Jest nas 36. Gołębie miały być źródłem szumu, który okazał się być
promieniowaniem reliktowym (1 pkt)
naprawdę sporo!
Za I etap konkursu można było maksymalnie otrzymać 70 37. Beryl (1 pkt)
punktów, z czego 64 punkty za merytoryczną poprawność 38. Mars, Europa, Tytan, Enceladus (4 pkt)
odpowiedzi, 3 punkty za dostosowanie wysłanego pliku z od 39. Antarktyda (1 pkt)
powiedziami do wymagań zamieszczonych na stronie inter 40. 751 lub 750 — obie odpowiedzi uznano za poprawne
netowej konkursu i wreszcie 3 punkty za ogólną estetykę prze
(1 pkt)
słanego dokumentu. Odpowiedzi pierwszego etapu są właśnie
Można już zaczynać pracę nad drugim etapem rywaliza
sprawdzane i jest przygotowywana ostateczna lista uczestni cji, którego tematem jest „Lokalizacja mojego obserwato
ków wraz z punktacją która zostanie niebawem rozesłana rium”. Chcemy, aby uczestnicy zastanowili się nad proble
drogą mailową do wszystkich, którzy wzięli udział w rywali mem usytuowania własnej dostrzegalni astronomicznej
zacji. Oto odpowiedzi I etapu konkursu „Moje okno na w aktualnym miejscu zamieszkania lub sytuacji zupełnie wy
Wszechświat”:
imaginowanej, w której możemy zainstalować swój teleskop
w jakimkolwiek zakątku świata. Ważne jest odpowiednie
1. Edmond Hailey (1 pkt)
uzasadnienie dokonanych wyborów, zaplanowanie szczegó
2. Obłoki Magellana (1 pkt)
łów konstrukcyjnych, odpowiednia orientacja w terenie, wy
3. Lżejsze, gdyż wolniej spalają wodór (2 pkt)
4. Minimum: Oorta, Wolfa, Sporera, Maundera, Daltona posażenie i infrastruktura, które uczynią z naszego obserwa
torium idealne miejsce do prowadzenia sesji astronomicznych.
(5 pkt)
Nie stawiamy żadnych wymagań technicznych i formalnych,
5. Typy widmowe gwiazd (1 pkt)
jak również nie wskazujemy, w jaki sposób przedstawić swój
6. Pręciki i metoda zerkania (2 pkt)
koncept w tej materii. Pomysłowość uczestników nie powin
7. Wahadło Foucaulta (1 pkt)
na być, naszym zdaniem, krępowana nakazami i zakazami.
8. Długość Plancka (1 pkt)
Chodzi jednak o to, aby nadesłana praca była czytelna, este
9. Miejsca upadku meteorytów (1 pkt)
tyczna, wyraźnie odnosiła się do tematu, była uzasadniona
10. Rupes Recta na Księżycu (1 pkt)
merytorycznie, poprawna ortograficznie i stylistycznie. Na
11. Arystarch z Samos (1 pkt)
odpowiedzi czekamy do końca kwietnia. Preferowany for
12. Pływy (1 pkt)
mat prac pisemnych — PDF.
13. Apochromat (1 pkt)
Przypominamy o trwającym, niezależnie od pozostałych,
14. Kierunek południowy (1 pkt)
etapie obserwacyjnym naszego konkursu. Jego tematyka jest
15. Teleskop zwierciadłowo-soczewkowy (1 pkt)
otwarta — może to być esej na temat prowadzonych przez
16. Fotosfera (1 pkt)
siebie obserwacji i wrażeń, jakie wywołuje kontakt z potęgą
17. £ Lyr (epsilon Lutni) (1 pkt.)
Wszechświata, opracowanie wyników obserwacji wybranej
18. a Car, a Boo, P Ori, a Eri, a Aql, /? Gem (1 pkt)
19. Wielki Wybuch — Georges Lemaitre, ucieczka galaktyk klasy ciał niebieskich, raport z ekspedycji obserwacyjnej, sta
— Edwin Hubble, grawitacja — Albert Einstein, osobli rannie udokumentowana sesja astrofotograficzna, wyznacze
wość — Roger Penrose, plamy słoneczne — Samuel H. nie parametrów ciał niebieskich z własnoręcznie przeprowa
dzonych pomiarów na niebie i inne. Ze względu na mnogość
Schwabe (5 pkt)
tematów i różne możliwości sprzętowe pozostawiamy kon20. Ha, Hfi, OII1, Sil (4 pkt)
kursowiczom w tej materii pole do popisu.
21. 7,05m, ewentualnie 7,055m(1 pkt)
Rywalizacja toczy się o nagrody główne, ufundowane przez
22.4(1 pkt)
23. Typ niemiecki —- refraktor Yerkesa, typ angielski — tele firmy ScopeDome.com i Teleskopy.pl. tj. kopułę astrono
skop Hookera, typ amerykański — kamera Schmidta z Mt miczną ScopeDome 3M oraz refraktor neoachromatyczny
Meade R-152S na montażu paralaktycznym.
Palomar (3 pkt)

M

94

U r a n i a - POSTĘPY A S T R O N O M II

2/2011

astronomia i muzyka

Do posłuchania pod gwiazdami i nie tylko...
ak już kiedyś wspominałem, zda
rzało mi się kupować płyty ze
względu na okładki w czasach 30-cm czarnych winyli, jak też i w epoce
12-cm kompaktów. Ciekawe, jak będzie
wyglądała ta kwestia w epoce sprzeda
ży empetrójek? Ostatnio to mi się przy
trafiło w przypadku płyty Hollana Hol
mesa „A Distant Light”. Żałuję, że nie
mogę tu jej pokazać w kolorze, więc
przynajmniej pozwalam sobie ukazać ją
w większym formacie.
Ot, całkiem przypadkiem trafiłem na
nią na internetowych stronach, szuka
jąc jakiejś nowej kosmicznej muzyki. Na
stronach autora i dystrybutora można
było usłyszeć tylko króciutkie próbki
utworów, ale brzmiały dość zachęcają
co, by skusić się na zakup. Niestety, nie
znalazłem jej w żadnym dostępnym
sklepie, a dwa jedyne, jakie ją wówczas
oferowały, nie chciały przyjąć płatności
moją kartą, a American Express nieste
ty nie mam. Ale od czego są przyjacie
le? Dzięki jednemu z nich płyta wyda
na w Teksasie po dwóch tygodniach
zagościła w moim odtwarzaczu.
W międzyczasie okazało się, że au
tor udostępnił możliwość słuchania ca
łego albumu w serwisie soundcloud.com. Zachęcam do zapoznania się
z jej zawartością wszystkich miłośników
nurtu space i każdego, kto lubi muzykę
towarzyszącą planetaryjnym pokazom.
Materiał z albumu „A Distant Light”
idealnie nadaje się do błądzenia wzro

J

kiem i wyobraźnią po kosmicznych
przestrzeniach, a jakość dźwięku jest
rewelacyjna. Duża w tym zasługa Steve'a Roacha, który podjął się masteringu płyty.
Trudniej było znaleźć jakieś informa
cje o samym twórcy. Zarówno potrój
nie rozkładana okładka, jak i interneto
wa strona nie zawierają zbyt wiele treści,
a strona domowa kompozytora dopiero
w przygotowaniu. Na szczęście znala
złem go na popularnym portalu społecz-

nościowym i szybko nawiązałem kon
takt. Okazało się, że łączą nas nie tylko
muzyczne fascynacje. Hollan jest grafi
kiem komputerowym w pewnej firmie.
Lubi rysować i malować. Okładka pły
ty to w całości jego autorskie dzieło.
A cóż to za astronom kieruje przy
rządy obserwacyjne na nieboskłon, ma
jąc powiększony obraz Plejad w tle?
Mam nadzieję, że każdy miłośnik astro
nomii rozpozna tę sylwetkę.
Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2011 (6 zeszytów) kosztuje 60 zł. Cena pojedynczego
zeszytu 11,90 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank M illennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:
Monika Adamów
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
G-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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2/2011

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

95

zamiast krzyżówki
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relaks z Uranią
,Uranii-PA” nr 6/2010 zamieściliśmy krzyżówką,
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Nagrody książkowe wylosowali Maciej Głuch
z Chrzanowa i Piotr Szady z Zabrza. Nagrody zostaną wysłane
pocztą.

3
4

1. Kosmiczne obserwatorium promieniowania gamma

1

<§■

2. Góry z Rożenem
5

3. Jasna gwiazda na ilustracji komety Donatiego nad Pa
ryżem

6

4. Asteroida z ogonem
5. Odkrywca grobu Heweliusza

7

6. Np. zaćmienie Słońca
7. Promieniowanie rejestrowane przez teleskop HESS

8

8. Sfera ... - do wyznaczania współrzędnych ekliptycznych
gwiazd

9

9. Jednostka wielkości gwiazdowej

10

I

H

10. Heros na niebie
11

11. Podstawa astrologii
12. Rodzaj aktywnych galaktyk

12

13. Jeden z fermionów

Na rozwiązania czekamy do końca lutego 2011 r. Osoby
nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu
tej strony. Prenumeratorzy mogąprzesyłać rozwiązania drogą
elektroniczną. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi roz
losujemy dwie książki o tematyce astronomicznej.

13

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zam ieszczonej w „Ura
n ii-P A ” 6/2010: 1. Epicykl, 2. Orbita, 3. Lovell, 4. Komety, 5. Janta,
6. Taris, 7. Smok, 8. Kwazary, 9. Antracen, 10. Homeostaza, 11. Po
larymetr, 12. Wtókienka, 13. Rogaliński.

|
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1

Ciekawe strony internetowe...
W ostatnim numerze naszego pisma pisałem o krótkim filmiku przedstawiającym zorzę polarną, dziś proponuję powrót
do omawianej już na naszych łamach strony Thierry Legault’a, aby pod adresem http://astrosurf.com/legault/ popatrzeć
na sfotografowaną z powierzchni Ziemi Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z przycumowanym promem ko; smicznym Discovery (video z dnia 28 lutego br.). Kolejny filmik pozwala na oglądanie ISS w trzech wymiarach, bez
np. dwubarwnych okularów — wyświetlane obok siebie obrazy można nałożyć na siebie odpowiednio zezując —
wynik jest nadspodziewanie dobry. Autor zamieszcza krótki opis instrumentarium (amatorskiego) i sposobu obróbki
uzyskanych z jego pomocą obrazów Można też m.in. obejrzeć zdjęcia przedstawiające przejścia ISS, jak i promów
kosmicznych Atlantis, Endeavour oraz Discovery na tle
tarczy Słońca.
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na powięk
szenie się grupy portali ZOONIVERSE o stronę http://
www.planethunters.org/ związaną z poszukiwaniem planet poza Układem Słonecznym. Część danych misji Kepler została udostępniona do prostej analizy — być może
uda się znaleźć w ten sposób ciekawe obiekty, które nie
zostały „zauważone” przez zautomatyzowane procedury
przeszukiwania obserwacji. Mózg człowieka jest znacznie lepszym narzędziem, jeśli chodzi o wyszukiwanie nowych, nietypowych zdarzeń.
(rs)

t

J
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Tak wygląda Międzynarodowa Stacja Kosmiczna widziana z Zie
mi. Źródło: http://astrosurf.com/legault/
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Dostownie przed zamknięciem tego numeru
„Uranii" dotarto do redakcji zdjęcie zaplamionej tarczy słonecznej. Jego autorem jest pan
Antoni Chrapek. Prezentowane zdjęcie zo
stało wykonane 6 marca o godz. 9.06.
Obok przedstawiamy 2 spośród całej se
rii malowniczych zdjęć styczniowego zaćmie
nie Słońca, wykonane we Wrocławiu przez
panią Katarzynę Mikułę.
Zdjęcie niżej, przedstawiające smugę
światła zodiakalnego i pas Drogi Mlecznej,
wykonał na Przełęczy Szklarskiej w Beski
dzie Niskim pan Mariusz Świetnicki (parame
try zdjęcia: 2011.02.27, 18.38-19.06 CSE,
obiektyw Samyang 3,5/8 Aspherical + Nikon
D300, eksp. 4x240 s, IS01600, horyzont za
czerpnięty z ostatniej ekspozycji). Jak widać,
w uzyskaniu efektownych zdjęć astronomicz
nych coraz bardziej przeszkadzają cywiliza
cyjne zanieczyszczenia światłem

U ra n ia
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z tym zeszytem płyta CD Voices of the Cosmos!

Urania3
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„Wspaniały projekt” — Boga czy człowieka?
Wojciech P. Grygiel

■ Gorące gwiazdy wefWczesnyr
Anna Raiter
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HEWELIUSZ

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów olimpiady na schodach Planetarium Śląskiego w Chorzowie

Podczas rozwiązywania zadań w sali portretowej

Dyplom i nagrody odbiera zwycięzca Maksymilian Sokołowski
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“SIĘGAJ TAM GDZIE WZROK NIE SIĘGA
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fot. A. Dauksza-Wiśniewska

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Refleksja filozoficzna i kosmologiczna oraz recenzja, krytyka i ostra
polemika z poglądami Stephena Hawkinga i Leonarda Mlodinowa
wyrażonymi w ich ostatniej książce Wspaniały projekt (wydanej w 2010 r.)
to główne treści artykułu otwierającego ten numer. Dodać należy, artykułu
pokazującego ja k skomplikowane są rozważania dotyczące początków
Wszechświata. Warto o tym pamiętać, formułując „proste i jedynie słuszne
teorie Gorąco polecam lekturą tego ciekawego artykułu.
Z refleksjami na temat początków Wszechświata koresponduje następny
artykuł o poszukiwaniu gorących gwiazd we wczesnym Wszechświecie.
Gwiazdy były pierwszymi obiektami, które powstawały w tej fazie ewolucji Wszechświata i to one
stanowiły pierwsze „fabryki”pierwiastków ciężkich we Wszechświecie. Właśnie z materiału przez
nie wyprodukowanego powstawały następne generacje gwiazd. Nie możemy jeszcze obserwować
tak wczesnej fazy ewolucji Wszechświata, ale możemy poszukiwać śladów pozostawionych przez
pierwsze gwiazdy poprzez badanie gwiazd o niezwykle malej metaliczności.
W marcu 2011 r. dotarła do Merkurego, po 6,5 latach podróży, sonda kosmiczna MESSENGER.
O je j niezwykłych przygodach i nadziejach, jakie wiążemy z wynikami je j planowanych rocznych
badań traktuje następny artykuł.
Bardzo ważnymi obiektami w poznawaniu skali i natury Wszechświata są gwiazdy supernowe.
0 „śladach ”po ich wybuchu, jakie poddają się badaniom na falach radiowych, pisaliśmy
w „ Uranii” niedawno (S. Soberski, nr 2/2009). W tym numerze Autorka opisuje znane historyczne
supernowe i ich pozostałości odkryte w zakresie widzialnym i pokrótce przedstawia nasze
rozumienie tego zjawiska i jego znaczenie dla ewolucji materii we Wszechświecie.
Dużo piszemy o dwóch ważnych ogólnopolskich konkursach astronomicznych, jakie się
ostatnio odbyły: o pięćdziesiątej czwartej Olimpiadzie Astronomicznej w Chorzowie
1o trzydziestym siódmym Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu. Laureatom
obu tych konkursów serdecznie gratulujemy. Od szeregu lat „ Urania ’’funduje dla zwycięzcy
Seminarium Grudziądzkiego, jako nagrodę główną w tym konkursie, teleskop astronomiczny.
Piszemy też o kolejnym etapie świętowania Roku Heweliusza w Gdańsku, na uroczystej Sesji Rady
Miasta Gdańska, której członkiem przed wiekami był też Heweliusz, i o koncercie i pokazie
„kosmicznym” wykonywanym u stóp toruńskiego 32-m radioteleskopu, a opartym na dźwiękach
z Kosmosu. Czasza radioteleskopu stanowiła ekran. To właśnie nagrania prezentowane podczas
tego koncertu, przygotowanego na Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, znajdują się na płycie CD
załączonej do tego zeszytu ,, Uranii ”. O historii powstania tej płyty pisze je j współautor, Sebastian
Soberski.
W Astronomii w szkole przedstawiamy prace krakowskich nauczycieli z małymi dziećmi.
W Rozmaitościach piszemy o wietrze słonecznym, który zdmuchuje atmosferę Marsa i bolidzie
wielkopolskim. I zwracamy uwagę na zaśmiecanie nocnego nieba niepotrzebnie świecącymi
światłami ulicznym.
Polecamy lekturę Kalendarza astronomicznego i wybór obiektów i zjawisk do obserwacji
w ciepłe letnie noce. Warto też zainteresować się ciekawymi stronami internetowymi, felietonem
muzycznym i krzyżówką.
Życzę Państwu przyjemnej lektury i pogodnego nieba dla ciekawych wiosennych

Toruń w kwietniu 2011 r.
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czytelnicy piszą.
Witam!
Kiedyś wysłałem Państwu
zdjęcie Oriona, a ostatnio za
stanawiałem się, co ciekawe
go można jeszcze z nim zrobić
i tak powstała praca „Tryptyk
Oriona”. Środkowa fotografia
została przekonw ertow ana
do monochromatu, obniżyłem
w niej poziom tła i podwyższy
łem kontrasty, co pozwoliło wy
dobyć słabe mgławice, licznie
występujące w tym obszarze
nieba. Zdjęcie prawe zawiera
opisy obiektów mgławicowych,
widocznych na fotografiach,
a także nazwy własne gwiazd.
Serdecznie pozdrawiam,
Mariusz Świętnicki
Red.: Dziękujemy za przesłaną
pracę. Zdjęcia przysyłane nam
przez pana Mariusza od wielu
lat stanowią ozdobę Galerii
Uranii. Niżej prezentujemy tyl
ko środkową część tryptyku.

Drogi Panie Profesorze!
Wracam do naszej rozmowy
telefonicznej dotyczącej m in.
istnienia ul. Korzennej w Gdań
sku, o której w swym pięknym
artykule o Janie Heweliuszu
nadmienia na koniec pani dr
C. Iwaniszewska.
Otóż ul. Korzenna była i jest
do dnia dzisiejszego, a przy niej
stoi przepiękny i nie zniszczony
w czasie II wojny światowej Ra
tusz Staromiejski.
Otóż z tym pięknym obiektem
architektonicznym łączą mnie
młodzieńcze wspomnienia.
W roku 1955— zaraz po zda
niu matury — musiałam iść do
pracy (studia ukończyłam znacz
nie później) i tę pracę znalazłam
w Dziale Gromadzenia i Opraco
wania Zbiorów Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Gdańsku. Dział
ten, podobnie jak kierownictwo
oraz inne działy ówczesnej cen
trali bibliotecznej, mieściły się na
parterze Ratusza Staromiejskie

Orion sfotografowany 2 marca br. przez Mariusza Świętnickiego na
terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Parametry: Sigma 1.4/50
EX DG, 12.8 + N. D300. Eksp. 7x200 s (IS01600) + 1*100 s (IS0400).
Godz. 19.45-20.25 CSE
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tu jest miejsce

KLAMĘ
Kontakt: urania@astri.uni.torun.pl, tel. (56)6113014

Zapraszamy na nasze łamy!
go po stronie lewej od głównego
wejścia.
Na piętrze Ratusza mieścił
się Wojewódzki Dom Kultury
(z czasem przemianowany na
Wojewódzki Ośrodek Kultury,
następnie na Nadbałtyckie Cen
trum Kultury), z pięknądużąsalą
wyposażoną w gdańskie meble
i piękne obrazy. W sali tej, tuż nad
jej wejściem, był „mały balkonik”,
na który krętymi schodkami, jako
17-letnia dziewczyna, często się
wdrapywałam.
Po pewnym czasie, centrala
biblioteczna została przeniesio
na na ul. Długądo Domu Uphagenia, by po wielu latach otrzy
mać pomieszczenia w okaza
łym gmachu przy ul. Kalinow
skiego.
To pokrótce.
Pragnę jednocześnie nad
mienić, że „Uranią” jestem za
uroczona od wielu lat. Jestem
również pełna uznania dla pięk
nej pracy zespołu redakcyjne
go i heroicznego wręcz trudu
(zwłaszcza w ostatnich latach)
— Pana — jako Redaktora Na
czelnego.
W załączeniu przesyłam
kserokopię fragmentu Przewod
nika po Trójmieście z roku 1974,
pióra Kazimierza Małkowskiego
i Stanisław a Podgórczyka,
w którym jest mowa i o Ratuszu
Staromiejskim, i ui. Korzennej.
Łącze wyrazy szacunku i po
zdrowienia
Miłośniczka astronomii
z Gdańska
Red. Dziękujemy za wyjaśnienie
sprawy ul. Korzennej i wspomnie
nia o najważniejszym przy niej
budynku. MHo nam też było czy
tać opinię o naszym czasopiśmie
i pracy naszego Zespołu.
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Jakiś czas temu Pan m gr inż.
Ma r i a n B o m b e l ( mar bom
@op.pl), członek Astronomicz
nego Klubu Dyskusyjnego w Dą
browie Górniczej przysłał nam
list i swoje opracowania dotyczą
ce nowej teorii ruchu Księżyca.
Pisaliśmy na ten temat w „Ura
nii” nr 1/2011 r., zwracając uwa
gę na fakt, że Jego teoriajest nie
zgodna z prawami fizyki i nie bie
rze pod uwagę wszystkich pod
stawowych i ugruntowanych po
jęć z zakresu dynamiki i kinema
tyki bryły sztywnej. Słowem, za
pewne jego nauczyciel fizyki ze
szkoły podstawowej nie najlepiej
„odrobiłswoją lekcję”. Po opubli
kowaniu naszej odpowiedzi Pan
Bombel nadesłał nam kolejny
list, w którym wyraża niezadowo
lenie z faktu, że nie opublikowa
liśmy Jego opracowania i w dal
szym ciągu chce, abyśmyje opu
blikowali. Niestety nie opubliku
jemy w „Uranii" Jego rozważań,
bo naszą misją jest szerzenie
wiedzy opartej na naukowych
przesłankach. Ale dla zaintere
sowanych szczegółami teorii
p. Bombla podajemyjego adres
internetowy. Ponadto swoją
teorię opublikował na stronie
internetowej www.akd.vgh.pl.
Wszystkich zainteresowanych
odsyłamy pod te adresy.
Redakcja
* * *

Szanowni Państwo,
Z uwagi na kontrowersyjny
pomysł lokalizacji obserwato
rium astronomicznego w miej
scowości Kiełpino na terenie
Gminny Kartuzy chciałbym za
sięgnąć opinii fachow ców.
Dokończenie na s. 134
3/20 ll
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Artykuł ten to zarazem filozofia i kosmologia. Głębsza refleksja nad początkami Wszech
świata, a równocześnie polem ika z tezami Stephena Hawkinga i L. M lodinova prezen
towanymi w ich ostatniej książce „ Wspaniały projekt ”

106 Gorące gwiazdy we wczesnym Wszechświecie
Anna Raiter
Poznanie wczesnego Wszechświata je s t jednym z największych wyzwań współczesnej
astronomii obserwacyjnej. Jego przeszłość możemy odkrywać dzięki badaniom odleg
łych obiektów. W szczególności chcielibyśmy zaobserwować pierwsze gwiazdy, które
pojaw iły się we Wszechświecie, m ieć możliwość zbadania ich własności i porównania
z modelami teoretycznymi. Jest to bardzo ciekawe, gdyż to właśnie te gwiazdy byty
pierw szym i fabrykam i pierwiastków ciężkich we Wszechświecie
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112 Merkury i MESSENGER
Andrzej Woszczyk
Po praw ie 36 latach od pierwszych krótkich spotkań M erkurego z sondą M ariner 10
dotarł do niego pojazd kosmiczny M ESSENGER i stał się je g o pierwszym sztucznym
satelitą, który przez rok będzie badał tę niezwykłą planetę. Warto zapoznać się z tym, co
wiemy o Merkurym, historią lotu najnowszej sondy i planów badawczych, ja k ie przed
nią stoją

112 Pozostałości po wybuchach supernowych
Anna Zajczyk
Pierwszy obiekt, który do dzisiaj pozostaw ił ślady p o sobie, to supernowa z 1006 r„
która została zarejestrowana w dziele egipskiego astrologa i lekarza A li ibn Ridwana
oraz w kronikach chińskich ijapońskich. Zaledwie 48 lat później, w 1054 r., pojaw ił się
kolejny niezwykły gość na niebie, tam gdzie dzisiaj znajduje się mgławica Krab. To, że
są to pozostałości p o supernowych, zrozum ieliśmy dopiero w połow ie X X w. A dziś
wiemy, że są to niezwykle ważne obiekty dla zrozumienia ewolucji gwiazd

■■■

W kolorze: LIV Olim piada Astronomiczna (o.II); OM SA, Grudziądz 24-26.03.2011
(w.I, w.II-III); Galeria Uranii (w.IV, o.III); M erkury w kolorze (o.IV)
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„Wspaniały projekt” —Boga czy człowieka?
Wojciech P. Grygiel
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NA OKŁADCE
32-m radioteleskop Obserwatorium Astronomicznego UMK
w Piwnicach pod Toruniem, w roli wielkiego ekranu, na
którym właśnie jest wyświetlany portret Jana Heweliusza.
Czasza radioteleskopu stanowiła nietypowy ekran podczas
specjalnego koncertu przygotowanego na Toruński Festiwal
Nauki i Sztuki, a opartego na dźwiękach z Kosmosu. Muzykę
prezentowaną podczas koncertu znajdą Czytelnicy
na dołączonej płycie CD, a o historiijej powstania
i o samym koncercie można przeczytać wewnątrz tego
numeru. Fot. Agnieszka Janik
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„Wspaniały
projekt”
— Boga czy
człowieka?
tephen Hawking należy do gro
na fizyków wykazujących się
dużą zapobiegliwością w kreowa
niu swojego medialnego wizerunku. Nie
ulega wątpliwości, iż jest to światowej
klasy teoretyk, mogący poszczycić się
osiągnięciami, które przyczyniły się do
znacznego postępu w fizyce i które na
stałe zajmą miejsce w akademickich
podręcznikach. Mowa tutaj przede
wszystkim o udowodnionym wspólnie
z Rogerem Penrosem twierdzeniu o oso
bliwościach', które, ujawniając ograni
czenia w ogólnej teorii względności, sta
ło się inspiracją do poszukiwania teorii
unifikującej tę teorię z mechaniką kwan
tową. Współcześnie istnieje szereg pro
gram ów kw antow ania graw itacji.
W tym zakresie Stephen Hawking może
poszczycić się osiągnięciami, które przy
wykorzystaniu przez niego tak zwanych
technik półklasycznych pozwoliły na
sformułowanie hipotez dotyczących zja-

S

1 Zob. S. W. Hawking, R. Penrose, The Singula
rities o f Gravitational Collapse and Cosmology,
Proceedings o f the Royal Society o f London: A,
1970 nr 314, s. 529-548.
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wisk, wynikających z kombinacji efek
tów grawitacyjnych i kwantowych. Cho
dzi tu głównie o termodynamikę czar
nych dziur (promieniowanie Hawkingaf
oraz o model Wszechświata bez brze
gów Hartle-Hawkinga3. Na bazie swo
ich ściśle fizycznych dociekań Stephen
Hawking nie stroni od bardziej ogólnych
deklaracji, które dotyczą możliwości
stworzenia teorii wszystkiego, pozwala
jącej na udzielenie odpowiedzi na każ
de pytanie, jakie fizyka może i będzie
mogła postawić. Wśród nich pojawiają
się pytania natury filozoficznej o ogólną
naturę rzeczywistości (i czy jak i w ogóle
jest ona dla fizyka dostępna) albo o to,
skąd się wziął Wszechświat i jaki jest
kres jego ewolucji. Ponieważ pytania
zadają nie tylko fizycy, ale także i sze
rokie rzesze mniej wyspecjalizowanych
odbiorców, Stephen Hawking uczynił
z tych pytań bardzo nośnąplatformę me2 Zob. S. W. Hawking, Black hole explosions?,
„Naturę”, 1974 nr 248, s. 30-31.
3 Zob. J. Hartle, S. Hawking, Wave Function o f
the Universe, „Physical Review D”, 1983 nr 28,
s. 2960-2975.
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dialnego rozgłosu, który uzyskał dzięki
publikacji K ró tkiej h isto rii cza su 4.
Wbrew powszechnie panującej opinii
pozycja ta nie należy do najłatwiejszych,
ponieważ prezentuje pojęciowo dość
zawiły materiał, zahaczający o wiele
dziedzin współczesnej fizyki, wymaga
jących przynajmniej podstawowej orien
tacji w fachowej terminologii.
Hawking nie zaprzestał jednak swo
jej popularyzatorskiej działalności i nie
spoczął na laurach Krótkiej historii cza
su. Kontynuację wymusiły na nim dwa
czynniki. Pierwszy z nich potwierdza
bezspornie zasugerowana Hawkingowi
konieczność prostszej i jaśniejszej pre
zentacji zawiłości współczesnej fizyki.
Natomiast drugi wynika ze znacznego
postępu w samej fizyce, jaki dokonał się
od czasu wydania Krótkiej historii do
czasów obecnych. Postęp ten doprowa
dził z jednej strony do precyzacji filozo
ficznych stanowisk Hawkinga, ale też do
ich pewnych modyfikacji. Owocem jego
przemyśleń w tej materii są dwie książ
ki, napisane wspólnie z Leonardem Mlodinowem: Jeszcze krótsza historia czasu
(2005)5 oraz opublikowany w zeszłym
roku Wspaniały projekt (2010)6. Jeszcze
krótsza historia czasu jest uproszczoną,
aczkolwiek bardziej uporządkowaną pod
względem pojęciowym, wersją Krótkiej
historii, w której autorzy mitygują skraj
ny optymizm Hawkinga co do istnienia
teorii wszystkiego. Wspaniałyprojekt sta
nowi natomiast odważną filozoficzną
spekulację w kwestii wspomnianych po
wyżej ogólnych pytań, gdzie do po
wszechnie znanych argumentów Haw
kinga autorzy dołączają całkow icie
nowatorskie koncepcje, jak choćby przy
kładowo tak zwaną top-down cosmolo
gy (kosmologia „z góry na dół”)7 czy też
antropiczny paradygmat fizyki. W kon
kluzji porywają się na dość ryzykowne
sformułowania natury światopoglądowej,
które zostały przez media zdecydowanie
przerysowane i w rzeczywistości nie
uprawniają do wyciągania wniosków
o nieistnieniu Boga.

4 S. W. Hawking, Krótka historia czasu, Poznań
1996.
5 S. W. Hawking, L. Mlodinow, Jeszcze krótsza
historia czasu, Poznań 2007.
6 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
sign, London-Toronto-Sydney-Auckland-Johannesburg 2010.
7 Zob. S. W. Hawking, T. Hertog, Populating the
Landscape: A Top Down Appmach, arxiv:hep-th/
060209lv2.
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W niniejszej pracy zostaną zaprezen
towane i poddane krytyce główne wąt
ki natury fizycznej oraz filozoficznej,
stanowiące fundament formułowanych
przez Hawkinga i Mlodinowa ostatecz
nych konkluzji. Należy jednak pamię
tać, iż, w odróżnieniu od wielu skądinąd
bardzo rzetelnych fizyków, od czasu
powstania Krótkiej historii czasu, sam
Hawking wykształcił dość widoczną
umiejętność refleksji metodologicznej,
pozwalającą lepiej zrozumieć „co robi
fizyk, kiedy uprawia fizykę”. Przykła
dowo, refleksja taka obficie towarzy
szyła prow adzonym przez A lberta
Einsteina pracom nad ogólną teorią
względności8. Choć warsztat filozoficz
ny Hawkinga i Mlodinowa, zaprezen
towany we Wspaniałym projekcie, nie
dorównuje filozoficznej erudycji Einste
ina, to jednak, pomimo popełnianych
uproszczeń i rażących filozoficznych
niekonsekwencji, daje on pewien obraz
ich stanowiska w kwestii rozumienia ontologicznego statusu obiektów teore
tycznych. Sam tytuł omawianej publi
kacji — Wspaniały projekt — niesie
dość spory ładunek treściowy, przywo-

łujący wręcz na myśl skojarzenia z po
jęciem inteligentnego projektu, forsowa
nym przez zwolenników naukowego
kreacjonizmu. Natomiast w ujęciu Haw
kinga i Mlodinowa odgadnięcie wspa
niałego projektu Wszechświata, które
go badaniem zajmuje się fizyka, będzie
równoważne sformułowaniu ostatecznej
teorii opisującej całość Wszechświata,
jego złożoność oraz wyjaśniającej, dla
czego Wszechświat jest taki, a nie inny.

8 Zob. A. Pais, Pan Bóg jest wyrafinowany: na
uka i życie Alberta Einsteina, Prószyński i S-ka,
Warszawa 2001.

9 Zob. C. Callender, N. Huggett, Physics Meets
Philosophy at the Planck Scale, Cambridge, Cam
bridge University Press 2001.
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Najpierw filozofia
Większość fizyków, traktujących fi
lozofię jako dziedzinę wiedzy zarezer
wowaną dla fantastów i odrealnionych
marzycieli, z radością przywita dekla
rację Hawkinga i Mlodinowa o „śmier
ci filozofii”, zamieszczoną w jednym
z akapitów otwierających Wspaniały
projekt. Jej sformułowanie w tak stanow
czym brzmieniu nie powstrzymuje jed
nak autorów od rozpoczęcia swoich roz
ważań od poruszenia problemów, które
stoją w centrum wielu współczesnych
debat, toczących się w obszarze filozo
fii fizyki9. Innymi słowy, traktując z jed
nej strony deklarację Hawkinga i Mlo-
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dinowa poważnie, należy pamiętać, że tym projekcie uzyskuje ono swoją osta la im sformułować trzy podstawowe
śmierć filozofii nie oznacza w ich ustach teczną nazwę14. Choć, jak już zaznaczo pytania, dotyczące specyfiki praw przy
bynajmniej negacji umiłowania mądro no, dyskusja nad tym zagadnieniem rody (jeżeli istnieje przyroda, która tymi
ści, ale podstawowy zarzut, iż, jak to wymaga szczegółowej analizy filozo prawami jest rządzona): 1) skąd się biorą
sami stwierdzają, „filozofia nie dotrzy ficznej, warto na potrzeby niniejszego prawa przyrody, 2) czy istnieją wyjątki
m ała kroku w spółczesnej nauce, artykułu przytoczyć wypowiedź auto od tych praw oraz 3) czy istnieje tylko
jeden możliwy zestaw praw przyrody
a w szczególności fizyce” 10. Można rów, którzy stwierdzają, że:
Opiera się on [realizm zależny od W odpowiedzi na drugie pytanie, będą
wstępnie pokusić się o stwierdzenie, że
Wspaniały projekt to studium wyzwań, modelu, przyp. W.G] na idei, że nasze ce jednocześnie swoistym ontologiczjakie fizyka stawia filozofii, formułowa mózgi interpretują sygnały z naszych nym manifestem, Hawking i Mlodinow
nych przez „rasowych” fizyków, których narządów zmysłowych, tworząc w ten stwierdzają, że: ta książka osadzonajest
praca naukowa zmotywowała do szer sposób model świata. Kiedy taki model na koncepcji determinizmu naukowego,
szej refleksji nad znaczeniem dokony jest skuteczny w przewidywaniu zdarzeń, zgodnie z którym odpowiedź na pytanie
wanych przez siebie odkryć. Należy mamy tendencję przypisywania jemu drugie brzmi, że nie ma cudów ani wy
również pamiętać, że, jak wspomniano oraz elementom i pojęciom, które go jątków od praw natury'6. Warto w tym
powyżej, ani Hawking ani Mlodinow nie tworzą, jakość rzeczywistości albo ab momencie zauważyć, iż pojęcie deter
są rasowymi filozofami, a do zrozumie solutnej prawdy. Ale mogą istnieć różne minizmu jest rozumiane jako fakt pod
nia punktu wyjścia ich filozoficznej re sposoby modelowania tej samej fizycz porządkowania przyrody niezmiennym
fleksji nie wystarczy przekartkowanie nej sytuacji, przy zastosowaniu różnych prawom, które same w sobie mogą być
wymienionych popularnonaukowych fundamentalnych elementów i pojęć. -— jak to ma miejsce w przypadku me
pozycji. Znacznie dokładniejszy obraz Jeżeli dwie takie fizyczne teorie albo chaniki kwantowej — indeterminis tycz
filozofii fizyki, uprawianej przez Haw- modele dokładnie przewidują te same ne, przewidywać wyniki pomiarów
kinga, daje chociażby lektura Natury zdarzenia, nie można powiedzieć, iż je  z określonym prawdopodobieństwem.
Zaprezentowany sposób rozumienia
czasu i przestrzeni, pracy napisanej ra den jest bardziej realny od drugiego.
Raczej, mamy swobodę w użyciu mode teorii fizycznej staje się, zdaniem Haw
zem z Rogerem Penrosem11.
kinga i Mlodinowa, szczególnie przy
Zdecydowana większość fizyków lu bardziej wygodnegols.
Jest to konkluzja o tyle zaskakująca, datny w opisie zjawisk kwantowych,
bez wahania „urzeczowia” obiekty po
stulowane w konstruowanych przez sie iż wbrew powszechnemu przekonaniu które, jak pow szechnie wiadomo,
bie teoriach, uważając, że niezależnie od fizyków Hawking i Mlodinow twierdzą, przeczą zdroworozsądkowemu obrazo
empirycznej weryfikacji, istnieją one iż teorie fizyczne nie korespondująz ja wi świata. Wzorem wszystkich poprzed
w badanej przez nich obiektywnej rze kąkolwiek strukturą obiektywnej rze nich publikacji Hawkinga powołują się
czywistości fizycznej. Przykładowo, czywistości (realizm naukowy), ale są oni na alternatywne sformułowanie me
czynią to nagminnie badacze teorii jedynie myślnymi modelami— użytecz chaniki kwantowej przy użyciu metody,
strun12. Zagadnienie, o którym tutaj nymi fikcjami, które pozwalają organi opracowanej przez Richarda Feynmana,
mowa, a które dotyczy wspomnianego zować i przewidywać wyniki pomiarów. zwanej całkami po trajektoriach. Me
już ontologicznego statusu obiektów teo Dla umysłu fizyka nie jest dostępna toda ta stanowi podstawowe narzędzie
retycznych i ich relacji do świata fizyki, obiektywna rzeczywistość, lecz jedynie fizyków pracujących w obszarze kwan
stanowi doniosły problem, znajdujący jej mentalna reprezentacja. Ponieważ towej teorii pola, pozwalające przewi
swoją szeroką dyskusję w obrębie filo hipotetycznie może istnieć wiele takich dywać trajektorie oddziałujących
zofii nauki oraz metodologii nauk13. empirycznie równoważnych reprezenta cząstek. Ze względu na fakt, że prze
Przeciwnie jednak do szerokiej rzeszy cji, nie można wykluczyć istnienia sze w idyw ania m echaniki kwantowej
teoretyków, Hawking i Mlodinow pre regu równoważnych teorii, opisujących sprawdzają się z niebywałą dokładno
ścią, należy, zgodnie z koncepcją reali
zentują — przynajmniej deklaratywnie to samo zjawisko fizyczne.
Drugim elementem, istotnym dla roz zmu zależnego od modelu, przyjąć, iż
— znacznie bardziej filozoficznie zre
flektowane stanowisko, zwane przez ważań Hawkinga i Mlodinowa, jest po obraz rzeczywistości kwantowej jest ob
nich realizmem zależnym od modelu jęcie prawa przyrody, którego precyzyj razem generowanym przez superpozy
(ang. model dependent realism). Uzasad ne rozumienie okaże się być kwestią cję wielu trajektorii (historii) badanej
nienie takiego podejścia było prezento dość problematyczną. Używając tego cząstki. Jak już wspominano, podejście
wane już wielokrotnie wcześniej przez pojęcia, popadają oni w pewną sprzecz takie nie jest bynajmniej żadnym novum,
samego Hawkinga w postaci szeregu ność, traktując je wymiennie albo jako ponieważ już w 1991 r. Stephen Haw
mniej lub bardziej usystematyzowanych obiektywną własność świata przyrody king w następujący sposób interpretował
komentarzy, lecz dopiero we Wspania- na zasadzie naukowego realizmu, albo słynny paradoks kota Schródingera:
Moim zdaniem, milcząca wiara
jako elementy struktury pewnej teorii,
10 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
w
rzeczywistość
niezależną od teoretycz
modelujące
pewne
wąskie
klasy
zja
sign, s. 5.
nych
modeli
jest
przyczyną, jaką spra
wisk.
Przyjęcie
pierwszej
opcji
pozwa11Zob. S. W. Hawking, R. Penrose, Natura czasu
i przestrzeni, przeł. S. Amsterdamski, Poznań
wiaJilozofom mechanika kwantowa i za
1996.
14 Zob. S. Hawking, Moje stanowisko, [w:] ten
sada nieoznaczoności. [...] Trudność
że, Czarne dziury i wszechświaty niemowlęce,
12 Zob. R. Bousso, J. Polchinski, Krajobraz teo
bierze się stąd, iż przyjmują oni impliciPoznań, Zysk i S-ka.
rii strun, „Świat nauki”, 2004 nr 10, s. 59-67.
13 Zob. A. Grobler, Ogólna metodologia nauk,
Kraków 2008.
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15 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
sign, s. 7.
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16 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
sign, s. 34.
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te klasyczną koncepcję rzeczywistości,
zgodnie z którą każdy obiekt ma jedną,
określoną historię. Sedno mechaniki
kwantowejpolega na tym, iż zawiera ona
inny pogląd na rzeczywistość. Zgodnie
z tą koncepcją, dowolnemu obiektowi
przypisujemy niejedną historię, ale cały
zbiór wszystkich możliwych historii. [... ]
W przypadku kota Schródingera możli
we je s t wzmocnienie dwóch historii.
W jednej kot żyje, w drugiej ginie. Zgod
nie z mechaniką kwantową obie możli
wości mogą współistnieć. Niektórzy f i 
lozofowie wyczyniają dziwne łamańce
myślowe, ponieważ milcząco zakładają,
że kot może mieć tylko jedną historię11.
W bezpośrednim zw iązku z kon
cepcją całkowania po trajektoriach po
zostaje kolejna ważna zasada mechani
ki kwantowej, na którą autorzy zwracają
uwagę, a mianowicie zależność stanu
układu od obserwatora. Wiadomo bo
wiem powszechnie, że pomiar dokony
wany na układzie kwantowym zaburza
jego stan. Gdy w mechanice klasycznej
przeszłość zdeterminowana jest w spo
sób jednoznaczny, w perspektywie feynmanowskich trajektorii obserwacja, któ
ra determinuje historię badanego układu,
niejako w ybierają spośród całego spek
trum możliwości, uzależniając w ten
sposób przeszłość układu od aktu obser
wacji. Sama przeszłość nie jest więc jed
noznacznie określona.

Czas na kosmologię
Jednym z najodważniejszych teore
tycznych zabiegów Hawkinga, które
tkw iąu podstaw jego kosmologicznych
spekulacji, jest wykorzystanie sygnali
zowanych powyżej metod kwantowych
do opisu W szechświata jako całości.
Stanowi to bazę stworzonego we współ
pracy z Jamesem Hartle’em modelem
Wszechświata bez brzegów. Skoro teo
ria względności załamuje się w osobli
wościach, to Wielki Wybuch — czyli
moment, w którym gęstość materii osiąg
nęła nieskończoną wartość, musi być
zjawiskiem kwantowym. Stąd też istnie
je potrzeba stworzenia kwantowej teo
rii grawitacji. Ponieważ model Wszech
świata bez brzegów Hartle’a-Hawkinga
jest powszechnie znaną koncepcją, na
potrzeby niniejszego opracowania war
to jedynie przytoczyć te wnioski, które
posiadają istotne konsekwencje. Głów
ny z nich, który w zasadzie determinuje
17 S. Hawking, Moje stanowisko, s. 42.
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kształt całości dociekań, mówi, że Wiel
ki Wybuch był zjawiskiem kwantowym,
w efekcie czego w jego momencie ist
niały jedynie cztery wymiary przestrzen
ne. W takim układzie nie istnieją warun
ki b rzeg ow e dla c zaso p rzestrzen i
i pytanie o to, co działo się przed Wiel
kim Wybuchem, jest bezsensowne i źle
postawione. W takiej perspektywie moż
na zacząć rozumieć wyrok „śmierci”,
który Hawking i Mlodinow wydali filo
zofii. Odpowiedź nauki na kwestię po
czątku Wszechświata eliminuje z jednej
strony antyczne koncepcje Wszechświa
ta wiecznego, jak również koncepcje za
kładające, że stwórcą Wszechświatajest
Bóg. Początek W szechświatajest więc
tak samo podległy prawom przyrody, j ak
jego późniejsza, czasowa ewolucja. Jak
zatem rozumieć, skąd się wzięły prawa
przyrody?
Hawking i Mlodinow wprowadzają
jeszcze jedną istotną dla całej koncepcji
praw przyrody modyfikację do paradyg
matu kosmologii, która zrywa z klasycz
nym założeniem, że Wszechświat po
siada je d n ą h isto rię . W ynika ono
bezpośrednio z konstrukcji modelu Hartle’a-Hawkinga, w którym kwantowy
charakter Wielkiego Wybuchu implikuje
szereg możliwych historii Wszechświa
ta. W momencie Wielkiego Wybuchu
Wszechświat pojawił się spontanicznie
jako kombinacja wszystkich możliwo
ści, rozgałęziając się później na wszech
światy, rządzone odmiennymi prawami
fizyki. Jest to niewątpliwie odwołanie
się do cieszącej się dziś wśród fizyków
coraz większą popularnością idei wieloświata (ang. multiverse), wiążącej się
również ze znanymi koncepcjami infla
cyjnymi wczesnej fazy Wszechświata18.
W klasycznie uprawianej kosmologii,
gdzie istnieje jednoznaczna historia
Wszechświata, obliczenia prowadzi się
metodą bottom-up, wychodząc od sta
nu wcześniejszego i obliczając, zgodnie
z obowiązującymi prawami, parametry
stanu późniejszego. Stephen Hawking
sugeruje jednak, że w momencie, gdy
przyjmie się opis Wszechświata przy
pomocy feynmanowskich trajektorii:
amplituda prawdopodobieństwa znale
zienia Wszechświata w danym stanie jest
liczonajako wypadkowa udziału wszyst
kich możliwych historii, spełniających
warunek braku brzegów i kończących się
w danym punkcie'9. Różnym aktualnym

stanom Wszechświata będą więc odpo
wiadać różne kombinacje współtworzą
cych tym stanom historii, co w efekcie
prow adzi do konkluzji, że historie
Wszechświata będą zależeć od obserwa
cji. Hawking i Mlodinow konstatują: to
my tworzymy historię poprzez naszą ob
serwację, a nie historia tworzy nas20.
Taka metodologia w kosmologii i gene
ralnie w fizyce była przedmiotem wcze
śniejszych publikacji Hawkinga i nosi
miano top-down cosmology21. Jej bez
pośrednią implikacjąjest fakt, że prawa
przyrody zmieniają się zależnie od wy
branej historii.
Na kanwie tak barwnie zarysowanej
wizji powstaje jednak jeszcze jeden pro
blem, który Hawking i Mlodinow sta
rają się również w autorytarny sposób
rozwiązać. Chodzi bowiem o wskaza
nie teorii, która pozwalałaby konstru
ować tego typu wszechświaty, charak
teryzujące się odmiennymi zestawami
hipotetycznych praw przyrody. Autorzy
wykorzystują tutaj doskonale okazję,
aby dokonać kolejnej kanonizacji teorii
strun, która, choć spełnia pewne tylko
przesłanki teorii unifikującej wszystkie
oddziaływania, nie stanowi bynajmniej
ujednoliconego matematycznego forma
lizmu oraz nie generuje żadnych empi
rycznie testowanych efektów. Nie tylko
w opinii Hawkinga i Mlodinowa, ale
także i innych znanych fizyków, takich
jak Leonard Susskind ze Stanford Uni
versity w USA22, brak widocznych per
spektyw na stworzenie zunifikowanej
teorii M, można potraktować jako ko
rzyść i przyjąć, że krajobraz teorii
strun23, wygenerowany przez 10500jej
wersji, zależnych od parametrów zwi
niętych wymiarów, może być uznany
za dziedzinę potencjalnych historii
Wszechświata, każda implikująca inny
zestaw parametrów, określających wła
sności cząstek elementarnych — czyli
odrębnych praw przyrody. Co więcej,
wprowadzenie sześciu dodatkowych
wymiarów w teorii strun, koniecznych
dla jej matematycznej spójności, może

18 Zob. np. S. Weinberg. Living in the Multiverse,
arXiv:hep-th/0511037.

23 L. Susskind, The Anthropic Landscape o f String
Theory, arXiv:hep-th/0302219v 1.
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19 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
sign, s. 139.
20 Ibidem, s. 140.
21 S. W. Hawking, T. Hertog, Populating the Land
scape: A Top Down Approach, arxiv: hep-th/
060209lv2.
22 Zob. L. Susskind, The Cosmic Landscape:
String Theory and the Illusion o f the Intelligent
Design, New York, Back Bay Books 2006.
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również być w takim paradygmacie uza
sadnione. O ile nasza obserwacja „wy
biera” z potencjalnych historii te, które
wzm acniają wszechświaty czterowymiarowe, nie przeczy to jednak, aby
w innych, nie obserwowanych histo
riach, realizow ały się w szechśw iaty
0 większej liczbie wymiarów. Trudno
oprzeć się w takiej sytuacji wrażeniu,
iż Hawking i Mlodinow wprost wspie
rają konieczność zmiany paradygmatu
fizyki:
Wydaje się, iżjesteśm y w krytycznym
punkcie historii nauki, w którym musi
my zmienić nasze pojęcie celu teorii f i 
zycznej oraz co czyni ją akceptowalną.
Podstawowe stałe a także postać hipo
tetycznych praw przyrody nie są narzu
cone przez logikę ani jakąkolw iek f i 
zyczną zasadę. Stale fizy c zn e mogą
przyjąć dowolne wartości a prawa mogą
mieć różną form ę p o d warunkiem, że
prowadzi one do matematycznie spójnej
teorii. Różne wartości stałych i różne
form y tych praw obowiązują w różnych
wszechświatach. Być może nie zaspoka
ja to ludzkiego pragnienia bycia wyjąt
kowym czy też posiadania ładnego teo
retycznego p a kietu , za w ierającego
wszystkie prawa fizyki, ale taka wydaje
się być przyroda24.
Ostatnim elementem, który ma do
pełnić prezentowaną przez Hawkinga
1 M lodinowa koncepcję pochodzenia
Wszechświata oraz specyfiki praw przy
rody, jest argum entacja antropiczna.
Ponad w szelką w ątpliw ość bow iem
w kosm ologii akceptuje się fakt, że
w przyrodzie występuje precyzyjne do
strojenie stałych fizycznych i oraz po
staci rządzących nią praw (ang .fin e tu
ning), któ re w aru n k u je p o w stan ie
inteligentnego życia na Ziemi. Stąd już
bardzo niedaleko do konkluzji, iż „wspa
niały projekt” jest dziełem celowo dzia
łającego stworzyciela — czyli Boga.
Autorzy kontestują jednak tę tezę, wy
taczając przeciwko niej arsenał współ
czesnej nauki i argumentując, że przy
jęcie kosmologii wiełoświata umożliwia
uzasadnienie istnienia dostrojenia praw
przyrody dla powstania inteligentnego
życia bez odwoływania się do koncep
cji Stworzyciela, który powołał świat do
istnienia dla naszego dobra. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że wniosek
ten zyskał sobie pokaźny medialny roz
głos, zgodnie z którym Stephen Haw24 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
sign, s. 144.
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king i Leonard Mlodinow naukowo udo
wodnili nieistnienie Boga. Wniosek ten
jest o tyle sugestywny, że w jego świe
tle nie ma potrzeby poszukiwań źródła
porządku poza Wszechświatem, ponie
waż w obrębie olbrzymiej liczby poten
cjalnych historii Wszechświata (10500)
ludzki akt obserwacji wybiera taką, która
prowadzi do zaistnienia człowieka na
Ziemi wraz z ewolucjąjego aparatu po
znawczego i dlatego jest wzmacniana
w feynm anowskiej sumie trajektorii
Wszechświata. Choć precyzyjna ocena
prawomocności tego wniosku nie może
być podjęta w tym krótkim opracowa
niu, to jednak prosta intuicja podpowia
da, iż nadal nie rozstrzygnięte pozostaje
pytanie, skąd ostatecznie wziął się wieloświat i dzięki czemu jest on taki, jaki
jest. Czyżby Hawking i Mlodinow nie
udzielili odpow iedzi na postaw ione
przez siebie pytania? Okazuje się, że
próbie sformułowania tych odpowiedzi
są poświęcone praktycznie dwie ostat
nie strony Wspaniałego projektu, będą
ce również zw ieńczeniem finalnego
rozdziału pod tym sam ym tytułem .
Przyczyn powstania Wszechświata —
czyli dlaczego świat zaistniał — należy,
zdaniem Hawkinga i Mlodinowa, dopa
trywać się w akcie samostworzenia, któ
ry wynika ze zrównania się energii ma
terii oraz energii grawitacyjnej w skali
całego Wszechświata. Natomiast na py
tanie, dlaczego świat jest taki, jaki jest,
i rządzą nim takie a nie inne prawa, od
powiedzieć ma teoria M, która — jeśli
zostanie prawidłowo sformułowanajako
teoria skończona— będzie zupełną teo
rią Wszechświata. Wtedy, jak to już było
sygnalizowane na początku, ostatecznie
zostanie odkryty Wspaniały projekt.

W ramach podsumowania
Dogłębna krytyka tez, prezentowa
nych przez Hawkinga i Mlodinowa we
Wspaniałym projekcie, wymaga wielo
wątkowego studium, w ramach którego
muszą być poruszone wątki natury fi
zycznej, filozoficznej a także teologicz
nej. W niniejszym, bardzo skrótowym
opracowaniu warto jednak przynajmniej
zarysować pojawiające się problemy
i wytyczyć możliwe ścieżki rozwiązań.
Krytyka fizycznych podstaw prezento
wanych tez jest o tyle trudna, że jej grun
towne przeprowadzenie wymagałoby
sięgnięcia do zaawansowanego aparatu
teoretycznego, jaki wykorzystuje Ste
phen Hawking w swoich ściśle fizycz
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nych dociekaniach. Jednym z kluczo
wych elementów, na którym opiera się
konstrukcja bezbrzegow ego modelu
H artle’a-H aw kinga, je s t tak zw ana
transformacja Wicka, będąca technicz
nym zabiegiem zmiany sygnatury me
tryki z lorentzowskiej na euklidesową.
Jej naczelną funkcją jest usunięcie oso
bliwości początkowej Wielkiego Wy
buchu, wskutek czego można „gładko
zasklepić” czasoprzestrzenie w feyn
manowskiej sumie trajektorii W szech
św iata i pozbyć się w ten sposób pro
b lem u w a ru n k ó w p o c z ą tk o w y c h .
Konsekwencje takiego zabiegu w kon
tekście realizmu zależnego od modelu
są o tyle interesujące, że jeśli cel teore
tyczny, jaki stanowi likwidacja osobli
wości, został osiągnięty, jest to ró w 
n o w a ż n e k o m p le tn e m u o p iso w i
rzeczywistości pod poziomem Plan
cka25. Innymi słowy, konstrukcja teore
tycznego modelu, spełniającego w a
runki matem atycznej spójności, jest
wystarczająca do tego, by zakończyć
dalsze poszukiwania i przyjąć tego typu
rezultat jako wyjaśnienie ostateczne.
Choć wiele przyjętych założeń teore
tycznych modelu jest prowizorycznych
(tzw. model zabawkowy), jednak jego
skuteczność w eliminowaniu osobliwo
ści początkowej pozwala Hawkingowi
(i wtórującemu mu Mlodinowowi) trak
tować model Hartle’a-Hawkinga jako
podstawę do oparcia na nim dalszych,
śmiałych hipotez, które angażują teore
tyczny aparat teorii strun. W tym m o
m encie uw idacznia się w ręcz m ani
p u la c y jn a p rz e w ro tn o ść autorów ,
przedstawiających teorię M jako jedyną
możliwą kandydatkę na kompletną teo
rię Wszechświata. Nie trzeba daleko się
gać do prac krytyków, aby przekonać się,
że o teorii M powinno mówić się w per
spektywie pewnej hipotetycznej możli
wości, której jeszcze nikt na razie nie
odkrył, a nie pewnika, dającego solidny
fundament do jakichkolwiek odważniej
szych teoretycznych spekulacji26. Istot
ne zastrzeżenia wzbudza również kon
cepcja top-down cosmology, która nie
oferuje żadnych wyjaśnień mechani
zmu, przy udziale którego dochodziło25 S zczegółow ą krytyczną analizę fizycznych
podstaw m odelu Hartle’a-Hawkinga można zna
leźć w: M . H eller, O sta te czn e w yja śn ien ia
Wszechświata, Kraków 2008, s. 96-98.
26 Zob. L. Smolin, Kłopoty z fizyką: powstanie
i rozkwit teorii strun, upadek nauki i co dalej,
przeł. Jerzy Kowalski-Gilkman, Warszawa, Pró
szyński i S-ka 2008.
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by do oddziaływania między umysłem
obserwatora a „paczką” funkcji falo
wych Wszechświata, mających udział
w sumie wszystkich możliwych trajek
torii. Umysł obserwatora też powinien
być w jakiś sposób w tych funkcjach
uwzględniony.
Kolejną kwestią, wymagającą zdecy
dowanie krytycznego spojrzenia, jest de
facto główny wątek Wspaniałego pro
je k tu — praw a przyrody. H aw king
i M lodinow, niestety, nie prezentują
spójnej koncepcji, co pod pojęciem praw
przyrody rozumieją. Jeśli bowiem przyj
miemy, że nie ma możliwości przyjęcia
jakiejkolwiek — poza teorią — ontologii świata fizycznego, to wówczas pra
wo przyrody może stanowić jedynie
element aparatu teoretycznego, pozwa
lający — jak już wspominano wcześniej
— opisywać pewną klasę zjawisk. Tym
bardziej więc dziwi sformułowanie au
torów, w którym mówią oni, że: Wszech
świat je s t pojmowalny, ponieważ je st
rządzony prawami nauki, to znaczy, jego
zachowanie może być modelowane11.
Występuje tu ewidentna sprzeczność,
ponieważ jeśli prawa sąjedynie domeną
struktury teorii a rzeczywistość fizycz
na jest niedostępna (nie można formu
łować żadnych roszczeń naukowego re
alizmu), to nie istnieje żadna możliwość
wnioskowania, co do własności tej rze
czywistości, a w szczególności rządzą
cych nią praw. Co więcej, stawianie py
tań o pochodzenie praw przyrody jest
w takim kontekście tym bardziej bezsen
sowne, gdyż jeżeli są one jedynie do
meną ludzkiego umysłu, to nie sposób
odnieść się do jakiegokolwiek zewnętrz
nego architekta — chociażby Boga —
a ich początkiem może być jedynie czło
wiek i jego umysł. Nawet jeśli przyjmie
się kryterium empirycznej weryfikowalności za rozstrzygające o prawdziwości
formułowanych praw przyrody, to weryfikowalność ta zapewnia jedynie prag
matyczne kryterium selekcji właściwych
modeli. Nie można mówić więc o ra
cjonalności W szechśw iata, zawartej
w jego prawach, które fizyk odkrywa
i opisuje, ale raczej o apriorycznej ra
cjonalności ludzkiego umysłu, która
w jakiś niewyjaśniony sposób organizu
je rejestrowany materiał empiryczny.
Wspaniały projekt jawi się więc bardziej
jako produkt ludzkiej myśli niż stwór
cze dzieło samego Boga. Wydaje się
27 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand Design, s. 87.
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Konkurs
Moje okno na Wszechświat
Konkurs „Moje okno na Wszechświat" wkracza w decy
dującą fazę. Do końca kwietnia trwał II etap, w któ
rym uczestnicy musieli przygotować swoją wizję w y 
marzonego obserwatorium, uzasadnić dokonane wybory
w perspektywie przyszłych programów badawczych w nim
realizowanych. Zaczyna się jednocześnie etap trze
ci, w którym chcielibyśmy się dowiedzieć, co można
w takim gotowym i wyposażonym obserwatorium zrobić
ciekawego i pożytecznego z punktu widzenia n a u k i .
Mamy nadzieję, że inwencja uczestników będzie rów
nie oryginalna, jak podczas wcześniejszych, etapów
rywalizacji. Przypominamy, że gra toczy się ó kopu
łę astronomiczną słupskiej firmy ScopeDome o śred
nicy 3 m (głównego sponsora konkursu) oraz dedyko
wany jej refraktor neoachromatyczny firnw MEADE na
montażu paralaktycznym, ufundowany przez salon astro
nomiczny Teleskopy.pl z Warszawy.

więc, że powodem, dla którego Hawking
i Mlodinow formułują nieuzasadnione
tezy, jest ich metodologiczna beztroska,
której zapowiedź w postaci ciekawej
koncepcji modelu zależnego od teorii
kończy się jedynie na szumnych dekla
racjach, a nie jest traktowana konse
kw entnie w formułowaniu finalnych
wniosków Wspaniałego projektu.
W takich kategoriach należy potrak
tować również znaczenie dowodu na
nieistnienie Boga, którego w żadnej
mierze nie można uznać za zanegowa
nie istnienia Boga w jego metafizycz
nym rozumieniu, a jedynie jako próbę
pokazania, iż w obrębie proponowane
go aparatu teoretycznego pojawia się
problem z utrzymaniem pewnych przy
miotów, które w klasycznych koncep
cjach — takich, jak bycie Stwórcą oraz
źródłem porządku we Wszechś wiecie—
Bogu się naturalnie przypisuje. W osta
tecznym rozrachunku pada jednak do
datkowa wątpliwość, czy rzeczywiście
poprzez „wypchnięcie” Boga z pozycji
zadającego warunki początkowe i sce
dowanie tego problemu na prawa przy
rody nie popadamy w błędne koło, wra
cając znów do pytania, skąd wzięły się
prawa przyrody? W świetle prezentowa
nych rozważań trudno więc oprzeć się
wrażeniu, iż Hawking i Mlodinow nie
dow iedli praw dziw ości staw ianych
przez siebie tez, obudowując je jedynie
bogatą retoryką, której wiarygodność
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

jest wzmacniana dodatkowo olbrzymim
i skądinąd niekwestionowanym autory
tetem Stephena Hawkinga. Osobnym,
wnikliwym komentarzem należałoby
również opatrzyć kwestię promowane
go przez autorów antropicznego para
dygmatu fizyki, osadzonego w koncepcji w ielo św iata. Z racji zaw iło ści
zagadnienia niech posłuży temu wy
mowny komentarz Andrzeja Staruszkiewicza, który z powodzeniem można
potraktować jako podsumowanie zapre
zentowanych w tym opracowaniu roz
ważań: Ja sam uważam, że w koncepcji
multiverse mamy do czynienia z czymś
w rodzaju zakładu Pascala: jeżeli je st
prawdziwa, to je st całkowicie bezuży
teczna, jeżeli jestjednak fałszywa, to je j
szkodliwość je st wprost nieskończona28.

28 A. Staruszkiewicz, Koncepcja multiverse za
machem na tradycyjne pojmowanie praw przyro
dy, [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak, Prawa przyrody, Kraków-Tamów
2008, s. 13-19.
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U n iw ersytetu P a p iesk ieg o Jana
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p lin a rn y m M ik o ła ja K o p ern ik a
w Krakowie. K ieruje Katedrą F ilo
zo fii Przyrody
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Gorące
gwiazdy
we wczesnym
Wszechświecie
Dznanie wczesnego Wszechświa
t a jest jednym z największych
wyzwań
W’
współczesnej astronomii
obserwacyjnej. Jego przeszłość może
my odkrywać dzięki badaniom odle
głych obiektów. W szczególności
chcielibyśmy zaobserwować pierwsze
gw iazdy, które p o jaw iły się we
Wszechświecie, mieć możliwość zbada
nia ich własności i porównania z mode
lami teoretycznymi. Jest to niezwykle
ciekawy temat, gdyż to właśnie te gwiaz
dy były pierwszymi „fabrykami” pier
wiastków ciężkich we Wszechświecie.
Z materiału wzbogaconego w te metale
powstawały kolejne generacje gwiazd,
tj. gwiazdy, jakie obecnie obserwujemy.
Ze względu na obecne ograniczone
możliwości techniczne nie możemy
jeszcze obserwować tych etapów w hi
storii Wszechświata, gdy gwiazdy te po
wstawały. Możemy jednak już teraz
próbować znaleźć podobne obiekty
w dostępnych nam obserwacjach czy też
szukać śladów pozostawionych przez
pierwsze gwiazdy poprzez badanie
względnych obfitości pierwiastków
obiektów o bardzo małej metaliczności.
Materiał wyrzucony do ośrodka międzygwiazdowego przez supernowe będące

P
I
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Mgławica M1-67 otaczająca gwiazdę
WR 124 — jedną z najgorętszych zna
nych nam gwiazd Woifa-Rayeta. Tempe
ratura powierzchniowa tej gwiazdy sięga
50000 K. Jest ona źródłem niezwykle sil
nego wiatru gwiazdowego.
Fot. HST/NASA
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końcowym etapem życia pierwszych
g w i a z d m a s p e c y f i c z n y s k ł ad ,
w szczególności dużą ilość krzemu. Ob
serwacje pierwszych produktów nukleosyntezy gwiazdowej pozwoliłoby na
badanie wczesnej ewolucji chemicznej
Wszechświata. W tym artykule przyjrzy
my się bliżej temu, co spodziewamy się
zaobserwować. Opiszę też niektóre
aspekty mojej pracy doktorskiej, które
dotyczyły tego zagadnienia.
Ogromna liczba uzyskanych danych
oraz sukcesy w tworzeniu spójnego ob
razu ewolucji Wszechświata dokona
ne w ostatniej dekadzie, to przede
wszystkim wynik dostępności przeglą
dów nieba wykonanych z użyciem za
równo naziemnych, jak i orbitalnych ob
serwatoriów. Przeglądy takie dostarczają
danych dla tysięcy obiektów o różnych
przesunięciach ku czerwieni (z), które
wynika z ekspansji Wszechświata i jest
zdefiniowane jako:
z

=^ l - 1
Km

gdzie X obsjest zaobserwowaną, aAemwy
emitowaną długością fali. Są to obser
wacje galaktyk, z jakich niektóre wyka
zują cechy typowe dla aktywnych jąder
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galaktyk — AGN-ów (ang. Active Ga
lactic Nuclei). W tym artykule nie będę
się zajmować przypadkiem AGN-ów.
Im większe przesunięcie ku czerwieni,
tym światło, które obserwujemy zosta
ło wysłane we wcześniejszej fazie ewo
lucji Wszechświata. Obecne obserwacje
sięgają przesunięć ku czerwieni ~6, co
oznacza, że światło zostało wysłane w
czasie, gdy Wszechświat miał zaledwie
ok. 10% aktualnego wieku. Zebranie
danych dla tysięcy obiektów pozwala na
badanie historii ewolucji galaktyk, for
mowania się gwiazd czy też obecności
AGN-ów aż do z ~6. Aczkolwiek są już
pojedyncze obserwacje obiektów na
większych z, np. galaktyka na z - 8,6
(Lehnert et al., 2010).
W c z e ś n i e js z e e ta p y h i s t o r i i
Wszechświata znamy jak na razie z prze
widywań teoretycznych. Wiemy też, że
struktury w nim formowały się hierar
chicznie, tzn. począwszy od najmniej
szych, czyli gwiazd, poprzez galaktyki,
a następnie gromady galaktyk. Pierw
sze gwiazdy, tzw. Populacja III gwiazd
(Pop III), przestudiowane już teoretycz
nie, nie zostały jeszcze zaobserwowa
ne. Ich obecność przewidziana jest ze
względu na konieczność wyprodukowa
nia metali, które zanieczyściły materiał,
z którego powstały znane nam i obec
nie obserwowane gwiazdy. Gwiazdy
Pop III według symulacji numerycznych
powstawały w minihalo ciemnej mate
rii na z = 50— 10. Spodziewamy się, że
mogły one być bardzo masywne (rzędu
100 mas Słońca). Emitowały one bar
dzo dużo fotonów o energiach co naj
mniej 13,6 eV, czyli zdolnych do joni
zacji atom ów w odoru. D latego też
oprócz produkcji pierwszych metali były
one prawdopodobnie również najważ
niejszym źródłem fotonówjonizujących
w procesie rejonizacji Wszechświata. Co
jeszcze charakteiyzuje te gwiazdy?
Nieobecność metali (ściślej mówiąc,
gwiazdy Pop III powstały z pierwotne
go materiału, jaki istniał we Wszechświecie, tzn. wodoru i helu z bardzo
n iew ielką d om ieszką litu i berylu)
w procesie formowania implikuje bar
dzo wysokie temperatury powstałych
gwiazd ze względu na nieefektywne
chłodzenie gazu. Dlatego też im mniej
metali znajduje się w materiale, z które
go powstają gwiazdy, tym wyższe tem
peratury będą one miały. Rysunek 1
przedstawia ten efekt na bazie modeli
gwiazd Populacji I (o metaliczności sło
3/2011

necznej) i Populacji
III (o metaliczności
zbliżonej do zera).
Linie po prawej i le
wej stronie diagramu
dotyczą odpowiednio
Populacji I i III, z tym
że najmniejsze meta
liczności wzięte tutaj
pod uwagę dotyczą
najcięższych gwiazd.
Można zauważyć, że
najmniej metaliczne
g w ia z d y o s ią g a ją
Log Teff (K)
najwyższe tempera
tury efektywne, rzę Rys. 1. Ciąg główny gwiazd Populacji I (linia po prawej stronie)
i III (linia po lewej stronie). Najmniejsze metaliczności uwzględ
du 105K.
nione są dla gwiazd o największych masach (90 mas Słońca).
Z g o d n ie z p ra  W takim przypadku gwiazdy osiągają najwyższe temperatury efek
w e m p r z e s u n ię ć tywne, rzędu 105 K. Tumlinson & Shull 2000
Wiena im wyższa temperatura ciała do Zatem linia Lya neutralnego wodoru
skonale czarnego (które w tym przypad będzie silniejsza dla młodszych, mniej
ku jest dobrym przybliżeniem), tym metalicznych obiektów. B ardzo w y so 
maksimum rozkładu promieniowania kie tem peratury, ja k ie w edług sy
przypada na mniejszej długości fali. m ulacji numerycznych charakteryzują
Zatem gorętszy obiekt emituje więcej gwiazdy o zerowej metaliczności, spra
fotonów o dużych energiach. Gaz ota wiają, że obiekty te emitują znaczącą
czający gwiazdy jest przez te fotony jo  liczbę fotonów o energiach > 54,4 eV,
nizowany, następnie atomy gazu rekom- tzn. zdolnych do produkcji jonów dwu
binują, produkując promieniowanie, krotnie zjonizowanego helu. Skutkiem
które dalej nazywane będzie promienio ich rekombinacji jest emisja linii He II,
waniem nebulamym (procesy zderze takich jak charakterystyczne linie na dłu
niowe mogą też odgrywać rolę). Składa gościach fali 1640 i 4686 A.
Symulacje numeryczne wykonane
się ono zarówno z kontinuum, jak i linii
emisyjnych. Widmo, jakie zaobserwu przez Tomatore et al., 2007 sugerują, że
jemy, będzie więc złożeniem części wid formowanie się gwiazd z pierwotnego
ma gwiazdy, która nie została zaabsor materiału może trwać nawet do stosun
bowana przez gaz, oraz promieniowania kowo małych z, tj. ~2,5. Zatem może
nebulamego. Gdy, jak w tym przypad my sobie postawić pytanie, czy zaobser
ku, większość strumienia prom ienio wowane zostały jakieś obiekty, które
wania gwiazdy jest emitowana w wy miałyby podobne cechy oraz co spodzie
so k o e n e rg ety c zn ej części w idm a, wamy się zaobserwować i w jaki spo
pow stałe prom ieniowanie nebularne sób wywnioskowalibyśmy, że mamy do
może całkowicie zdominować ostatecz czynienia z tego typu obiektami.
ne widm o obiektu. O dbiera nam to
m ożliwość zaobserwowania kształtu Jakimi obserwacjami
widma promieniowania jonizującego dysponujemy?
Obserwacje, jakie obecnie posiada
(gwiazdy), który pozwoliłby na bezpo
średnie zidentyfikow anie gorących my, to spektroskopia, która dla obiek
gwiazd. Zajmijmy się tutaj wyłącznie tów o z > 3,5 pokrywa ultrafioletową
promieniowaniem nebulamym wodoru część widma w układzie spoczynkowym
i helu. W przypadku dużej liczby foto (o b se rw o w a n ą w tym p rz y p ad k u
nów jonizujących spodziewamy się za w świetle widzialnym ze względu na
obserwować silne nebularne linie re- przesunięcie ku czerwieni), oraz fotome
kombinacyjne w ostatecznym widmie tria wielopasmowa, od promieniowania
obiektu. W edług teorii rekombinacji X do 24 /im (np. przegląd GOODS:
moc promieniowania w tych liniach jest http://w w w .stsci.edu/science/goods/,
bowiem wprost proporcjonalna do ilo http://www.eso.org/sci/activities/prości odpowiednich fotonówjonizujących, jects/goods/, w który były zaangażowa
np. dla linii neutralnego wodoru — do ne zarówno naziemne (VLT), jak i ko
liczby fotonów o energiach > 13,6 eV. smiczne teleskopy, jak HST czy Spitzer;
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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rys. 2). Tego typu fotometria służy do
zbudowania tzw. spektralnego rozkładu
energii (ang. SED — spectral energy di
stribution) poszczególnych galaktyk,
który składa się z magnitud we wszyst
kich dostępnych pasmach. Kształt tego
rozkładu służy następnie do wyznacze
nia fotometrycznego przesunięcia ku
czerwieni oraz parametrów charaktery
zujących daną galaktykę. Odbywa się to
poprzez porów nanie SED galaktyki
z modelami teoretycznymi populacji
gwiazd. Są to biblioteki, które zawierają
kształty widm galaktyk dla różnych
metaliczności, wieku, ekstynkcji, histo
rii i tempa formowania się gwiazd. Do
stworzenia takich modeli potrzebna jest
tzw. początkowa funkcja masy (ang.
IMF — initial mass Junction), tzn. roz
kład liczby gwiazd w funkcji ich masy
początkowej. Najczęściej używanym
rozkładem jest rozkład Salpetera (Salpeter 1955).
Niektóre biblioteki modeli populacji
gwiazd zaw ierają również własności
promieniowania nebulamego, emitowa
nego przez gaz zjonizowany przez daną
populacje gwiazd. Modele zaprezento
wane w pracach Schaerer 2002 i Scha
erer 2003 są w szczególności dostoso
wane do bardzo małych metaliczności.
Przewidują one również własności pro
mieniowania nebulamego, takie jak moc
promieniowania w poszczególnych kon
tinuach czy w konkretnych liniach emi
syjnych, np. linii Lya.
Wciąż istnieje jednak wiele niejasno
ści w interpretowaniu tego typu obser
wacji. Fizyka tak wczesnego Wszech
świata nie jest dobrze znana. Dlatego
obserwacje obiektów o dużych z inter
pretuje się za pomocą modeli, które są
zwykle kalibrowane na podstawie lokal

nych, dobrze poznanych obiektów. Dla
przykładu można podać wspomnianą
początkową funkcję masy. We wcze
snych epokach ewolucji Wszechświata
rozkład ten jest nieznany, jednak do in
terpretacji obserwacji obiektów o du
żych z używany jest zazwyczaj ten sam
rozkład co dla obiektów lokalnych, tzn.
rozkład Salpetera. Istnieje jednak wiele
innych modeli. W szczególności, biorąc
pod uwagę numeryczne symulacje for
mowania się gwiazd z pierwotnego ma
teriału, spodziewamy się, że rozkład ten
dla gwiazd Populacji III faworyzuje bar
dzo duże masy rzędu 100 mas Słońca
(tzw. ang. top — heavy IMF). Ponadto
samo użycie wielopasmowej fotometrii
nie pozw ala nam na w nioskow anie
o bardzo małej metaliczności danej ga
laktyki ze względu na nieznany wkład
promieniowania nebulamego do zmie
rzonych magnitud. Jak już wspomnia
no, może ono w szczególnych sytu
acjach nawet całkowicie zdominować
widmo obiektu.
Spektroskopia wspomniana wyżej
dla z > 3,5 pozwala wykryć linię Lya,
w emisji czy absorpcji, jednak niestety
zazwyczaj to jedyna obserwowana linia.
Jest ona indykatorem formowania się
gwiazd i jeśli znamy całkowitą moc pro
mieniowania Lya w przypadku emisji,
możemy obliczyć tempo formowania się
gwiazd. Linia tajest jednak bardzo trud
na w interpretacji, gdyż istnieją efekty,
które modyfikują emitowany strumień
promieniowania, tak jak destrukcja na
pyle. Detekcja tej linii pozwala jednak
na potwierdzenie fotometrycznego prze
sunięcia ku czerwieni spektroskopowo,
co czyni je dużo bardziej wiarygodnym.
Jednakże samo zmierzenie Lya nie po
zwala nam wnioskować o metaliczno
ści gwiazd.

Linie Lya
i He I I 1640 A

Rys. 2. Przegląd GO O DS
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Wspomniane ob
liczenia mocy pro
m ien io w an ia linii
rekom binacyjnych,
takich jak Lya neu
tra ln e g o w o d o ru ,
oparte są na teorii re
kombinacji, zakłada
jącej między innymi,
że każdy foton jo n i
zujący jest w stanie
z jo n iz o w a ć atom
wodoru raz. Potem
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

następuje rekombinacja i emisja albo
fotonu Lya, albo kontinuum dwufotono
wego. Czy jest to adekwatne w przypad
ku gwiazd Pop III? Dokładniejsze prze
w id y w an ia zo sta ły p rzed staw io n e
w pracy Raiter et al., 201 Ob, gdzie po
rzucono powyższe założenie dotyczące
rekombinacji. Pokazano tam, jak zmie
nia się całkowita moc promieniowania
w linii Lya (jak również w kontinuum
dwufotonowym) w stosunku do standar
dowych obliczeń. Okazuje się, że zaczy
na ona być większa niż się spodziewa
my, używając standardowego założenia
dla gwiazd o temperaturach efektyw
nych ~ 40 000 K. Dla wyższych tempe
ratur rośnie ona proporcjonalnie do tem
peratury efektywnej gwiazdy. Dzieje się
tak, dlatego że w takich przypadkach
średnia energia fotonów w kontinuum
Lymana (kontinuum jonizującym) jest
większa niż minimalna energia potrzeb
na dojonizacji atomu wodoru (13,6 eV).
Ta nadwyżka może być zużyta w cało
ści w kolejnych procesach, co efektyw
nie wzmacnia linię Lya (i kontinuum
dwufotonowe). Moc promieniowania
w tej linii będzie rosła proporcjonalnie
do średniej ilości energii w kontinuum
jonizującym. Jest to dodatkowe utrud
nienie w interpretacji.
Dodatkowy efekt, jaki został opisa
ny w pracy, to wzmocnienie dwufoto
nowego kontinuum wodoru neutralne
go (1300— 1800 A) w ten sam sposób
jak linii Lya. Ma to wpływ na kształt
widma w ultrafiolecie oraz zmniejsza
obserwowane szerokości równoważne
linii emisyjnych.
Przestudiowana też została charak
terystyczna linia He II 1640 A, która
może być osłabiona ze względu na zna
ny już efekt, przedyskutowany w pra
cy Stasińska i Tylenda 1986. Linia ta
może być słabsza w porównaniu do
standardowego obliczenia ze względu
na jej zależność od tzw. parametru jo 
nizacji (czyli liczby fotonów względem
atomów w jednostce objętości). Dla
małych parametrów jonizacji stosunek
He+/H maleje i fotony, które potencjal
nie mogłyby być zużyte na jonizację
He+, zostają użyte do jonizacji wodo
ru. Zatem emisja He II 1640 A może
okazać się trudniejsza do zaobserwo
wania, niż się spodziewamy. Nie jest
to dobrą wiadomością w kontekście po
szukiwań tej linii jako sygnatury gorą
cych gwiazd we wczesnym Wszechświecie.
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Jak na razie użycie fotometrii wielopasmowej czy też poszukiwania obiek
tów o silnych liniach rekombinacyjnych
(Lya + He I I 1640 A) są ograniczone ze
względu na możliwości obserwacyjne,
jak również trudności w interpretacji.
Nie wiemy dokładnie, czy modele i za
łożenia, jakie stosujemy do obiektów
lokalnych, będą adekwatne dla wcze
snego W szechśw iata. Poszukiw anie
obiektów o dużych z emitujących zarów
no silną linię L y a, ja k i linię He II
1640 A (przy braku innych linii), nie
przyniosły pozytywnego rezultatu. Czy
poza silnymi liniami rekombinacyjnymi istnieją jakieś inne własności wid
ma, które pozwoliłyby na pośrednie wy
krycie gw iazd o bardzo w ysokich
temperaturach na dużych z?

Ly a
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Rys. 3. Widmo obiektu „Lynx Arc” (Fosbury et al., 2003) pokazujące bogactwo linii emisyj
nych, w szczególności w ultrafiolecie. Górne widmo jest tym samym widmem uzyskanym
w wyższej rozdzielczości spektralnej

Inne linie emisyjne w UV
Okazuje się, że jeśli gwiazdy są wciąż
bardzo gorące, a gaz w galaktyce będzie
nieco zanieczyszczony przez metale (do
kilku procent metaliczności słonecznej),
będą one w wysokich stanach jonizacji
i linie niektórych z nich będziemy mo
gli obserwować np. w ultrafioletowej
części widma. A zatem oprócz wspo
mnianej linii He II, możemy się spodzie
wać linii metali, takich jak azot (N III]
1750 A, [N IV] 1483 + NIV] 1486 A;
nawiasy klamrowe oznaczają przejścia
wzbronione lub półwzbronione — tzw.
interkombinacyjne), tlen (OIII] 1665 A),
krzem (Si IV 1397 A) czy węgiel (CIII]
1907+09 A, CIV 1549+51 A). Zaobser
wowanie tych linii jest dowodem na to,
że obserwujemy obiekt o małej meta
liczności: gwiazdy są gorące — ich fo
tony jonizujące w prow adzają atomy
w wysokie stany jonizacji, gaz ma wy
soką temperaturę elektronową (charak
terystyczną, gdy mamy do czynienia
z małą metalicznością ze względu na
m ałą efektyw ność ch ło d zen ia), co
w efekcie elektrony mają wystarczają
co duże energie, by wzbudzać zderzeniowo linie emisyjne w ultrafiolecie. Do
ich wzbudzenia potrzebne są nieco wy
ższe temperatury elektronowe niż do
wzbudzenia linii w zakresie widzialnym
czy podczerwonym.
Pionierskim odkryciem było znale
zienie obiektu o z = 3,36, tzw. „Lynx
Arc”, którego widmo jest bogate w tego
typu linie (Fosbury et al., 2003). Część
tego widma pokazano na rys. 3. Kolej
nym ciekaw ym obiektem o jeszcze
większym przesunięciu ku czerwieni jest
3/2011

galaktyka z południowego pola GOODS
opisana w pracy Raiter et al., 2010a
z silną emisją azotu NIV. Oba te obiek
ty zostały zinterpretowane za pomocą
modeli fotojonizacyjnych i wykazały
bardzo zbliżone własności. Najbardziej
zaskakuj ącą i zagadkową konkluzj ąj est
to, że do produkcji zaobserwowanych
linii gwiazdy obu tych galaktyk muszą
b yć b ardzo gorące (80 000—
— 100 000 K), co oznacza ich bardzo
m ałą metaliczność, zaś gaz w tych ga
laktykach musi być już nieco bardziej
zanieczyszczony przez metale. Nie jest
to zgodne z tym, co zazwyczaj zakłada
się w przypadku tworzenia modeli, tzn.
przyjmuje się taką samą metaliczność
gwiazd i gazu. Czy możliwe byłoby bar
dzo szybkie wzbogacenie gazu przez
metale poprzez procesy nukleosyntezy
i bardzo szybkie zmieszanie ich z ośrod
kiem międzygwiazdowym tak, by osta
teczne widmo całego obiektu wygląda
ło, ja k to opisane powyżej? W tym
momencie pozostaje to otwartym pyta
niem.
Jeśli rzeczywiście mamy do czynie
nia z młodą, bardzo gorącą populacją
gwiazd, samo kontinuum gwiazdowe
nie będzie możliwe do zaobserwowania,
gdyż zdominuje je silniejsze kontinuum
nebulame. Brak gwiazdowego kontinu
um powoduje, że szerokości równoważ
ne obserwowanych linii emisyjnych
m ogą stać się bardzo duże (co rzeczy
wiście jest zaobserwowane dla obiektów
wymienionych powyżej). Dodatkowo
w przypadku obiektu „Lynx Arc” wid
mo ultrafioletowe miało charaktery
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

styczny kształt kontinuum dwufotono
wego. Dalsze implikacje to również
wpływ niektórych linii emisyjnych na
obserwowany kształt spektralnego roz
kładu energii, zbudowanego za pomocą
magnitud. W szczególności linie emisyj
ne tlenu [OIII] m ogą być tak silne, że
całkowicie zdominują strumień promie
niowania mierzony w danym filtrze, co
może prowadzić do zupełnie błędnych
wyznaczeń wieku galaktyki, gdy uży
wamy standardowych modeli nie biorą
cych pod uwagę promieniowania nebularnego. Pozostaje zagadką w tym
momencie, czy opisane powyżej obiek
ty posiadające gwiazdy o bardzo dużych
temperaturach efektywnych, implikują
cych bardzo małe metaliczności, mogą
być zinterpretowane jako pierwotny
materiał na mniejszych przesunięciach
ku czerwieni.
Niestety, dla z około 4,5 i wyższych
część linii emisyjnych w UV jest już
przesunięta do obserwowanej bliskiej
podczerw ieni, a tam obserw acje są
utrudnione ze względu na wpływ atmo
sfery ziemskiej. Nie posiadamy jak na
razie prawie żadnych danych spektro
skopowych w tym zakresie obserwowa
nej długości fali dla obiektów o tak du
żych z. Dlatego też można powiedzieć,
że użycie linii emisyjnych do studiowa
nia obiektów jest w tym przypadku bar
dzo ograniczone.
Należy wspomnieć, że istnieją obser
wacje lokalnych obiektów — gwiazd
w halo galaktycznym o bardzo małej
metaliczności, które być może są po
zostałościami po pierwszych epizodach
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formacji gwiazd. Jednakże poszukiwa
nia obiektów, których względne obfito
ści metali odzwierciedlałyby wzór, jaki
spodziewamy się uzyskać, mając do czy
nienia z m etalam i wyrzuconym i do
ośrodka międzygwiazdowego przez su
pernowe, będące końcowym etapem
życia gwiazd Pop III, nie były jak do tej
pory owocne. Bardzo niedawno pojawił
się też artykuł (Cooke et al., 2010),
w którym dokonana została analiza
obiektu, najwyraźniej posiadającego
zbliżone do spodziewanych obfitości
pierwiastków. Być może zaczynamy już
obserwować pierwsze metale wyprodu
kowane we Wszechświecie.
Obecnie projektowane czy budowa
ne teleskopy, takie jak E-ELT (Europe
an Extremely Large Telescope), JWST

(Jam es Webb Space Telescope) czy
ALMA (Atacama Large Milimetre/Submilimetre Array) mają szansę zrewolu
cjonizować nasze rozumienie Wszech
świata. W szczególności będą miały
ogromne znaczenie dla rozwoju naszej
wiedzy dotyczącej tematów poruszo
nych powyżej. Obserwacje obiektów
o jeszcze większych przesunięciach ku
czerwieni, dokładne zbadanie kinema
tyki odległych obiektów, obserwacje
nebulamych linii emisyjnych metali na
bardzo dużych z, czy wreszcie detekcja
linii z dalekiej podczerwieni, takich jak
[CII] 158 urn (będąca dowodem formo
wania się gwiazd) to niektóre z możli
wości tych teleskopów. Na przykład,
jednym z podstawowych celów telesko
pu E-ELT jest detekcja galaktyk na z > 7.

Z pewnością wiele nowych, ekscytują
cych odkryć czeka nas w następnej de
kadzie.
Powyższy artykuł jest częściowo oparty na
pracy doktorskiej A. R aiter, w ykonanej
w European Southern Observatory (w ra
mach programu International Max Planck
Research School in Astrophysics) i opubli
kowanej przez Ludwig-Maximilians-Universitat w Monachium.

Anna Raiter ukończyła studia ma
gisterskie z astronomii na UMK
w Toruniu. W zeszłym roku obroni
ła pracę doktorską zatytułowaną
„Emission nebulae at high redshift”. Obecnie pracuje w European -E xtrem ely L arge Telescope
Science Office w ESO

rozmaitości

Niech stanie się... ciemność!
statnimi czasy jest m oda na
ekologię i oszczędzanie. Śląza
cy słynęli jeszcze nie tak daw
no „ze szporobliwości, inksi na to godajom” umiejętności oszczędzania. Nie
będę wnikał, dlaczego ten chwalebny
zwyczaj nie jest kultywowany w finan
sach śląskich miast. Chciałbym jednak
podpowiedzieć, jako Ślązak, sposób na
zaoszczędzenie pieniędzy. Problem ,
o którym piszę, dotyczy nie tylko Ślą
ska, ale całej reszty cywilizowanego
świata.
Rozejrzyjmy się wokół. Najlepiej
w nocy. Ostatnimi czasy „noc” to poję
cie umowne, wynikające z zegarka, a nie

O

ze stanu faktycznego. Nocy, ciemnej
nocy, po prostu już nie ma. Rozmiesz
czono nieprawdopodobnie wręcz dużo
latarń, które opłaca podatnik. Stawia się
je w takim tempie i tak gęsto, że przyj
dzie czas, gdy miasta albo gminy nie
będzie stać na opłacenie rachunku za
elektryczność. Reflektory takie, że moż
na za ich pomocą oświetlić spore osie
dle, walą światłem w niebo tylko po to,
by np. przęsła mostu czy elewację wie
żowca wyeksponować aż po szczyt igli
cy. Każda, nawet malutka miejscowość,
ma swoje kilkanaście czy kilkaset latarń,
którymi świeci całą noc. Po co? To jest
po prostu trwonienie pieniędzy. W domu

Rys. Jacek Drążkowski
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gasimy światło na noc? Gasimy. Racjo
nalnie kalkulujemy wydatki. Nie można
by w nocy, tak między 23 a 4 rano, gdy
ruch niewielki, zgasić powiedzmy co
drugą, a w miejscach, gdzie jest ich wy
bitnie dużo, np. węzłach autostrady, zo
stawić zapaloną co czwartą? Latem po
23 można częściowo zrezygnować ze
świecenia. Świt jest tak wczesny, że mało
kto go ogląda. Jest tego takie mnóstwo,
że nikomu ciemność nie grozi. Istnieje
w miastach i gminach coś takiego jak
licznik prądu? Czy ktoś w Polsce pomy
ślał, ile dałoby się zaoszczędzić pienię
dzy? Docierają do nas sygnały z Niemiec,
Austrii, a nawet USA. Tam samorządy
starają się ograniczać oświetlenie, ponie
waż każda zapalona żarówka to koszt.
Czyżbyśmy byli bogatsi? Dochodzi do
tego bezpieczeństwo, gdyż po wyjecha
niu z ciemniejszej ulicy taka lawina świa
tła oślepia. Każdy samochód ma obowią
zek jeździć na światłach. W łasnych
światłach. Nawet w dzień! Lepiej też, gdy
skupi się na prowadzeniu, a nie czytaniu
reklam. Szczególnie uciążliwe są wyra
stające jak grzyby po deszczu ekrany
LED. Człowiek pieszy, a w okolicach
północy jest ich niewielu, mający na so
bie elementy odblaskowe, jest łatwiej
widoczny w półmroku, a nie w lawinie
świateł. Wielokrotnie też widuje się sa
mochody jadące bez świateł w „nocy”
w mieście. Kierowca najzwyczajniej
3/2011
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Estakada świateł pod Gliwicami. Fot. Jerzy Strzeja

w świecie zapomniał i nie zauważył, że
jedzie bez świateł. Nic dziwnego... Wy
cina się przydrożne drzewa, by było bez
pieczniej. Na betonowym słupie z latar
nią można się rozbić samochodem równie
skutecznie jak na drzewie!
Apel do zarządców świateł miejskich,
gm innych, w iejsk ich i w szelakich:
ZGAŚCIE TE LATARNIE! Chociaż
część, przynajmniej w głębokiej nocy.
Istnieje też takie urządzenie jak czujnik
ruchu. Sprawdźcie, czy nie świecą już
(jeszcze) za dnia. Nie marnujcie pienię
dzy podatnika... Kierownictwu zakła
dów pracy (szczególnie kopalń, które
mają doprawdy potężne reflektory wi
doczne na dziesiątki kilometrów), poddąjępod rozwagę koszta, jakie sięz tym
wiążą. Proboszczom iluminowanych
kościołów również! Zdaje się, że płaci
za to miasto albo gmina, niestety! Gdy
by parafia, na pewno nie szafowano by
tak hojnie światłem Najwyższemu Ar
chitektowi w niebo, niszcząc piękny
widok na Jego dzieła. Może jedna ulicz
na latarnia to groszowa sprawa (raczej
złotówkowa), ale tych latarń są setki ty
sięcy, a najpewniej miliony. Rok ma
tyleż nocy co dni, więc jeśli każda latar
nia co noc marnuje ten grosik to ...
Odnosi się wrażenie, że ktoś ma in
teres w maksymalnym zużyciu prądu na
koszt podatnika!
Bywają w telewizji reklamy nawo
łujące, byśmy sobie wyjęli ładowarkę
z wtyczki albo telewizor czy monitor
komputera wyłączyli z sieci na noc, gdyż
tym sposobem zaoszczędzimy na ra
chunku za prąd i nie wyemitujemy C 0 2
3/2011

do atmosfery. (To, co się dzieje w sza
fowaniu energią dowodzi, że nikt tego
nie bierze serio). Jeśli to prawda, po zga
szeniu zbędnych latarń miliony ton CO,
nie pójdą do atmosfery, a miasta i gmi
ny będą miały mniej do płacenia za prąd.
Konkretne pieniądze! Więcej pieniędzy
zostanie na remonty dróg. Wiele jest
w polskich drogach oświetlonych dziur.
Niepotrzebnie. Lepiej zrobić porządną
nawierzchnię.
Zwalczamy dzikie wysypiska śmieci.
Tymczasem światło, które jest bezuży
tecznie kierowane w niebo, to nie tylko
marnotrawstwo, ale też śmieć. Wystar
czy z góry w dół i mielibyśmy mimocho
dem dużo jaśniej pod nogami i można
w pobliżu obiektu oświetlonego w ten
sposób kilka latarń po prostu zdemonto

wać. Modne są latarnie z kulistym klo
szem. Pasuje do nich jak ulał powiedzon
ko: „Najciemniej pod latarnią”. 60%
światła idzie w górę. Gdyby był nad nimi
ekran kierujący światło w dół, skorzysta
liby z tego światła mieszkańcy Ziemi,
a tak się większość marnuje i jeszcze za
paskudza niebo. Byłoby pięknie, gdyby
w kraju Kopernika i Heweliusza jego
mieszkańcy mogli zobaczyć, a poza te
renem zabudowanym, podziwiać gwiaz
dy. Warto ograniczyć tę rozrzutność, bo
inaczej wszędzie będzie Las Vegas,
a przyszłe pokolenia widok gwiaździste
go nieba będą znały tylko z berów i bo
jek śląskich.
Najoszczędniejsza żarówka to wy
łączona żarówka.

Jerzy Strzeja

Marcowy księżyc w pełni wskazuje strzałka. Fot. Jacek Drążkowski
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Andrzej Woszczyk

Merkury
2

MESSENGER
areszcie! Nareszcie, bo po pra
wie 36 latach od krótkich prze
lotów w 1974 i 1975 r. nad jego
powierzchnią sondy Mariner 10, w są
siedztwo Merkurego dotarła, po 6,5 roku
wędrówki, stacja kosmiczna MESSEN
GER* i stała się jego pierwszym sztucz
nym satelitą. Czyżby ludzkość zapo
mniała na jakiś czas o tej najmniejszej
z planet naszego Systemu Słonecznego?
Rzeczywiście, Merkury, po degrada
cji Plutona do kategorii planet karłowa
tych, jest najmniejszą z planet Układu
Słonecznego Jest mniejszy nawet od
satelitów planet gazowych Ganimedesa
i Tytana. Jego średnica równikowa wy
nosi niespełna 4900 km, co stanowi ok.
38% średnicy Ziemi, a objętość tylko 5%
objętości Ziemi. Ale nie dlatego ta pla
neta nie stanowiła celu naszych badań.
Merkury okrąża Słońce w odległości
znacznie mniejszej niż połowa odległo
ści Ziemi od Słońca (0,38 jedn. astr.)
i z tego powodu, by nie spaść na Słoń
ce, musi mknąć po swojej orbicie bar
dzo szybko: od blisko 40 do prawie
60 km/s. Dla pojazdu ruszającego z po-

N

‘ Nazwa MESSENGER jest akronimem od MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry
and Ranging, a równocześnie angielskim słowem
oznaczającym posłańca. Merkury z kolei Ja k wie
my z rzymskiej mitologii, był posłańcem bogów
(gr. Hermes).
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w ierzchni Ziem i trudno go dogonić
(trzeba przyśpieszyć pojazd o 100 tys.
km/godz.), a gonienie wymaga bardzo
dużego wydatku energii, a więc zapa
sów paliwa na stacji. Nie mogliśmy so
bie pozwolić na poświęcenie prawie
85% masy stacji kosmicznej na paliwo.
W tedy sam start stacji kosztow ałby
znacznie więcej niż cała obecna misja.
Sonda kosmiczna Mariner 10 odkry
ła, że Merkury ma powierzchnię gęsto
usianą kraterami różnej wielkości i róż
nego pochodzenia, bardzo podobną do
Księżyca. Choć sfotografowała niespeł
na 45% powierzchni planety, pozwoliło
to określić wiek niektórych obszarów,
sposób ich powstania i generalnie histo
rię geologiczną jego powierzchni. Ale
największym zaskoczeniem było wy
krycie jego atmosfery i pola magnetycz
nego.
Wcześniej sądzono, że Merkury jest
całkowicie „wymarłym”, skamieniałym
globem, wyjałowionym i pozbawionym
jakiejkolwiek otoczki gazowej z powo
du otrzymywania dużej ilości promie
niowania od Słońca. N a jego dziennej
stronie temperatura sięga 450°C. Ale
skąd pole magnetyczne? Postawiono
tezę, że planeta ma duże (42% promie
nia), żelazne, płynne, jądro (jądro Zie
mi zajmuje tylko 17% jej promienia),
3/2011

Ta mozaika obrazów wysokiej rozdzielczości uzyskanych za pomocą wąskokątnej kamery NAC pokazuje Merkurego, jakim widział go
MESSENGER, opuszczając planetę po drugim przelocie 6 października 2008 r. Na obrazie pięknie są widoczne spektakularne promienie
krateru Hokusai, rozchodzące się na znaczne odległości po powierzchni planety. Źródło: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics
Laboratory/Carnegie Institution of Washington

którego ruchy generują pole magnetycz
ne, choć słabe, bo o natężeniu 100 razy
mniejszym od pola magnetycznego Zie
mi. Ciągle wydaje się, że rotacja Mer
kurego jest zbyt wolna, aby wywołać
efekt dynama. Dlaczego jądro Merku
rego jest tak wielkie? Na ten temat wy
sunięto kilka koncepcji. Jedną z hipotez
jest, że planeta Merkury powstała, tak
jak inne planety Układu Słonecznego,
z tej samej mgławicy wokółsłonecznej,
miała podobny do innych planet skład
i wielkość jądra. Ale jakiś czas po ufor
mowaniu się skorupy planety uderzyło
w niąjakieś ciało niebieskie o masie ok.
1/6 masy Merkurego i rozbijając skoru
3/20II

pę wymiotło znaczną jej część w prze
strzeń kosmiczną. Znacznie zmniejszy
ły się wtedy rozmiary zewnętrzne pla
nety, a rozmiar jądra pozostał taki sam.
Jądro Merkurego zawiera 51% żelaza,
co jest największą w Układzie Słonecz
nym zawartością tego pierwiastka. Po
nadto jądro to usprawiedliwiałoby bar
dzo wysoką gęstość średnią planety —
aż 5,427 g/cm3— niewiele mniejszą od
gęstości globu ziemskiego, która wynosi
5,515 g/cm3, i jest największą, oprócz
Ziemi, średnią gęstością ciała niebieskie
go w Układzie Słonecznym. To wszyst
ko trzeba jednak zweryfikować. Stacja
M ariner 10 została „w yłączona” 24
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

marca 1975 r. z powodu wyczerpania
paliwa, co uniemożliwiło wszelkie ma
newry i pewnie do dzisiaj co jakiś czas
przelatuje w pobliżu Merkurego.
Merkury jest bardzo trudnym obiek
tem obserwacji z powierzchni Ziemi. Ze
względu na mały promień orbity może
my go obserwować tylko bardzo blisko
Słońca w czasie wschodu lub zachodu
naszej dziennej gwiazdy. Greccy astro
nomowie uważali nawet, że są to dwa
ciała niebieskie: jedno widziane tylko
przed wschodem Słońca — nazwali je
Apollo — drugie widziane tylko w cza
sie zorzy wieczornej — nazwali je Her
mesem. To Rzymianie nadali tej plane-
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cie obecną nazw ę na cześć posłańca
bogów i patrona handlarzy — Merku
rego. Nie je st pewne, czy Kopernik
w ogóle widział Merkurego. Były bar
r r
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M a pracować przez okres ziemskiego
.J k J huroku, czyli czterech lat merkuriańskich. Mozaika zdjęć basenu Caloris, który został odkryty na zdjęciach z Marinera 10 w 1974 r.,
W końcu 2003 r. gotowy już egzemplarz lecz wtedy byta oświetlona tylko jego wschodnia część. Już podczas pierwszego przelotu
przeszedł testy środowiskowe i był przy MESSENGER-a obok Merkurego sonda była w stanie uzyskać obrazy wysokiej rozdzielczo
ści całego basenu. Geolodzy używają terminu „basen” w odniesieniu do krateru, który jest
gotowywany do startu w marcu 2004 r. większy niż ok. 300 km średnicy i z reguły składa się z wielu koncentrycznych pierścieni.
Później następują kolejne przesunięcia Caloris o średnicy 1550 km jest jednym z największych basenów w Układzie Słonecznym.
terminu startu i to zarówno z powodów Źródło: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of
Washington
opóźnień w montażu sondy, przygoto
wania rakiety nośnej, jak i przygotowa Air Force Station na Florydzie. I tak za śpieszać sondę, aby gonić Merkurego
nia oprogramowania procedur awaryj częła się przeszło sześcioipółroczna pod i przybliżać się do niego, korzystając
nych. Ostatecznie 3 sierpnia 2004 r. róż sondy do celu swoich badań. Dla z dodatkowego przyśpieszenia dawane
następuje start i w yniesienie sondy czego trwało to tak długo? Najkrócej go przez wielokrotne zbliżanie do in
w przestrzeń kosmiczną na „barkach” odpowiadając na to pytanie, wystarczy nych planet, czyli korzystać z tzw. asy
rakiety Delta II z bazy Cape Canaveral powiedzieć, że trzeba było ciągle przy sty grawitacyjnej.
Po pięciu poprawkach lotu zaraz po
starcie w celu skorygowania orbity heParametry orbity Merkurego
liocentrycznej, w dniu 2 sierpnia 2005 r.
57909176 km (0,38 j.a.)
Średnia odległość od Słońca
sonda powróciła w sąsiedztwo Ziemi.
Mimośród orbity 0,20563069
Przeszła na wysokości 2348 km nad
7°
Nachylenie orbity
M ongolią, a jej odległość od Słońca
Rok gwiazdowy
87,969 dni
zmniejszyła się o 33 min km. Po kolej
58,98 km/s
Maksymalna prędkość orbitalna
nych korektach lotu, w dniu 24 paź
dziernika 2006 r. sonda zbliżyła się do
Parametry fizyczne Merkurego
Wenus na odległość niespełna 3 tys. km
3,33 x 1023 kg
Masa
i m anew r ten spow odow ał znaczną
4879,4 km
Średnica
zmianę parametrów jej orbity heliocenGęstość 5,427 g/cm3
trycznej. Po jednej z kolejnych popra
3,701 m/s2
Przyśp. graw. na równiku
wek lotu, w dniu 25 kwietnia 2007 r.
4,3 km/s
Prędkość ucieczki
nastąpił dramatyczny moment — son
Okres rotacji
58 dni 15 g i 26 min
da zaczęła tracić orientację. Ale ekipie
Temperatura -200°C — 450°C
technicznej lotu udało się wprowadzić
Albedo
0,10 — 0,12
j ą na w łaściw ą drogę i 5 czerw ca
Ciśn. atm.
10-12 hPa
2007 r. nastąpiło drugie jej zbliżenie do
Skład atmosfery tlen 42%, sód 29%, wodór 22%,
Wenus i sonda otrzymała kolejny im
hel 6%, potas 0,5%
puls. Najmniejsza odległość do naszej

i
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siostrzanej planety w ynosiła w tedy
338 km.
Dnia 14 stycznia 2008 r. sonda pierw
szy raz zbliżyła się do Merkurego, co
dało kolejny impuls zmieniający jej or
bitę. Przeszła w odległości zaledwie
201,4 km od powierzchni planety, foto
grafując nieznane dotychczas połacie jej
powierzchni. Jednym z rezultatów tego
przelotu jest sensacyjne odkrycie wody
w egzosferze Merkurego. Ogłoszono je
3 lipca 2008 r. Skąd woda na Merku
rym? Przypuszcza się, że gdzieś w oko
licach biegunów planety, tam gdzie ni
gdy Słońce nie dociera, zachowały się
małe obszary pokryte lodem, które sublimując dostarczają parę wodną do jej
atmosfery. Ale to będzie przedmiotem
w nikliw ych analiz w czasie pracy
MESSENGER-a na orbicie wokół Mer
kurego.
Sonda jeszcze dwukrotnie zbliżała się
do Merkurego: w dniu 6 października
2008 r. (na odległość 199,4 km) i 30
września 2009 r. (na odległość 228 km),
otrzymując kolejne impulsy przyśpie
szenia i zmiany orbity. Korzystała też
z tej okazji do fo tografow ania p o 
wierzchni planety. O ile Mariner 10 do
starczył nam obrazów 45% powierzch
ni Merkurego, to obecnie dysponujemy
już obrazami 98% jego powierzchni.
Największą prędkość w czasie lotu son
da uzyskała w dniu 15 października
2008 r. i w ynosiła ona 62,979 km/s
w stosunku do Słońca.
I wreszcie 18 marca 2011 r. sonda
MESSENGER weszła na orbitę wokół
Merkurego. Po kilkunastu dniach testów
i kontroli parametrów technicznych sta
cji i jej orbity, w dniu 4 kwietnia 2011 r.
stacja rozpoczęła swą misję naukową
i przez rok będzie badać nieznaną do
tychczas naturę Merkurego. Jest pierwSunshade

MDIS

Solar Panel

GRNS

Rozmieszczenie przyrządów naukowych na
sondzie MESSENGER. Źródło: NASA
3 /2011
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Trajektoria lotu sondy MESSENGER. Źródło: NASA

szym sztucznym satelitą tej planety. Krą
ży wokół niej po bardzo wydłużonej or
bicie — od 200 km w perycentrum, do
1500 km w apocentrum. W drodze do
Merkurego sonda wykonała 15 okrążeń
Słońca, przebywając przeszło 8 mld km.
Bliskie spotkania z planetami dawały jej
impulsy przyśpieszeniowe i odchylały
kierunek lotu, tak aby trafiła na orbitę
Merkurego, i to wszystko przy bardzo
małym zużyciu zapasów paliwa pokła
dowego.
Korpus sondy ma wymiary 185 cm
x 144 cm x 128 cm i razem z paliwem
ma masę 1107 kg. Paliwa było 600 kg.
Dwa panele słoneczne rozciągają się na
przeszło 6 m. Dostarczają ok. 450 W
mocy i ładują akumulator Ni-MH, któ
ry jest źródłem energii elektrycznej stat
ku. Instrumenty badawcze stacji składają
się z podwójnego systemu obrazowania
do fotografowania powierzchni i zbie
rania danych topograficznych, kilku spe
cjalistycznych spektrometrów dla okre
ślen ia składu skorupy M erkurego,
składu atmosfery oraz składu, dystrybu
cji i energii cząstek naładowanych. Jest
też magnetometr umieszczony na spe
cjalnym wysięgniku i eksperyment ra
diowy, który będzie mierzył prędkość
statku podczas jego wędrówki wokół
planety. Ma to pozwolić na wyznacze
nie rozkładu masy pod powierzchnią
planety, co wzbogaci naszą wiedzę ojej
strukturze wewnętrznej. Jedna strona
statku jest osłonięta ceramiczną tarczą
izolacji termicznej, aby mimo silnego
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

(11 razy większego niż na Ziemi) ogrze
wania przez bliskie Słońce zachować
wewnątrz temperaturę pokojową. To
implikuje, aby stacja w czasie lotu była
zawsze zwrócona jedną stroną w kierun
ku Słońca.
Całkowity koszt (budowa, start, ob
sługa) misji MESSENGER wyniósł 446
min dolarów USA. Europejska Agencja
Kosmiczna ESA i japońska JAXA już
planują w spólną następną m isję ko
smiczną do Merkurego pod nazwą BepiColombo. M ają być wykorzystane
dwie sondy: jedna do wykonywania map
planety, a druga do badania jej magnetosfery. Obie zostaną wyniesione w prze
strzeń kosmiczną w 2013 r. za pomocą
rosyjskiej rakiety Sojuz z kosmodromu
w Gujanie Francuskiej. Statek będzie
napędzany silnikiem jonowym zasilanym
energią Słońca. Misja BepiColombo do
trze do Merkurego w 2019 r. i będzie tam
pracować przez co najmniej rok.
Teraz wypada nam tylko czekać na
pierwsze wyniki pracy stacji. Zapewne
dostarczą nam nowych niespodzianek
i zagadkowych problemów. Będzie więc
nad czym myśleć i co rozwiązywać.

,

Autor jest astrofizykiem profeso
rem zwyczajnym na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika i „posiada
czem” pianetoidy nr 14382 krążą
cej wokół Słońca między orbitami
Marsa i Jowisza
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supernowych

Rys. 1. Petroglif znaleziony na jednej ze ścian
wąwozu Chaco w Nowym Meksyku. Został
on wykonany przez Indian Anasazi i najpraw
dopodobniej przedstawia pojawienie się no
wej gwiazdy z 1054 r. Miejsce, gdzie należa
łoby szukać nowego ciała niebieskiego, mia
ła wskazywać rozpostarta dłoń oraz wzajem
na orientacja Księżyca i gwiazdy narysowa
ne na skale

Rys. 2. Mapa nieba wykonana przez Jana
Keplera przedstawiająca gwiazdozbiór Wężownika. Strzałką została zaznaczona nowa
gwiazda, która pojawiła się na niebie w 1604 r.
Mapa pochodzi z dzieła De Stella nova in pede
Serpentarii autorstwa J. Keplera

Gwiazdy goście
Pod koniec kwietnia 1006 r. na nie
bie w gwiazdozbiorze Wilka pojawiła się
bardzo jasna gwiazda. Jej wielkość zo
stała oceniona na 2,5 do 3 razy większą
od rozmiarów Wenus, zaś jej jasność
wydawała się być niewiele większa niż
czwarta część jasności Księżyca w peł
ni. O jej niezwykłości świadczy fakt, że
przez krótki czas od chwili pojawienia
się (kilka— kilkanaście dni) była ona
również widoczna w ciągu dnia. Prze
czytać o tym możemy w dziele stano
wiącym komentarz do ptolemejskiego
Tetrabiblos, którego autorem jest astro
log i lekarz egipski Ali ibn Ridwan.
Doniesienia o pojawieniu się tej gwiaz
dy gościa znaleźć można również w kro
nikach sporządzonych przez nadwor
nych chińskich i japońskich astronomów
i astrologów, a także przez szwajcarskich
mnichów. Po ponad 18 miesiącach od
momentu pojawienia się gwiazda znik
nęła. Zaledwie 48 lat później, w lipcu
1054 r. na niebie w gwiazdozbiorze
Byka pojawiła się nowa gwiazda, która
pozostała tam przez kolejne dwa lata, by
następnie zniknąć ja k gwiazda gość
z 1006 r. Pojawienie się nowego ciała
U r a n i a - POSTĘPY A S T R O N O M II

niebieskiego zostało odnotowane, tym
razem, jedynie przez astronomów z Azji
(Chiny, Japonia oraz kraje arabskie). Co
ciekawe, przypuszcza się, że Indianie
Anasazi zamieszkujący w owym czasie
wąwóz Chaco w Nowy Meksyku obser
wowali niespodziewane pojawienie się
nowej gwiazdy. Miałyby o tym świad
czyć petroglify (rys. 1) znalezione na
jednej ze ścian wąwozu. Podobnie jak
w przypadku gwiazdy z 1006 r., gość
z 1054 r. przez krótki czas od chwili po
jawienia się (około 23 dni) był widocz
ny w ciągu dnia. Kolejne pojawienie się
nowej gwiazdy zostało odnotowane do
piero w listopadzie 1572 r. w Europie.
Jednym z jej obserwatorów był duński
astronom Tycho Brahe, który wyniki
swoich dokładnych obserwacji wraz
z wynikami innych astronomów zawarł
w dziele De nova et nullius aevi memoria p riu s visa ste l la w ydanym ju ż
w 1573 r. Stąd obiekt ten jest nazywany
dziś Gwiazdą Tychona. Sama gwiazda
tuż po pojawieniu się miała jasność po
równywalną z jasnością Wenus, a także
była widoczna na nocnym niebie przez
prawie 2 lata. Początek XVII w. przy
niósł kolejne pojaw ienie się nowej
gwiazdy. M iało to m iejsce jesien ią
3/Q0II

1604 r. Źródłem wiedzy na temat tego
wydarzenia jest książka D e Stella nova
in pede Serpentarii (rys. 2), której auto
rem był Jan Kepler (niemiecki astronom
i astrolog żyjący na przełom ie XVI
i XVII w.). Ważnym wynikiem prowa
dzonych przez Keplera obserwacji no
wej gwiazdy była próba wyznaczenia jej
paralaksy wskazująca, że dla tego obiek
tu była ona zerowa. Świadczyło to, że
obserwowana gwiazda musiała znajdo
wać się w sferze gwiazd stałych, co pod
ważało prawdziwość jednego z założeń
modelu geocentrycznego, tj. założenia
o niezmienności sfery gwiazd stałych.
Sama gwiazda pozostała na niebie jesz
cze przez 18 miesięcy od chwili poja
wienia się. Dziś nosi nazwę Gwiazdy
Keplera.
Współcześnie wiadomo, że opisane
powyżej gwiazdy goście były superno
wymi (SN), które na przestrzeni ubie
głego tysiąclecia wybuchnęły w Naszej
Galaktyce (tab. 1). W miejscach ich do
strzeżenia, które znamy z przekazów
historycznych, obserwuje się dziś obiek
ty zwane pozostałościami po wybuchach
supernowych (ang. supernova remnant,
SNR). Pierwszą odkrytą pozostałością
po supernowej była m gławica Krab,
którą w 1731 r. dostrzegł John Bevis.
Dwadzieścia lat później obiekt ten po
nownie został odkryty przez Charlesa
Messiera, który umieścił go w swoim
katalogu Catalogue des nebuleuses et
des am as d ’etoiles pod nazw ą M l.
Pierwsze szkice Mgławicy Krab (rys. 3,

Rys. 3. Mgławica Krab. Po lewej widnieje szkic przedstawiający mgławicę Krab. Został on
sporządzony przez Williama Parsonsa w 1844 r. na podstawie obserwacji wykonanych 36-calowym reflektorem. Dostrzeżony kształt był przyczyną nadania mgławicy M1 do dziś uży
wanej nazwy Krab. Po prawej mgławica Krab w całej swojej okazałości widziana przez
kosmiczny teleskop Hubble a. Jej wygląd w niczym nie przypomina mgławicy ze szkicu Wil
liama Parsonsa. W jej centrum znajduje się pulsar B0531+21 będący źródłem zasilającym
widoczną mgławicę (patrz opis ewolucji pozostałości po supernowych)

panel a) wykonane zostały dopiero
w 1844 roku przez Williama Parsonsa,
który swoje obserwacje przeprowadzał
na 36 calowym reflektorze. Te szkice
były przyczyną nadania mgławicy M ł
nazwy mgławica Krab. Trzeba było cze
kać kolejne sto lat, by natura mgławi
cy M l została wyjaśniona. Dopiero
w latach 40. XX w. Nicholas Mayall
dostarczył dowodów obserwacyjnych
świadczących o tym, że mgławica Krab
jest w rzeczywistości pozostałością po
wybuchu supernowej z 1054 r. Od tego
momentu rozpoczęło się poszukiwanie
pozostałości po historycznych superno

wych. Do dziś oprócz mgławicy Krab
(rys. 3, panel b) znamy jeszcze sześć
pewnych identyfikacji pozostałości po
historycznych supernowych. Ich lista
zamieszczona została w tabeli 1. Tam
też można znaleźć takie informacje, jak
odległość do obiektu, jego współrzęd
ne równikowe i co ważniejsze, do ja 
kiego rodzaju należała historyczna
supernowa i jakiego typu przedstawi
cielem jest znaleziona pozostałość po
supernowej (dokładny opis typów po
zostałości po supernowych jest umiesz
czony w kolejnych akapitach tego ar
tykułu).

Ewolucja
pozostałości
po supernowych
Tabela 1. Lista supernowych, które pojawiły się w Drodze Mlecznej na przestrzeni minio
nego tysiąclecia. W tabeli zostały podane również nazwy pozostałości po supernowych
(SNR), które znaleźć można w miejscu wybuchu wymienionych SN. Typ pozostałości po
supernowej został podany w języku angielskim.
Rok
Nazwa
SN
wydarzenia

RCW 86

RA
[h:m:s]

DEC

Typ SN Typ SNR Odległość
[kpc]

185

SN 185

II

shell

2,3

1006

SN 1006SNR 327.6+14.615:02:22.1-42:05:49

la

shell

2,2

1054

SN 1054 mgławica Krab05:34:31.922:00:52

II

centrally
filled

2,0

1181

SN 1181

3C 58

02:05:38 64:49:42

II

centrally
filled

~3,2

1572

Gwiazda
Tychona

3C 10

17:30:35.9-21:28:56

la

shell

2,0—5,0

1604

Gwiazda
Keplera

3C 358

00:25:15 64:08:00

la

shell

2,9—6,4

Cassiopeia A 23:23:24 58:48:54

II

shell

3,4

1680

3/20II

Nazwa
SNR

14:43:04-62:27:42
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Obecnie znamy po
nad 274 galaktyczne
pozostałości po super
nowych. Każda z nich
p o w stała na skutek
wybuchu supernowej.
Uważa się, że są dwie
główne ścieżki ewolu
cyjne, podążając któ
rymi gwiazdy kończą
swój żywot jako su
pernowe.
Pierwsza z nich do
tyczy gw iazd o m a
sach w iększych niż
8 M 0, czyli tak zwa
nych gwiazd masyw
nych. W końcowym
stadium ewolucji
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gwiazdy masywne wytwarzają żelazne
jądro, w którym przestają zachodzić re
akcje jądrowe. Oznacza to, że gwiazda
zostaje pozbawiona wewnętrznego źró
dła energii, co powoduje, że jej jądro
zaczyna się kurczyć, a temperatura w
nim rosnąć. W takich warunkach w kur
czącym się jądrze zaczynają zachodzić
reakcje endotermiczne, co jest dodat
kowym przyczynkiem do utraty ener
gii z otoczenia. W efekcie wnętrze
gwiazdy staje się niezdolne do podtrzy
mania jej zewnętrznych warstw, które
gwałtownie zaczynają spadać na jądro.
Na jądrze powstaje fala uderzeniowa,
która zaczyna rozchodzić się na ze
wnątrz, by następnie zostać zatrzyma
na. Wytworzona fala uderzeniowa u l e 
ga o ż y w ie n iu d z i ę k i s i l n e m u
strumieniowi neutrin z jądra, co pro
a)

ISM

wadzi do odrzucenia zewnętrznych
warstw materii. Po masywnej gwieździe pozostaje jedynie obiekt zwarty, tj.
gwiazda neutronowa lub czarna dziu
ra, powstały na skutek zapadnięcia się
jądra. Tak powstają supernowe typu II
oraz typu Ib i Ic.
Druga ścieżka dotyczy ewolucji
gwiazd w układach podwójnych. Na jed
nym z jej etapów na ciasnej orbicie obie
gają się wzajemnie biały karzeł (wynik
ewolucji bardziej masywnego składni
ka układu) i czerwony olbrzym (wynik
ewolucji mniej masywnego składnika).
Czerwony olbrzym traci masę, która jest
następnie akreowana przez białego kar
ła, co w efekcie prowadzi do wzrostu
masy tego ostatniego. Kiedy masa bia
łego karła przekroczy 1,44 M@(granica
Chandrasekhara), wtedy zaczyna się on
b)

ISM

1
1

fala
uderzeniowa

wybuch
supernowej
c)

ISM

1

#

/

I
f

d)

{6}}

powstanie
mgławicy
pulsarowej

ZO

•

1

'

SNR 21.5-0.9

Rys. 4. Ewolucja pozostałości po supernowej. Panel a przedstawia wybuch supernowej,
do którego dochodzi w ośrodku międzygwiazdowym (ISM). W tym jednym wydarzeniu
w przestrzeń międzygwiazdowąwyrzucona zostaje ogromna ilość energii ( -1 051 erga) oraz
materii. Prowadzi to do powstania fali uderzeniowej, która w pierwszych fazach ewolucji
pozostałości po supernowej porusza się w ISM z ogromną prędkością (są to prędkości
rzędu 104 km/s). Ten moment został zilustrowany na panelu b, gdzie fala uderzeniowa
wraz z kierunkiem jej rozchodzenia została zaznaczona, odpowiednio, czerwonym okrę
giem i strzałkami. Żółtym okręgiem zaznaczona jest powłoka utworzona przez materię
ośrodka międzygwiazdowego, która uległa ściśnięciu i podgrzaniu na skutek przejścia fali
uderzeniowej wyzwolonej przez wybuch supernowej. Jeśli wybuchająca supernowa była
typu Ib, Ic lub II, to część jądra wybuchającej gwiazdy ulegnie zapadnięciu, tworząc obiekt
zwarty (ZO) (panel b). Takim obiektem zwartym może być gwiazda neutronowa lub czarna
dziura. Jeśli nowo narodzona gwiazda neutronowa będzie przejawiać swą aktywność jako
pulsar, wtedy to wokół niej powstanie mgławica pulsarowa (MP). Taka sytuacja została
zaprezentowana na panelu c. Panel d przedstawia zdjęcie SNR 21.5-0.9 w zakresie rent
genowskim. Na tym zdjęciu zidentyfikowane zostały struktury składające się na pozosta
łość po supernowej
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grawitacyjnie zapadać. Prowadzi to do
gwałtownego zapalenia się węgla w jego
zdegenerowanym jądrze i w następstwie
do rozerwania gwiazdy. Tak powstają
supernowe typu la.
Wybuch supernowej stanowi nieja
ko ostatni krok w ewolucji gwiazdy,
równocześnie jest to początek ewolucji
pozostałości po wybuchu supernowej.
Kolejne etapy rozwoju przykładowej
pozostałości po supernowej przedsta
wione zostały na rys. 4. Pierwszym eta
pem, jak już zostało wspomniane, jest
wybuch supernowej, podczas którego do
ośrodka międzygwiazdowego wyrzuco
na zostaje materia stanowiąca budulec
zewnętrznych warstw gwiazdy. Ponie
waż prędkości, z jakimi owa materia
porusza się w ośrodku międzygwiazdowym (rzędu 104km/s), są większe niż
prędkość dźwięku w tym ośrodku, przed
pędzącą materią powstaje fala uderze
niowa. Jest ona często nazywana falą
uderzeniową supernowej lub „szokiem”
supernowej (ang. supernova blast wave).
Przechodząc przez ośrodek międzygwiazdowy, szok supernowej powodu
je ściskanie i podgrzewanie materii
ośrodka. Na początku jego ekspansja jest
swobodna aż do czasu, kiedy masa zmie
cionej materii staje się porównywalna
z masą materii odrzuconej w wybuchu
supernowej (typowo jest to około 1-5
M0). Opisywana faza może trwać do
kilku tysięcy lat, przy czym jej długość
istotnie zależy od gęstości ośrodka, w ja
kim rozwija się pozostałość. Po fazie
swobodnej ekspansji pozostałość po su
pernowej wchodzi w fazę Sedova-Taylora, kiedy to prędkość ekspansji wyrzu
conej materii spada do około kilku
tysięcy km/s w wyniku spowalniania jej
przez otaczający ośrodek. W tej fazie
rozmiar pozostałości rośnie zgodnie
z zależnością R~t2/5 (R — promień po
zostałości po supernowej, t — czas).
Samą pozostałość po supernowej mo
żemy teraz obserwować w promienio
waniu rentgenowskim, które jest emito
wane przez gorący gaz pobudzany do
świecenia przez propagującą się falę
uderzeniową. Kolejną fazą w ewolucji
pozostałości po supernowej jest faza płu
gu śnieżnego (ang. snowplow phase).
Podczas tej fazy prędkość ekspansji po
zostałości dalej spowalnia. Grubość po
włoki utworzonej przez zmiecioną ma
terię ośrodka maleje, jednocześnie
zwiększając swoją gęstość. Pozostałość
po supernowej ulega schłodzeniu na sku3/2011

Rys. 5. Pozostałości po wybuchach supernowych i ich różne typy. Górny rząd, zaczynając
od lewej: SNR 21.5-0.9 oraz mgławica Krab. Pierwsza z nich należy do typu „złożonego”
(ang. composite), druga to przedstawiciel typu „centralnie wypełnionego” (ang. centrally
filled). Dolny rząd, zaczynając od lewej: SNR 1006 będąca pozostałością typu „pierście
niowego” (ang. shell type), oraz W 44 przedstawiciel typu „mieszanego” (ang. mixed mor
phology). W lewym dolnym rogu każdego ze zdjęć widnieje nazwa teleskopu, jakim zosta
ły wykonane prezentowane obrazy. W przypadku pozostałości po supernowej W 44 za
mieszczony obraz jest złożeniem obserwacji wykonanych w zakresie radiowym (kontury)
z obserwacjami wykonanymi w zakresie rentgenowskim (kolor szary). (Zdjęcie to pocho
dzi z pracy Castelletti et al. 2007, A&A, 471, 537)

tek strat radiacyjnych. Czas trwania fazy
pługu śnieżnego ocenia się na kilkaset
tysięcy lat. Ostatecznie pozostałość po
supernowej rozpływa się w ośrodku
m iędzygw iazdow ym , zasilając go
w pierwiastki ciężkie powstałe podczas
wybuchu supernowej.
Jeśli przodkiem rozważanej superno
wej była gwiazda masywna, to do po
wyżej przedstawionego schematu ewo
lucji pozostałości po supernowej należy
dodać obiekt zwarty powstały wskutek
zapadnięcia się jądra gwiazdy przodka.
Jeśli obiektem zwartym jest pulsar, to
staje się on dodatkowym źródłem ener
gii zasilającym pozostałość po superno
wej. Jak pokazano na panelu c rys. 4, taki
pulsar jest źródłem wiatru pulsarowego
(w jego skład wchodzą naładowane
cząstki — elektrony i pozytony — roz
pędzone do relatywistycznych prędkości
oraz pole magnetyczne), któiy rozprze
strzenia się wewnątrz ekspandującego
bąbla materii wyrzuconej podczas wybu
3/2011

chu supernowej i tworzy strukturę zwaną
mgławicą pulsarową.

Rodzaje pozostałości
po supernowych
Głównego podziału na rodzaje pozo
stałości po wybuchach supernowych
dokonuje się na podstawie ich struktu
ry, którą obserwuje się w szerokim za
kresie widmowym. Jak można wniosko
wać z przedstawionego wcześniej opisu
ewolucji pozostałości po supernowej,
jednym z czynników mających wpływ
na morfologię tych obiektów będzie
miało ich pochodzenie, czyli czy przod
kiem supernowej była gwiazda masyw
na, czy akreujący biały karzeł. Innym
czynnikiem będzie natura zwartego
obiektu, czyli czy wewnątrz ewoluują
cej pozostałości powstanie mgławica
pulsarowa zasilana przez pulsara. Ko
lejnym istotnym elementem będzie gę
stość ośrodka, w jakim ekspanduje wy
rzucona przez supernową materia oraz
U r a n i a - POSTJPY ASTRONOMII

moment ewolucji, w jakim przyszło nam
oglądać pozostałość. Wymienione czyn
niki nie są jedynymi, które mają wpływ
na charakterystykę obserwacyjną oma
wianych obiektów, jednakże pokazują
one, że ostateczny wygląd pozostałości
po wybuchu supernowej jest wynikiem
działania ich złożonej kombinacji.
Obecnie ze względu na morfologię
pozostałości po supernowych dzieli się
na cztery grupy:
— typ złożony (ang. composite) —
należą do niego te pozostałości po su
pernowych, w których strukturze wyróż
nić możemy, idąc od centrum na ze
wnątrz, mgławicę pulsarową zasilaną
przez pulsara oraz falę uderzeniową
wyzwoloną podczas wybuchu superno
wej. Przedstawicielem tej grupy jest
obiekt o nazwie SNR 21.5-0.9, którego
zdjęcie wykonane w zakresie rentge
nowskim widnieje na lewym górnym
panelu rys. 5. Warto wspomnieć, że dla
tego obiektu oglądanego w zakresie ra
diowym widzimy jedynie emisję syn
chrotronową mgławicy pulsarowej;
— typ centralnie wypełniony (ang.
centrallyfilled) — protoplastą tej grupy
była mgławica Krab (prawy górny pa
nel, rys. 5). Zaliczamy do niej te pozo
stałości po supernowych, dla których
w szerokim zakresie widmowym widzi
my jedynie emisję pochodzącą z mgła
wicy pulsarowej. Przedstawicieli tej gru
py nazywa się również plerionami
(słowo to pochodzi od greckiego pleres,
znaczącego pełen lub wypełniony, a uży
li jej po raz pierwszy Weiler i Panagia
w 1978 r.);
— typ pierścieniowy (ang. shelllike) — przedstawiciele tego typu cha
rakteryzują się tym, że w ich strukturze
wyróżnić możemy jedynie powłokę,
którą stanowi materia wzbudzona przez
rozchodzącą się falę uderzeniową super
nowej. Przedstawicielami tej grupy są
takie obiekty, jak pozostałość po super
nowej Tychona czy Keplera, a także
SNR 1006, która widnieje na lewym
dolnym panelu rys. 5;
— typ mieszany (ang. mixed mor
phology) — to ostatnia grupa, jaką wy
różnia się w tym podziale. Należą do
niej takie obiekty, jak W 44 przedsta
w iona na prawym dolnym panelu
rys. 5, a które charakteryzują się tym,
że w dziedzinie radiowej wyglądająjak
przedstawiciele typu pierścieniowego,
zaś w dziedzinie rentgenowskiej przy
pominają typ centralnie wypełniony.
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Pozostałość po supernowej
widziana w szerokim zakresie
widmowym
Istotną cechą pozostałości po wybu
chu supernowej jest to, że jej wygląd
zmienia się, gdy obserwujemy ją na róż
nych długościach fali, zaczynając od
zakresu radiowego a kończąc na promie
niowaniu gamma. Obiektem dobrze zba
danym przejawiającym takie zachowa
nie jest mgławica Krab. Jej struktura
widziana w szerokim zakresie widmo
wym została przedstawiona na rys. 6.
Panel a ukazuje mgławicę M l widzianą
na falach radiowych. Emisja, którą ob
serwujemy w tym zakresie, jest emisją
synchrotronową relatywistycznych elek
tronów, które pochodzą z wiatru pulsara usytuowanego w centrum mgławicy.
Rozkład promieniowania nie jest jedno
rodny, przeciw nie, m ożna w yróżnić
miejsca jaśniejsze, które układają się
w sieć włókien i filarów. Tę sieć może
my również zidentyfikować na zdjęciach
wykonanych w dziedzinie podczerwo
nej, lecz najwyraźniej jaw i się ona w za
kresie optycznym. Przedstawione zdję
cie wykonane w tym właśnie zakresie
przez kosmiczny teleskop Hubble'a (pa
nel c rys. 6) jest kompozycją zdjęć wy
konanych w trzech różnych filtrach.
Kolorem niebieskim została zobrazowa
na emisja synchrotronowa, która podob
nie jak w zakresie radiowym, wypełnia
całą objętość mgławicy. Kolory zielony
i czerwony ukazują emisję w liniach,
odpowiednio, wodoru oraz siarki jedno
krotnie zjonizowanej. Jak widać, emi
sja w liniach pochodzi z sieci włókien
i filarów obecnej w mgławicy Krab.
Obecnie uważa się, że ta sieć powstała
na skutek niestabilności Rayleigha-Taylora występującej na granicy bąbla mgła
wicy pulsarowej, który pcha otaczającą
go materię pochodzącą z wybuchu su
pernowej. Zaistnienie wspomnianej nie
stabilności spowodowało, że zmiatana
i ściskana przez bąbel mgławicy pulsa
rowej materia (wcześniej tworząca po
włokę) uległa fragmentacji i zapadnię
ciu, tworząc obserwowane dzisiaj filary
i włókna. Obserwowana struktura pozo
stałości po supernowej SN 1054 ulega
dramatycznej zmianie w chwili, gdy
przechodzimy do zakresu rentgenow
skiego. Jak widać na panelu d rys.6, roz
miar mgławicy jest znacznie mniejszy
w porównaniu z tym obserwowanym na
falach dłuższych, a tak dobrze widocz
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Rys. 6. Mgławica Krab widziana w różnych zakresach widmowych: od zakresu radiowego,
przez zakres podczerwony, optyczny oraz rentgenowski, odpowiednio, na panelach a b, c
oraz d. W lewym dolnym rogu każdego z paneli widnieje nazwa teleskopu, z którego po
chodzą prezentowane obrazy mgławicy M1

na w zakresie optycznym sieć włókien
jest zupełnie niewidoczna. Uwagę jed
nak przykuwa obiekt widoczny w cen
trum, który ma kształt bąka składające
go się z nachylonego pierścienia, od
którego odchodzą, zorientowane prosto
padle, dwie przeciwległe strugi materii.
Strugi te są identyfikowane z dżetami
m aterii w y rzucanej p rzez p u lsara
B0531+21 (widoczny na zdjęciu jako
jasna kropka), który znajduje się w sa
mym centrum nachylonego pierścienia.
Sam pierścień jest strukturą powstałą
w wietrze wiejącym z pulsara w miej
scu, gdzie ciśnienie wiatru zostaje zrów
noważone przez ciśnienie otaczającej
materii. Strukturę tę nazywa się szokiem
końcowym wiatru pulsarowego (ang.
wind termination shock). Obserwuje się
j ą również w innych pozostałościach po
supernowych, takich jak Vela czy 3C 58.

wiastki te wraz z pierwiastkami lżejszy
mi, które wcześniej stanowiły budulec
wybuchającej gwiazdy, są wstrzykiwa
ne do ośrodka m iędzygwiazdow ego
w chwili, gdy pozostałość po superno
wej rozpływa się i miesza z m aterią
ośrodka. Dodatkowo wyzwolona fala
uderzeniowa supernowej, propagując się
w ośrodku międzygwiazdowym, może
zapoczątkować lub zastopować formo
wanie się nowych gwiazd w bliskim jej
otoczeniu. Dziś pozostałości po super
nowych możemy badać w szerokim za
kresie spektralnym, od fał radiowych aż
po zakres wysokoenergetycznego pro
mieniowania gamma, dzięki czemu sta
ramy się stworzyć bardziej kompletny
obraz tych fascynujących obiektów.

Podsumowanie
Pozostałości po wybuchach superno
wych tworzą ciekawą i zróżnicowaną
grupę obiektów, która jest ważna dla
ewolucji każdej galaktyki. Dzieje się tak
dlatego, ponieważ podczas gwałtowne
go wybuchu supernowej są syntezowa
ne pierwiastki cięższe od żelaza. Pier
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Autorka je st absolwentką astrono
m ii na U niw ersytecie M ikołaja
Kopernika w Toruniu. O becnie
p ra c u je n ad swym doktoratem
w Centrum Astronomicznym PAN
w Toruniu.
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Laureaci, jury, organizatorzy, patroni i sponsorzy
Laureatka V miejsca Aleksandra Hamanowicz z Torunia

Gromada kulista M13 (NGC 6205) w Herkuleśie. Fot. Antoni Chrapek (teleskop Newtona 200/1000 z kamerą QHY 8L)
3/2011
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XXXVII O gólnopolskie M łodzieżow e Sem inarium A stronom iczne
im. fPtafeóatia SlaSetta CjięOacfiiega
Grudziądz 24-26 .03. 2011

Antoni Chrapek, nasz stały czytelnik, jest gorliwym obserwatorem nieba od
1977 r. Posiada własne obserwatorium im. Jana Heweliusza, w którym prowa
dzi systematyczne obserwacje Słońca, komet, a ostatnio podjął się fotografo
wania nocnego nieba. Niżej zamieszczamy 2 z kilku przesłanych do nas zdjęć.
Zostały wykonane teleskopem Newtona 200/1000 z kamerą QHY 8L

>

Mgławica emisyjna IC 434 Płomień (NGC 2024) w Orionie. Jasna gwiazda obok to Alnitak (£ Ori)

Mgławica dyfuzyjna M42 znana jako Wielka Mgławica w Orionie (NGC 1976)

w.lV
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LIV Olimpiada Astronomiczna 2010/2011
’połowie ubiegłego roku, po gospodarzem kolejnej Międzynarodo
raz kolejny, ciemne chmury wej Olimpiady z Astronomii i Astrofi
zebrały się nad Olimpiadą zyki (5lh 10AA). Ostatecznie MEN
Astronomiczną. Według koncepcji
zmieniło
Mi zdanie i odłożyło wykonanie
nisterstwa Edukacji Narodowej dwie „wyroku” na naszej olimpiadzie o ko
olimpiady: fizyczną i astronomiczną lejne trzy lata — pierwszy rok właśnie
należało ze sobą połączyć, co niestety upływa. Sukcesy polskich uczniów
w praktyce oznaczało likwidację naszej w międzynarodowych olimpiadach
olimpiady. Powód prozaiczny — finan astronomicznych, w tym indywidualne
se, za duże koszta przypadające na sta zwycięstwo w 4thIOAA, która odbyła
tystycznego uczestnika. Środowisko się w połowie września minionego roku
astronomiczne zareagowało natych w Chinach, zapewne utwierdziło mini
miast. Prof. Edwin Wnuk w imieniu sterstwo w słuszności zweryfikowanej
Polskiego Towarzystwa Astronomiczne decyzji. Olimpiada Astronomiczna na
go i prof. Jerzy Kreiner w imieniu Ko razie nie została wykreślona z rejestru.
mitetu Głównego Olimpiady Astrono To oznaczało jednak konieczność po
micznej wystosowali do Pani minister nownego wygrania ogólnopolskiego
stosowne petycje. Stanowcze stanowi konkursu... na realizatora jednej ze
sko zajął również prof. Jan Mostowski szkolnych olimpiad. Nauczone wcze
— przewodniczący Komitetu Główne śniejszym doświadczeniem, Planeta
go Olimpiady Fizycznej, który zdecy rium Śląskie było na taką ewentualność
dowanie postulował, by nie łączyć olim przygotowane i konkurs wygrało. We
piad. Kolejnym argumentem był fakt, że wrześniu 2010 r. LIV Olimpiada Astro
w bieżącym roku właśnie Polska ma być nomiczna mogła więc wystartować.

W

Do 1 etapu zgłosiło się 175 uczniów,
czyli o ponad 50% więcej niż rok wcze
śniej. Jak wynika z załączonej tabelki,
reprezentowali oni wszystkie woje
wództwa kraju. Rozwiązywane w wa
runkach domowych dwie serie zadań
wyłoniły 70 uczestników zawodów II
stopnia (półfinałów). Eliminacje te od
były się 17 stycznia br. Zgodnie z wie
loletnią tradycją gościny zawodom
udzieliły dyrekcje VIII Liceum Ogólno
kształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach i I Liceum Ogól
nokształcącego im. Ziemi Kujawskiej
we Włocławku. Komitet Główny za
kwalifikował do finału 24 uczniów. Za
wody przeprowadzone w Planetarium
Śląskim w dniach od 10 do 13 marca
2011 r. wyłoniły laureatów i ustaliły
końcową klasyfikację zawodów finało
wych L1V Olimpiady Astronomicznej.
Tematykę zawodów wszystkich stopni
olimpiady oraz informacje regulamino
we i archiwalne można znaleźć na stro-

Laureaci LIV Olimpiady Astronomicznej (od lewej): Eryk Lipka, Jakub Klencki, Maksymilian Sokołowski, Miłosz Jakubek i Michał Glanowski
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nie Planetarium Śląskiego/Olimpiada
Astronomiczna: http://www.planetarium.edu.pl./oa.htm.
Tegoroczny finał był dla organiza
torów olimpiady swoistą próbą gene
ralną przed zawodami międzynarodo
w ym i. Testowano m iędzy innymi
sposób przeprowadzania zawodów,
uwzględniający niektóre ze statuto
wych wymogów IOAA. Było więc za
danie z wykładem wprowadzającym

i z arkuszem odpowiedzi. Obowiązy
wał absolutny zakaz wnoszenia na salę
zawodów własnych notatek, kalkulato
rów i telefonów komórkowych — or
ganizatorzy dostarczali wszelkich nie
zbędnych pomocy naukowych (w tym
kalkulatorów). Ściśle obowiązywała
zasada, że w rozwiązaniach zadań moż
na korzystać jedynie z danych cytowa
nych w treści oraz dodatkowo z danych
znajdujących się w dostarczonym ze

stawie Stałych astronomicznych i f i 
zycznych. Niestety po raz kolejny po
goda uniemożliwiła przeprowadzenie
zadania obserwacyjnego na rzeczywi
stym niebie. Wypogodziło się o pięć
godzin za późno, poranek był już sło
neczny i bezchmurny. Podczas zawo
dów międzynarodowych zostały zare
zerwowane trzy wieczorne terminy, co
przy bardziej stabilnej wrześniowej po
godzie powinno umożliwić przeprowa-

KLASYFIKACJA KOŃCOWA LIV OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
lokata imię i nazwisko

szkoła

klasa

nauczyciel fizyki, opiekun

1

Maksymilian Sokołowski

1 LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

3

Grzegorz Depczyński

II

Jakub Klencki

1 LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

2

Andrzej Sperka

III

Eryk Lipka

1LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

3

Grzegorz Depczyński

IV

Michał Glanowski

1 LO w ZSO im. Marcina Wadowity
w Wadowicach

3

S. Ficek

V

Miłosz Jakubek

1 LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

3

Witold Grabowski,
Marek Muciek

VI

Dominik Suszalski

II LO im. Romualda Traugutta
w Częstochowie

3

Jacek Napieralski,
Tomasz Suszalski

VII

Filip Ficek

V LO im. Augusta Witkowskiego
w Krakowie

2

Joanna Janik-Kokoszka,
Kazimierz Koczur

VII

Michał Kamil Siłkowski

1 LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

3

Teresa Laskowska

IX

Krzysztof Będkowski

XIII LO w Szczecinie

3

Tomasz Skowron

IX

Przemysław Kuta

1LO im. K. Brodzińskiego w Tarnowie

2

Marek Lipiński,
Tadeusz Sypek

XI

Kacper Bucki

Pow. ZSO nr 11 im. S. Wyspiańskiego
w Kętach

2

Kazimierz Leśniak

XII

Jerzy Knopik

I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

2

Andrzej Sperka

XIII

Aleksandra Hamanowicz

GiLO Akademickie w Toruniu

2

Mariusz Kamiński

XIV

Rafał Białek

II LO z Oddz. Dwujęz. im. Adama
Mickiewicza w Słupsku

2

Grażyna Linder,
Jarosław Linder

XIV

Remigiusz Lewandowski

Technikum w ZSP nr 1 im. Stanisława
Staszica w Siedlcach

3

Alicja Iwaniuk

XVI

Tomasz Młynarczyk

I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

3

Witold Grabowski,
Marek Muciek

XVII

Piotr Kołaczek-Szymański XIII LO w Szczecinie

2

Tomasz Skowron

XVIII

Mieszko Rutkowski

V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 2

Joanna Janik-Kokoszka,
Adam Ciesielski

XIX

Marcin Semczuk

I LO Im.Tadeusza Kościuszki w Legnicy

Leopold Stefanek

XX

Cezary Połuszejko

I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 2

XXI

Ewelina Kucał

ZSiP LO im. Władysława Łokietka
w Radziejowie

XXII

Andrzej Szkudlarek

XXIII

Martyna Chruślińska

XXIV Bruno Sarnowski

122

3

Mirosława Zuber

2

Beata Andrzejewska,
Zbigniew Karpiński

XIII LO w Szczecinie

3

Tomasz Skowron

XIII LO w Szczecinie

2

Tomasz Skowron

I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

1

Marek Ciecierski
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LIV Olimpiada Astronomiczna
Liczebność uczestników według województw
Lp. Województwo

Liczba uczestników eliminacji

Liczba

I stopień

II stopień

III stopień

finalistów

12

6

1

1

18

6

2

2

20

11

0

6

0

0

Łódzkie

9

4

2

1

1

Małopolskie

10

5

5

4

1

7.

Mazowieckie

12

2

1

1

8.

Opolskie

4

1

0

9.

Podkarpackie

14

6

4

2

10.

Podlaskie

10

5

1

1

11.

Pomorskie

15

7

1

1
1

1.

Dolnośląskie

2.

Kujawsko-Pomorskie

3.

Lubelskie

4.

Lubuskie

5.
6.

laureatów

2

24

9

1

13. Świętokrzyskie

2

0

0

14. Warmińsko-Mazurskie

1

0

0

15. Wielkopolskie

5

0

0

16. Zachodniopomorskie

13

8

6

5

1

175

70

24

19

5

12. Śląskie

Razem

dzenie tej części zawodów, a przynaj stów, dwóch srebrnych i siedmiu brązo
mniej zwiększy prawdopodobieństwo wych, a oprócz tego byłoby siedem
jej przeprowadzenia.
wyróżnień i pięć certyfikatów uczestnic
Zawody finałowe zakończonej olim twa w zawodach. Decyzja Komitetu
piady stanowiły również ostateczną eli Głównego była oczywiście inna, bo
minację do naszej reprezentacji na 5,h wynikała z obowiązujących przepisów:
IOAA. Polska, jako gospodarz, ma zwy pięciu naj lepszym spośród tegorocznych
czajowe prawo do wystawienia dwóch uczestników finału przyznano tytuł lau
drużyn i z tego prawa skorzysta. Decyzją reata, a pozostałym tytuł finalisty.
Uroczystość zakończenia olimpiady
Komitetu Głównego Olimpiady Astro
nomicznej pierwszą drużynę będzie sta rozpoczęła się w południe, w niedzielę
nowiła piątka laureatów, a drugą — fi 13 marca br. W dużej sali planetarium
naliści z miejsc 6 do 10. Finaliści, którzy zebranych powitał gospodarz, dyrektor
zajęli lokaty 11 i 12, są rezerwowymi, placówki — mgr Lech Motyka. Obok
przy czym w przypadku losowej rezy uczestników finału byli obecni przedsta
gnacji któregoś z reprezentantów klasy wiciele władz zarówno z Ministerstwa
fikacja zostanie przesunięta odpowied Edukacji Narodowej, jak i Śląskiego
nio w górę, tak że zawodnik z pozycji 6 Urzędu Marszałkowskiego, a także
czy nawet 7, może wejść do pierwszej członkowie Komitetu Głównego Olim
drużyny.
piady Astronomicznej, członkowie Ko
Sposób wyłaniania medalistów pod misji Olimpiady, pracownicy Planeta
czas olimpiady międzynarodowej jest rium Śląskiego i Katedry Astronomii
specyficzny, bo o kolorze przyznawa Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra
nego medalu czy danego wyróżnienia kowie, przedstawiciele sponsorów, licz
decydują między innymi wyniki uzyska ne media oraz nauczyciele, opiekuno
ne przez najlepszych uczestników zawo wie i rodziny uczestników. Uroczystość
dów. Po zastosowaniu tego sposobu prowadził prof. Jerzy Kreiner. Okolicz
w końcowej klasyfikacji LIV Olimpia nościowy wykład wygłosił prezes Pol
dy Astronomicznej okazało się, że mie skiego Tow arzystw a M iłośników
libyśmy w niej trzech złotych medali Astronomii — dr Henryk Brancewicz.
3/2011
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Zebrani z dużym zainteresowaniem wy
słuchali wspomnień prelegenta, zwy
cięzcy Olimpiady Astronomicznej o nu
merze IV, a więc sprzed pół wieku.
Wspomnienia dotyczyły zarówno samej
olimpiady, jak również astronomii
w tamtych czasach ijej późniejszego dy
namicznego rozwoju.
Kulminacyjnym momentem uroczy
stości było ogłoszenie oficjalnych wy
ników olimpiady, wręczenie dyplomów
i nagród. Przy tej okazji przewodniczą
cy Komitetu Głównego złożył szczegól
ne podziękowania tradycyjnym sponso
rom olimpiady: Ministerstwu Edukacji
Narodowej, Komitetowi Astronomii
PAN i Fundacji Astronomii Polskiej,
a także Polskiemu Towarzystwu Astro
nomicznemu za ufundowanie głównej
nagrody w postaci serii numizmatów
Układ Słoneczny i dziesięciu rocznych
prenumerat czasopisma Urania — Po
stępy Astronomii, firmie Uniwersał
z Żywca za ufundowanie lornetek dla
pozostałych czterech laureatów oraz Polskiem u Towarzystwu M iłośników
Astronomii za liczne nagrody rzeczowe
— dla wszystkich uczestników zawo
dów finałowych.
Marek T. Szczepański

123
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XXXVII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium
Astronomiczne im. prof. Roberta Głębockiego
w Grudziądzu, 24-26 marca 2011 r.
ak co roku, od wielu już lat, w Pla rzy. Jako gospodarz wszystkich zebra
netarium i Obserwatorium Astro nych powitał dyrektor Zespołu Szkół
nomicznym (PiOA) w Grudzią Technicznych Adam Szewczuk, a na
stępnie zabrał głos przedstawiciel Kudzu odbyło się w dniach 24-26 marca
kolejne, tym razem XXXVII Ogólno jawsko-Pomorskiego Kuratora Oświa
polskie M łodzieżowe Seminarium ty — Czesław Stawikowski. Następnie
Astronomiczne. Spotkanie w Grudzią przewodniczący jury, prezes Polskiego
dzu jest finałem poprzedzonym semina Towarzystwa Miłośników Astronomii dr
riami organizowanymi na szczeblach Henryk Brancewicz w ciepłych słowach
wojewódzkich. W tej edycji młodzież powitał zebranych, życzył uczestnikom
z 11 województw nadesłała 265 refe sukcesów, a następnie przedstawił juro
ratów, z których komisje wojewódzkie rów. W tym zacnym gronie, oprócz prze
zgłosiły do udziału w finale 24. W każ wodniczącego dr. Henryka Brancewidym ze zgłoszonych województw wy cza, znaleźli się także: m gr Lidia
typowano po 2 referaty na finał do Kosiorek, dr Adam Michalec, dr Krzysz
Grudziądza i dodatkowo jeden z uczest tof Rochowicz, prof, dr hab. Andrzej
ników w nagrodę mógł uczestniczyć Strobel oraz mgr Agnieszka Zbanyszek.
w OMSA, w charakterze słuchacza- Jurorzy reprezentowali Polskie Towa
rzystwo Astronomiczne, Polskie Towa
-kibica.
Patronat nad XXXVII OMSA objął rzystwo Miłośników Astronomii oraz
Marszałek Województwa Kujawsko- Olsztyńskie Planetarium i Obserwato
Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Pre rium Astronomiczne.
Honorowym gościem podczas trze
zydent Grudziądza Robert Malinowski.
Przebieg całej imprezy po raz pierwszy ciej sesj i referatów był pan Czesław Ficbył transmitowany na żywo przez Inter ner, Dyrektor Departamentu Edukacji
i Sportu z Kujawsko-Pom orskiego
net za pośrednictwem strony PiOA.
Sem inarium rozpoczęło się we Urzędu Marszałkowskiego, który jest
czwartek, 24 marca, a otwarcia dokonał koordynatorem projektu „Astrobaza”
Sebastian Soberski. Na otwarciu zebra (budowa 14 szkolnych obserwatoriów
li się uczestnicy, ich opiekunowie, za astronomicznych w kujawsko-pomorproszeni goście, sympatycy oraz juro skiem).

J

Przewodniczący jury dr Henryk Brancewicz otwiera obrady OMSA. Fot. Gerard Szukay
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Należy także zaznaczyć, że tegorocz
na OMSA miała dość specyficzny cha
rakter ze względu na fakt, iż rok 2011
ogłoszony został „Rokiem Jana Hewe
liusza” w związku z czterechsetną rocz
nicą urodzin Wielkiego Gdańszczanina.
Dlatego prof, dr hab. Andrzej Strobel
uświetnił tegoroczne Seminarium krótką
prelekcją poświęconą temu wybitnemu
astronomowi.
Po tym wystąpieniu rozpoczęła się
zasadnicza część, w której w 3 sesjach
wysłuchano 24 referatów. W czwartek
odbyły się dwie sesje zatytułowane
„Obserwacje nieba i tematy różne” oraz
„Układ Słoneczny, obserwacje”, na
tom iast w piątek sesja „G w iazdy
i Wszechświat”. Tematyka referatów
była bardzo zróżnicowana. Usłyszeli
śmy referaty o tematyce astronautycznej, referaty dotyczące ciał w Układzie
Słonecznym, jak i obiektów od nas bar
dzo odległych, referaty dotyczące obser
wacji bezpośrednich, obserwacji z wy
korzystaniem Internetu, jak również
przeglądowe. Bardzo interesujący był
referat dotyczący komunikacji z cywi
lizacjami pozaziemskimi oraz referat pt.
„Kosmiczne wysypisko”, poruszający
bardzo ważny problem, jakim są zanie
czyszczania wytworzone i pozostawio
ne przez człowieka na orbicie okołoziemskiej. Jurorzy mieli za zadanie
wyłonienie najlepszych referatów, co nie
było łatwe z racji bardzo wyrównanego
poziomu. Po wysłuchaniu referatów ju
rorzy zdecydowali następująco:
I miejsce Izabela Skoczeń z Żywca
za referat: Wyznaczanie promienia or
bity Wenus za pomocą amatorskich ob
serwacji nieba.
II miejsce Daniel Stasiak z Ostrowa
Wielkopolskiego za referat: Obserwa
cje Jowisza.
III miejsce Piotr Kołaczek — Szy
mański ze Szczecina za referat: Protu
berancje słoneczne.
IV miejsce Tomasz Łojek z Dęblina
za referat: Perseidy 2010.
V miejsce Aleksandra Hamanowicz
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z Torunia za referat: Gwiazdy zmienne
zaćmieniowe — obserwacja Algola.
VI miejsce Wojciech Biernat z Bielsko-Białej za referat: Komunikacja z cy
wilizacjami pozaziemskimi, czyli ko
smiczne gadanie.
VII miejsce Martyna Chruślińska ze
Szczecina za referat: Plamy słoneczne.
VIII miejsce Piotr Satora z Krakowa
za referat: Kto je s t łowcą planet i dla
czego to Satora?
IX miejsce Monika Połeć z Gorlic za
referat: Kosmiczne wysypisko.
X miejsce Michał Żyłowski z Gru
dziądza za referat: Program kompute
rowy: Niezbędnik astronoma.
W roku bieżącym , podobnie ja k
w poprzednich, nie zawiedli sponsorzy,
którzy ufundowali nagrody. Nagrodę
główną stanowił teleskop Sky Watcher
10” na montażu Dobsona, ufundowany
przez Polskie Towarzystwo Astrono
miczne. Wśród darczyńców znaleźli się
także: Fundacja Astronomii Polskiej,
Marszałek Województwa KujawskoPom orskiego, Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii, Urząd Miejski
w Grudziądzu, Krajowy Fundusz na
rzecz Dzieci, Wydawnictwo Prószyński
i Spółka, Fundusz im. Tadeusza Jarzę
bowskiego, Planetarium w Olsztynie,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudzią
dzu, Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp.
z o.o., Cereal Partners Poland Toruń —
Pacific Sp. z o.o., Kuratoria i Urzędy
Marszałkowskie, Starostwa, Wojewódz
kie Ośrodki Metodyczne i inne instytu
cje. Dodatkową nagrodę (plecak) dla

najm łodszego prelegenta/
prelegentki zapewnił Fun
dusz im. Tadeusza Jarzębow
skiego, wieloletniego jurora
OMSA, a nagrodę otrzyma
ła Anna Rędzińska z Ratajów
Słupskich. Tak ja k w po
przednich kilku latach, wspa
niały prezent (drukarka Ca
non, w alizk a) zapew niła
publiczność — laureatem jej
głosow ania został Daniel
Stasiak z Ostrowa Wielko
p olskiego, zaś II m iejsce
w głosowaniu publiczności
uzyskał Piotr Kołaczek-Szymański ze Szczecina.
Powyższe wyniki przed
stawiono w sobotę, na uro
czystości zakończenia, któ
re po raz pierwszy odbyło
się w sa li se sy jn e j G ru 
d z i ą d z k i e g o R a tu s z a .
W uroczystości ponow nie
uczestniczyli nasi drodzy
Laureaci XXXVII OMSA zdobywcy I i II miejsca: Izabela
G o ście: p rz e d sta w ic ie le Skoczeń z Żywca i Daniel Stasiak z Ostrowa Wielkopol
władz, uczestnicy i ich opie skiego. Fot. Gerard Szukay
kunowie, organizatorzy i jurorzy, Po i nagrody pozostałym laureatom oraz
kilku krótkich przemówieniach sesja dyplomy uczestnictwa w Seminarium.
została podsum ow ana przez Prezesa Wśród nagród znalazły się między in
PTMA dr. Henryka Brancewicza. N a nymi 4 teleskopy, 5 lornetek astrono
stępnie przewodniczący ogłosił wyni micznych, sprzęt elektroniczny, kalen
ki. U roczystość w ręczania nagród darze i prenumerata „Uranii - Postępów
uświetnił swoją obecnością dr hab. Ma Astronomii”. Po uhonorowaniu uczest
ciej Mikołajewski, który jako wicepre ników wręczono dyplomy nauczycie
zes Polskiego Towarzystwa Astrono lom.
micznego wręczył główną nagrodę —
Grudziądz, mimo wiosennej pory, nie
teleskop. Następnie wręczono dyplomy przywitał ani nie pożegnał uczestników
wiosenną aurą, jednak niepowtarzalna
i ciepła atmosfera podczas imprezy sku
tecznie zrekompensowała chłód na dwo
rze. W tym miejscu należy złożyć go
rące p o d z ię k o w a n ia M a łg o rz a c ie
Śróbce-Kubiak oraz Sebastianowi Soberskiemu za ich ciężką pracę, zaanga
żowanie i poświęcenie.
Następne, XXXVIII Ogólnopolskie
M łodzieżowe Sem inarium A strono
miczne im. prof. Roberta Głębockiego
odbędzie się w dniach 22-24 marca
2012 r., na co wszyscy z niecierpliwo
ścią czekamy.
Agnieszka Zbanyszek
Strona domowa konkursu OMSA:
www.grudziadz.planetarium.pl/omsa

Perseidy 2010 — referuje Tomasz Łojek z Dęblina. Fot. Gerard Szukay
3/2011
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Heweliusz politykiem samorządowym
— uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska
w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska
marca 1651 r. znany już pod
ówczas w świecie astronom
g d a ń s k i Jan H e w e liu sz
(w oryginalnym brzmieniu nazwiska Jo
hann Hewelke lub w formie zlatynizowanej — urobionej zresztą przez niego
samego i używanej przez całe życie —
Johannes Hevelius) został wybrany do
Rady Miasta Gdańska. Awansował spo
łecznie jak nikt w jego rodzinie przed
nim — bycie rajcą oznaczało inkorporowanie do pierwszego ordynku. Zasia
dał w niej dożywotnio. Był rajcą ze Sta
rego Miasta, ale — uwaga! — nie był
członkiem Rady Starego M iasta, nie
przychodził na posiedzenia do Ratusza
Starom iejskiego ja k to nader często
spotyka się w literaturze, a nawet XIXwieczna tablica z czasów pruskich upa
miętnia go właśnie w Ratuszu Staro
m iejskim (nie przy k ład an o w tym
czasie nadmiernej wagi do ścisłości ba
dań historycznych). W Ratuszu Stare
go M iasta pojawiał się jako ławnik po
w ołany na to stanow iska w 1641 r.
Radę Starego M iasta zlikw idow ano
w 1637 r. W roku 1651 w Gdańsku była
już tylko jedna Rada. Panów Staromiej
skich było w niej pięciu, lecz mieli tyl
ko jeden głos (uposażenie wynosiło 300
talarów rocznie). Przez długie lata He
weliusz b y łporte-parole rajców staro
miejskich. Pełnił tę funkcję aż do śmier
ci w 1687 r.

Z tej okazji, dokładnie w trzysta
sześćdziesiątą rocznicę, 16 marca 2011 r.
w Ratuszu Głównego Miasta, obecnie
Muzeum Historycznym Miasta Gdań
ska, odbyła się uroczysta sesja Rady
Miasta Gdańska z udziałem zaproszo
nego Sejmiku Województwa Pomor
skiego. Radni Gdańska przybyli w ce
remonialnych strojach. Na honorowym
miejscu um ieszczono popiersie Jana
Heweliusza wypożyczone ze skarbca
Jasnej Góry, a w specjalnej gablocie
wyłożono 2 świadectwa członkostwa
w Royal Society dwóch astronomów:
Jana Heweliusza (z zasobów Archiwum
Państwowego w Gdańsku wystawione
w Londynie w maju 1664 r.) oraz prof.
Andrzeja Kusa z Centrum Astronomii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
W audytorium zasiadło wielu zapro
szonych parlamentarzystów, konsulów,
przedstawicieli świata nauki, kultury,
polityki i samorządowców.
Sesję otw orzył B ogdan Oleszek,
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
który w kurtuazyjnych słowach przypo
mniał wkład Muzeum Historycznego
Miasta Gdańska w organizację Roku
Jana Heweliusza, w tym dwuletnią pe
regrynację dyrektora Adama Koperkiewicza i jego zastępcy Grzegorza Szychlińskiego po głów nych ośrodkach
naukowych i spotkań z decyzyjnymi
osobami, których celem było proklamo

wanie Roku, przyjęcie dalekosiężnych
planów, jak wielki radioteleskop czy też
budowa „zegara pulsarowego” realizo
wana obecnie w MHMG. Po nim głos
zabrał prof, dr hab. Józef Arno Włodar
ski, Prorektor UG, wygłaszając odczyt
na temat rady miasta w czasach Hewe
liusza. Profesor przedstawił też szereg
faktów i treść rozmaitych dokumentów
archiwalnych dotąd niepublikowanych.
Z kolei na mównicę poproszono dr. hab.
Macieja Mikołajewskiego, wiceprezesa
Polskiego Towarzystwa Astronomiczne
go, który w pełnej dynamiki prelekcji
przedstawił koncepcję budowy 90-m ra
dioteleskopu w Borach Tucholskich.
Projekt ten został ostatnio wpisany na
„mapę drogową” (cokolwiek to znaczy
w języku polskim) Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. W myśl idei,
że najlepszym upamiętnieniem Hewe
liusza są nie tyle bardziej czy mniej
udane wystawy, sesje, odczyty, ale no
woczesny instrument badawczy zbudo
wany na miarę ambicji Jana Heweliu
sza (przypom nijm y, że H ew eliusz
zbudował największe w swoich cza
sach obserw atorium astronom iczne,
a pośród instrumentarium był najwięk
szy refraktor świata, luneta o długości
ponad 40 m). Prezes Maciej M ikoła
jewski podkreślał fakt, że wielki radio
teleskop to nie tylko narzędzie astro 
n o m ó w , a le t a k ż e l a b o r a t o r i u m

Przemawia Bogdan Oleszek, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska. Po prawej, wystąpienie dr. hab. Macieja Mikołajewskiego z Centrum
Astronomii UMK. Fot. Ewa Grela
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badawcze i warsztat pracy informaty
ków, matematyków, mechaników, po
przez inżynierów telekomunikacji, aż
na ekonomistach i działaczach kultury
skończywszy. „Gdyby Heweliusz żyl
obecnie, byłby radioastronomem” — ta
celna maksyma wygłoszona przez prof.
Andrzeja Kusa była wielekroć powta
rzana w tym dniu.
Ostatni mówca — JM prof, dr hab.
inż. Henryk Krawczyk, Rektor Politech
niki Gdańskiej — dziękując zebranym
za obchody rocznicy Jana Heweliusza
skomentował pozytywnie rysujące się
naukowe konsorcjum wokół powstają
cego radioteleskopu z udziałem Poli
techniki Gdańskiej.
Z kolei zaprezentow ano znaczek
pocztowy bardzo bogaty w treści, wy
emitowany przez Pocztę Polską, oraz
kartę korespondencyjną.
Przewodniczący Rady Miasta Gdań
ska wręczył osobom zasłużonym pa
miątkowy medal wybity przez M enni
cę P a ń stw o w ą d la u c z c z e n ia 400
rocznicy urodzin Astronoma. Gwiazdy
gwiazdozbioru Scutum (Sobiescianum)
wykonano z kamieni szlachetnych.
Uroczystość zamknęło odsłonięcie
tablicy pamiątkowej przy wejściu do
Ratusza Głównego Miasta (gdzie He
weliusz zjawiał się często, jeżeli nie co
dziennie do swych zajęć w Radzie)
o treści:
IOHANNI HEVELIO
ASTRONOMO ET CONSULI
CIVITATIS VETERIS GEDANENSIS
ANNO POST EUM NATUM
QUADRINGENTESIMO.
GEDANI, A. D. MMXI.
Po spotkaniu zasypano profesorów
Kusa i Mikołajewskiego rozlicznymi
pytaniami, tak że nieform alna część
spotkania przeciągnęła się do godzin
popołudniowych. Wielu gości próbo
wało swych sił w symulatorze lądownika księżycowego LEM (lub warian
towo posadzenie na pasie startowym
wahadłowca), który jest częścią wysta
wy MHMG „Era nowych odkryć — 50
lat NASA”; (można dodać, że nie po
ja w ił się w śród gości ukryty talent
astronautyczny).

Grzegorz Szychliński
3/2011

Dyplom nadania Janowi Heweliuszowi godności członka honorowego Królewskiego Towa
rzystwa Naukowego w Londynie 30 kwietnia 1664 r., znajdujący się obecnie w zbiorach
Archiwum Państwowego w Gdańsku
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Tablica kommemoratywna Jana Heweliusza.
Niżej, moment odsłonię
cia tablicy przez Bogda
na Oleszka, przewodni
czą ce g o Rady M iasta
G dańska i Jana Kleinszmidta, przewodniczą
cego Sejm iku Pom or
skiego.

Fot. Ewa Grela
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Porywy wiatru słonecznego
zdmuchują atmosferę Marsa
Dzięki obecności pola magnetyczne
go Ziemia jest otulona magnetosferą
chroniącą ją (a w szczególności atmo
sferę) przed bezpośrednim kontaktem
z wiatrem słonecznym. Brak globalnego
pola magnetycznego ma poważne kon
sekwencje dla trwałości atmosfery Mar
sa. Na łamach naszego pisma (6/2008)
pisaliśmy już o jednym z możliwych me
chanizmów utraty masy przez atmosfe
rę Marsa, związanym z oddziaływaniem
wiatru słonecznego z fragmentami jonosfery, zamkniętymi w obrębie lokal
nych struktur magnetycznych zakotwi
czonych w skorupie planety. Już w 1972 r.
McEIroy zauważył, że w ucieczce atmo
sfery pewną rolę odgrywają również pro
cesy fotochemiczne zachodzące w egzosferze — powstające w ich wyniku
szybkie atomy tlenu, węgla i azotu są
w stanie opuścić okolice planety. Z dru
giej strony Lundin i Barabash ze współ
pracownikami pokazali, że obecność
wiatru słonecznego wymusza ciągłą
utratę atmosfery (0,01— 1 kg/s). Proces
ten jest zróżnicowany zależnie od wy
sokości w atmosferze — chłodne jony
pochodzą z niższych obszarów niż go
rące. Wiadomo również, że wielkość
strumienia uciekających cząstek jest
zależna zarówno od prędkości wiatru
słonecznego, jak i od natężenia promie
niowania słonecznego w dalekim ultra
fiolecie.
Dziś trochę o innym mechanizmie
utraty masy również związanym z wia
trem słonecznym. W związku ze skom
plikowaną strukturą pól magnetycznych
w atmosferze i koronie słonecznej wiatr
słoneczny nie jest stacjonarny, jego pręd
kość jest zmienna, pojawiają się w nim
również twory związane z wzajemnym
oddziaływaniem szybkich i powolnych
jego strumieni. Nas interesują tzw. korotujące obszary strumieni (Corotating
Interaction Regions — CIR). Na granicy
CIR wzrasta prędkość wiatru słonecz
nego, jego ciśnienie, temperatura, jak
i gęstość. Wzrasta również natężenie
pola magnetycznego. Proces wzrostu
wspomnianych wartości trwa około jed
nego dnia, potem w ciągu kilku dni sytu
acja wraca do normy sprzed pojawienia
się CIR.
W lutym ubiegłego roku w „Geophy
sical Research Letters” ukazał się arty
kuł Edberga i współpracowników na te
mat „odpompowywania” atmosfery Mar
sa przez „podmuchy” wiatru słoneczne
go. Praca jest oparta na obserwacjach
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satelity ACE (Advanced Composition
Explorer) znajdującego się w punkcie libracyjnym L1 odległym od Ziemi o oko
ło 1,5 min km w kierunku Słońca oraz
danych zebranych na orbicie wokółmarsjańskiej przez misję Mars Express
(MEX). Przeanalizowano 36 przypad
ków CIR z okresu pomiędzy lipcem roku
2007 a wrześniem 2008. Ponieważ nie
można było odróżnić strumieni wodoru
i helu pochodzących z wiatru słonecz
nego od tych, które pochodziły z atmo
sfery Marsa, wybrano do analizy cięż
kie jony (0 +, 0 +2 oraz CO+2), których źró
dłem mogła być jedynie atmosfera pla
nety. Przeprowadzono statystyczną ana
lizę strumieni wspomnianych jonów.
Okazało się, że w czasie przejścia im
pulsu wiatru słonecznego (CIR) wzrasta
ły one średnio 2,5 razy. Analiza poszcze
gólnych przypadków pokazuje zróżnico
wanie wyników, trzeba jednak wziąć pod
uwagę fakt, że pomiary były przeprowa
dzane w różnych obszarach atmosfery
Marsa. Mechanizm zdmuchiwania at
mosfery Marsa przez wiatr słoneczny nie
jest w tej chwili do końca jasny. Wiado
mo jednak, że szybki i gęsty wiatr sło
neczny ulega fragmentacji, bąble plazmy
dostają się w okolice planety i usuwają
fragmenty jonosfery. W czasie przejścia
CIR w pobliżu Marsa zdarzają się sytu
acje, gdy pole magnetyczne wiatru sło
necznego jest skierowane przeciwnie do
pola związanego z indukowaną magne
tosferą planety (bardzo niewielką w po
równaniu z ziemską — wiatr słoneczny
może docierać bezpośrednio do górnych
warstw jonosfery). Wynikiem takiej sy
tuacji jest pojawienie się rekoneksji i ew.
przyspieszanie jonów. CIR jest zjawi
skiem powtarzalnym (w okresie obser
wacji około 2,4 razy na jeden obrót Słoń
ca). Biorąc również pod uwagę średni
czas trwania zjawiska, jak i wspomnia
ny średnio 2,5-krotny wzrost strumienia
cząstek opuszczających atmosferę Mar
sa, autorzy oszacowali dodatkową utra
tę masy atmosfery związaną z obecnościąCIR na 22,5%. Trzeba pamiętać, że
zmienność wiatru słonecznego zależy
m.in. od fazy cyklu słonecznego i np.
w maksimum omawiany mechanizm
może być bardziej skuteczny niż w cza
sie opisanych w pracy obserwacji. Żeby
mieć większąjasność w tej sprawie, na
leżałoby podobne analizy przeprowa
dzać przynajmniej do najbliższego mak
simum słonecznego. Analogiczna sytu
acja może mieć miejsce w przypadku
Wenus, która również nie posiada wła
snego pola magnetycznego, jednak pla
neta znajduje się na tyle blisko Słońca,
U r a n i a - POSTERY A S T R O N O M II

że nie wiadomo, czy CIR zdoła się na
tej odległości uformować. Na koniec au
torzy zastanawiająsię nad przypadkiem
Tytana. Nie dociera do niego wprawdzie
wiatr słoneczny (chroni go przed nim
obszerna magnetosfera Saturna), jed
nak zmienna amplituda ciśnienia plazmy
korotującej wraz z planetą może wywo
ływać efekty podobne do obserwowa
nych w atmosferze Marsa.

(rs)

Bolid wielkopolski
Podczas VI Seminarium Meteoryto
wego, jakie odbyło się 8-9 kwietnia
w Olsztynie, kilka referatów dotyczyło
meteorytów Morasko i Przełazy, które
coraz pewniej można nazywać jednym
deszczem meteorytowym.
W pierwszym dniu prof. Wojciech
Stankowski (UAM) przedstawił najnow
sze wyniki badań geologicznych z Prze
łazów. Pokazał kilka poziomów wzboga
ceń metalicznych w torfach z najbliższej
okolicy miejscowości. Pojawia się tam
warstwa datowana na 700, a także na
2000 i 3000 lat. Badanie jest wysoce in
teresujące, gdyż potwierdza wygłoszoną
na konferencji meteorytowej w 2010 r.
w Krakowie hipotezę o bolidzie wielko
polskim datowanym na 1304 rok.
W drugim dniu seminarium kluczową
rolę odegrało wystąpienie Andrzeja Pil
skiego o pierwiastkach rzadkich w me
teorytach Przełazy, Morasko i Jankowo
Dolne. Omówiono szczegółowo wystę
powanie w składzie mineralnym ałtaitu.
Było to pierwsze w historii tak stanow
cze wystąpienie w sprawie jednego źró
dła dla deszczu meteorytowego obejmu
jącego ww. miejscowości. Wiesław Czaj
ka z Warszawy utożsamia to z bolidem
wielkopolskim, co przedstawił w refera
cie „Bolid wielkopolski a kometa Halleya”. W wystąpieniu przedstawiono sze
reg faktów historycznych z lat 1301 —
-1305, które były wiązane z pojawieniem
się komety Halleya w roku 1301. Dokład
niejsza analiza zdarzeń prowadzi do
dotychczas nie publikowanych wnio
sków, że bolid wielkopolski mógł być
obserwowany w dużej części Europy,
zaś w późniejszych stuleciach zapo
mniany i kojarzony z kometą Halleya.
Potwierdzałby to kolejny referat wy
głoszony przez Łukasza Karwowskiego,
Prezesa Polskiego Towarzystwa Mete
orytowego, w którym odniósł się do pro
blemów związanych z bolidem wielko
polskim. Istotą wygłoszonych tez było
potwierdzenie, że znaleziska meteorytu
Morasko mają charakter szrapneli, co
potwierdzałoby hipotezę atmosferyczne3 /2011
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go rozpadu bolidu wielkopolskiego na
znacznym obszarze.
Wszystkie wymienione referaty zbli
żają nas coraz bardziej do wyjaśnienia
zagadki wielkopolskiego deszczu mete
orytowego.
Wiesław Czajka

Nowe obserwacje galaktyki
M82 ujawniają wielokrotne
źródła silnego wywiewania
materii
Teleskop Subaru z zainstalowaną
kamerą do obserwacji w podczerwieni
oraz spektroskopem COMICS (ang.
Cooled Mid-Infrared Camera and Spec
trometer) dostarczył nowe zdjęcia wnę
trza galaktyki M82, które ukazują gro
mady młodych gwiazd oraz źródła wy
wiewania materii z galaktyki ze spekta
kularną dokładnością. Obserwacje te
przyczyniają się do głębszego zrozumie
nia złożonych procesów w młodych ga
laktykach, które aktywnie tworzą gwiaz
dy. Pokazują one, że wywiewanie ma
terii występuje w wielu miejscach w ga
laktyce, nie zawsze związanych z poje
dynczymi skupiskami gwiazd.
Antoine de Saint-Exupery napisał, że
„To, co jest istotne, jest niewidoczne dla
oczu” i to trafne stwierdzenie w odnie
sieniu do badania szczegółów galaktyk
podlegających silnej formacji gwiazd.
Badania takich galaktyk wczesnego typu
pozwalają astronomom uzyskać wiedzę
o przeszłości naszej Galaktyki. Podob
nie jak ludzie, galaktyki oraz gwiazdy
mającykl życia — rodząsię, rosnąi stają
się dorosłe oraz ostatecznie umierają.
Galaktyki typu „starburst" tworzą gwiaz
dy znacznie wydajniej niż wiele połączo
nych razem galaktyk w późnej fazie
ewolucji, takich jak np. nasza Galakty
ka. W galaktykach w późniejszej fazie
ewolucji pył wywiewany z obszarów,
gdzie wydajnie powstają gwiazdy, powo
duje blokowanie części światła i takie ob
szary są niewidocznie dla ludzkiego oka.
Obecność pyłu powoduje, że energia
z obszarów, gdzie gwiazdy są produko
wane, jest widoczna na większych dłu
gościach fal i dlatego astronomowie
m uszą przeprow adzać obserwacje
w podczerwieni w celu badania tych re
gionów.
Międzynarodowa grupa naukowców,
na czele z Poshak Gandi z Japońskiej
Agencji Kosmicznej (JAXA) w Kanagawa, użyła teleskopu Subaru do wykona
nia nowych obserwacji M82 w podczer
wieni (długość fali 20-krotnie dłuższa niż
ta, którą odbiera ludzkie oko). Galakty
3 / 2 0 II

ka M82 znajduje w gwiazdozbiorze Wiel gwiazd. Jesteśmy w stanie rozdzielić
kiej Niedźwiedzicy i jest to najbliższa szybko poruszający się gaz oraz struk
galaktyka typu starburst (czyli o silnej tury przypominające powierzchnię bań
burzy formowania się gwiazd) oddalo ki o rozmiarach rzędu 450 lat świetlnych.
na od Ziemi o 11 min lat świetlnych.
Kamera COMICS posiada detektory
Połączenie teleskopu Subaru o śred przystosowane do wykrywania ciepłego
nicy lustra 8,2 m z instrumentem CO pyłu i na podstawie obserwacji okazało
MICS pozwoliło przeprowadzić niespo się, że jest on o 100 stopni bardziej go
tykanej jakości obserwacje wnętrza ga rący niż pozostała materia w galaktyce.
Połączenie obserwacji M82 wykona
laktyki. Aya Bumba z JAXA i Instytutu
Zaawansowanych Badań z Dublina ko nych teleskopem Subaru z obserwacja
mi w bliskiej podczerwieni teleskopem
mentuje własności tego instrumentu:
Hubble’a oraz w promieniowaniu rentge
Takie p o łą cze n ie daje m ożliw o ść
uchwycenia szczegółów, które można nowskim z satelity CHANDRA przyczy
porównać z możliwością zobaczenia ni się do pełniejszej analizy procesów to
małej monety z odległości 10 km lub warzyszących wywiewaniu materii z ga
rozpoznania ciężarówki z odległości laktyk o silnej formacji gwiazd. Obserwa
10000 km — czyli odległość pomiędzy cje na wielu długościach fal pozwolą zba
Londynem i Tokyo. Finalnym efektem dać szeroki zakres promieniowania z róż
wykonanych obserwacji jest bardzo do nych obiektów znajdujących się w płasz
brej jakości zdjęcie, ukazujące bardzo czyźnie galaktyki, tj. supernowe, groma
silny wiatr pyłowy oraz skupiska mło dy gwiazd czy czarne dziury.
dych gwiazd z bardzo dużą dokładno
Wojciech Jurusik
ścią lepszą niż można by oczekiwać po Źródło: astronomy.com
obecnych teleskopach
_____
(o mniejszej aperturze)
d ostę p n ych w p rz e 
strzeni kosmicznej.
Poprzednie obser
wacje M82 w podczer
wieni nie ujawniły silne
go wiatru wychodzące
go z galaktyki. Silny
wiatr gwiazdowy w ga
Subaru Telescope
laktykach składa się
(Mid-Infrared)
z pyłu i rozciąga na od
ległość setek tysięcy lat
świetlnych. Wiatr gwiaz
dowy o dużej mocy wy
2000 ly
rzuca materiał z galak
tyki z prędkościami rzę
du miliona kilometrów
na godzinę, unosząc
materię z centralnych
regionów i rozciągając
Spitzer Space Telescope
ją szeroko nad i poza
(Mid-Infrared)
galaktykę. Taki kokon
pyłowy związany z wia
2000 ly
trem gwiazdowym żarzy
się w podczerwieni, po
niew aż je s t ogrzany
przez m iliardy nowo
uformowanych gwiazd.
*
Obserwacje wykona
ne teleskopem Subaru
dają wgląd w źródła sil
nego wiatru gwiazdowe
♦
Subaru Telescope
go. Gandhi stwierdza:
(Optical)
Wiatr wypływa z wielu
Zdjęcie u góry: obserwacje wnętrza M82 teleskopem Subaru
m iejsc rozsianych po
o dużej rozdzielczości. Środkowe: obserwacje M82 w podczer
obszarze setek lat świetl
wieni z satelity Spitzer. U dołu: obserwacje optyczne M82 wy
nych, a nie z pojedyn
konane teleskopem Subaru pokazujące silny wywiew materii
czych gromad nowych
przecinający dysk galaktyki. Źródło: Subaru Telescope
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„Dźwięki” Kosmosu
nspiracją do napisania artykułu był
projekt muzyczno-edukacyjny „Voi
ces o f The Cosmos” (VOTC). Uczest
niczą w nim muzycy Rafał Iwański,
Wojciech Zięba oraz astronom — autor
artykułu. Projekt VOTC łączy dokona
nia nauk ścisłych — astronom ii ze
współczesną muzyką elektroakustyczną.
Kompozycje obu muzyków wykorzy
stują sygnały i dźwięki pochodzenia po
zaziemskiego, odebrane radioteleskopa
mi (pulsary, Słońce itp.) oraz nagrania
archiw alne z misji kosm icznych —
w połączeniu z elektronicznymi i aku
stycznymi partiami instrumentalnymi,
bogatymi sonorystycznie i stworzony
mi przez człowieka.
Pomysł projektu sięga kilku lat wstecz.
P odczas M iędzynarodow ego Roku
Astronomii 2009 w Planetarium i Obser
watorium Astronomicznym im. Mikoła
ja Kopernika w Grudziądzu odbył się cykl
koncertów muzyki elektronicznej. Mu
zyka Rafała Iwańskiego (projekt X-NAV I:ET) i W ojciecha Z ięby (projekt
ELECTRIC URANUS) świetnie pasuje
do klimatu panującego pod kopułą pla
n eta riu m , p o d k re śla tajem n iczo ść
W szechświata, pobudza wyobraźnię,
budując umiejętnie napięcie. Kompozy
cje zawarte na płycie nie są muzyką roz
rywkową, wzbudzają niepokój, pobu
dzają do myślenia, czyli wywołują takie
uczucia, jakie towarzyszą procesowi po
znawczemu— badaczom odkrywającym
tajemnice Wszechświata.

I

W tytule artykułu słowo „dźwięki”
celowo jest użyte w cudzysłowie, bo
w kosmicznej próżni fala dźwiękowa nie
ma możliwości propagacji. Tytuł jest
pewnym skrótem myślowym, bo sygna
ły z przestrzeni kosmicznej przychodzą
w postaci fal elektromagnetycznych lub
cząsteczek korpuskulamych. Prowadzi
się też badania nad falami grawitacyj
nymi, ale ich bezpośrednia obserwacja
jest niezmiernie trudna. Fale elektroma
gnetyczne dochodzące do Ziemi mogą
być rejestrowane, np. przez radiotelesko
py, a następnie zamieniane na sygnał
dźwiękowy, tak jak to się dzieje w zwy
kłym odbiorniku radiow ym . Tylko
w niektórych szczególnych przypad
kach można takiej zamiany dokonać
bezpośrednio, to znaczy bez zmiany czę
stotliwości. N a ogół jednak rejestrowa
ne fale elektromagnetyczne leżą poza za
kresem 20Hz— 20KHz, więc aby po
zamianie na falę dźwiękową mogły być
słyszalne przez ucho ludzkie, trzeba do
datkowo zmienić ich częstotliwość do
podanego zakresu.
Zjawiska zachodzące w magnetosferach planet są źródłem silnych sygnałów
radiowych, które można przetworzyć na
dźwięki. Magnetosfery powstają dzięki
mechanizmowi dynamo wewnątrz planet
oraz poprzez indukcję pola magnetycz
nego na skutek interakcji wiatru słonecz
nego z górnymi warstwami atmosfery
i jonosfery. Możemy wyróżnić trzy do
minujące typy sygnałów powstających

Rys. 1
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w magnetosferze Ziemi: gwizdy, chóry
oraz sygnały z zorzy polarnej.
Gwizdy są produkowane przez wy
ładowania atmosferyczne. Podczas ta
kiego zjawiska przepływ ładunku elek
trycznego przez świecący gaz wytwarza
błysk światła. Oczywiście fale elektro
magnetyczne produkowane podczas ta
kiego wyładowania nie ograniczają się
tylko do zakresu widzialnego, ale poja
wiają się również w szerokim zakresie
spektrum od bardzo niskich częstotliwo
ści radiowych aż do zakresu widzialne
go. Najniższe wytwarzane fale radiowe
odpowiadają zakresowi audio (czułość
ludzkiego ucha na fale dźw iękow e
20Hz— 20kHZ) i mogą być bezpośred
nio zamieniane na fale dźwiękowe bez
konieczności konwersji częstotliwości.
Niektóre z tych fal elektromagnetycznych
przemieszczają się w górne warstwy at
mosfery, gdzie mamy już do czynienia
ze zjonizowanym gazem (plazma). Sy
gnały elektromagnetyczne propagują się
w plazmie wzdłuż linii sił ziemskiego
pola magnetycznego w przód oraz do
tyłu, powodując powstawanie echa. Fale
te przemieszczają się szybciej na wy
ższych częstościach a wolniej na niż
szych, co jest źródłem charakterystycz
nych gwizdów (rys. 1).
Chóry to sygnały elektromagnetycz
ne, które po zamianie na dźwięk są krót
kimi tonami o wzrastającej częstotliwo
ści. Przypom inają one brzm ieniem
chórek śpiewających ptaków. Chóry
na naszej planecie powstają dzięki elek
tronom w pasach radiacyjnych Van Ale
na. W ygenerowany sygnał typu chór
(ang. chom s) w postaci fali elektroma
gnetycznej, propagując się w pasach Van
Alena, wpływa na ruch elektronów na
skutek oddziaływania z nimi (ang. waveparticle interaction). Zaburzenie ruchu
elektronów pasa Van Alena powoduje
ich wejście w górne warstwy ziemskiej
atmosfery (rys. 2).
Szczególnie interesujące jest zjawi
sko zorzy polarnej. Podobnie jak w przy
padku poprzednich mechanizmów po
wstawania „kosmicznych dźwięków”
tutaj też mamy do czynienia z powsta
waniem fal elektromagnetycznych, jed
nak jest też podejrzenie, że w atmosfe3/2011
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lorze niebieskim (zjonizowany
atom azotu przechwytuje elek
tron) lub czerwonym (przejście
elektronu do niższego stanu
energetycznego w atomie azo
tu). Te same elektrony wiatru
słonecznego, które powodują
powstawanie świecenia ziem
skiej atmosfery, również są
odpowiedzialne za powstawa
nie sygnałów radiowych w za
kresie od 100 do 500 kHz. Ob
serwując z Ziemi, jesteśm y
w stanie zauważyć podobne
emisje także na innych plane
tach (Jowisz, Saturn, Uran,
Neptun).
Czy można usłyszeć zjawi
sko zorzy polarnej bez anteny
radiowej i sztucznej transfor
m acji sygnału na falę aku
styczną? Zdania są podzielo
ne. Istnieje wiele raportów
naocznych świadków, którzy
p o tw ierd za ją , że sły szeli
dźwięki (trzaski, syczenie itp.)
skorelow ane ze zm ianam i
św iecenia zorzy polarnej.
Trudno badać ten fenomen, bo
występuje na niewielkim obszarze w oko
licach biegunów Ziemi, a ponadto docho
dzi do niego tylko podczas bardzo in

Wave-Particle Scattering
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Atmosphere
Rys. 2

rze ziemskiej może istnieć naturalny
mechanizm dzięki któremu czasami zja
wisko zorzy polarnej może być słysza
ne bezpośrednio w postaci fal dźwięko
wych (rys. 3).
Najpierw zajmijmy się falami elek
tromagnetycznymi. Zjawisko zorzy po
larnej powstaje na skutek oddziaływa
nia w iatru sło n eczn eg o z ziem sk ą
magnetosferą. Aurora pojawia się co naj
mniej na wysokości 80 km nad po
wierzchnią Ziemi, gdzie dochodzi do
emisji fotonów przez atomy tlenu i azo
tu. E lektrony w tych pierw iastkach
schodzą na niższe stany energetyczne,
emitując przy okazji fotony. Za wzbu
dzenie elektronów w atomach lub wręcz
jonizację atomów tych pierwiastków jest
odpowiedzialny wiatr słoneczny. Jego
cząsteczki obdarzone ładunkiem elek
trycznym są przechwytywane przez pole
magnetyczne naszej planety, a następ
nie przyśpieszane. Atomy tlenu podczas
relaksacji emitują fotony w kolorze zie
lonym lub czerwono-brunatnym (zależ
nie od ilości zaabsorbowanej energii, re
laksacja elektronów), natomiast azot jest
odpowiedzialny za emisję fotonów w ko
3/2011

tensywnych zórz polarnych. Nieznany
jest mechanizm, który mógłby dokonać
takiej konwersji. Poza tym pamiętajmy,
że zjawisko zorzy zachodzi kilkadzie
siąt kilometrów nad powierzchnią Zie
mi, więc opóźnienie dźwięku w stosun
ku do zmian jej blasku powinno być na
poziomie co najmniej kilku minut. Nie
ma w chwili obecnej zadowalającego
wytłumaczenia tego zjawiska.
Wymienione powyżej zjawiska, któ
re można usłyszeć za pomocą anten ra
diowych są tylko małym wycinkiem
całego bogactwa sygnałów radiowych
(fal elektromagnetycznych) kosmicz
nych i ziemskich występujących w przy
rodzie. Bardzo wdzięcznym źródłem fal
radiowych, które można zamienić na
dźwięki, jest Słońce, pulsary a nawet
komety. Podczas koncertu „Voices o f
The Cosmos — Jan Heveliusz in Memoriam” (17 kwietnia 2011 r. w Cen
trum Astronomii UMK) można było
usłyszeć na żywo sygnały z pulsara
PSR 0329+54. Zapisu tych historycz
nych już obserwacji można posłuchać
na stronie internetow ej: http://m atrix.astro.umk.pl/votc/examples.
Sebastian Soberski
Źródło obrazków: http://www-pw.physics.uiowa.edu/~dag/sounds2.html
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astronomia w szkole

Warsztaty astronomiczne na zajęciach
pozalekcyjnych w szkołach podstawowych
stronomia zawsze fascynowała i inspirowała ludzi.
Przez ponad dwa tysiące lat, od czasów cywilizacji
babilońskiej i greckiej uważano, że nauka astronomii
i geometrii rozwija logiczne myślenie, wyobraźnię i inne ce
chy pożądane u ludzi wykształconych. We współczesnych
czasach, jeszcze dwadzieścia dwa lata temu, astronomia funk
cjonowała jako osobny przedmiot w liceum, potem połączo
no ją z fizyką.
W myśl ostatniej reformy nazwa „astronomia” zniknęła
z listy nazw przedmiotów, a jej treści zostały rozproszone
w programach przyrody, geografii i fizyki. Taki system spo
woduje, że uczniowie będą stykać się z dość przypadkowy
mi zagadnieniami, bez większych uogólnień czy podsumo
wań. N a przykład wiedza cząstkowa o porach roku, ruchu
Słońca na niebie, ruchu satelitów w polu grawitacyjnym,
zasadzie zachowania momentu pędu itp. powinna zostać pod
sumowana, tworząc spójny, harm onijny opis mechaniki
Układu Słonecznego — ale na to nie m a nigdzie miejsca.
Zwróćm y uwagę, że obecnie, z wyjątkiem lekcji przyrody
w szkole podstawowej, nauczanie wątków astronom icz
nych wiąże się z wprowadzaniem wzorów, obliczeń i za
dań, przy zupełnym braku części obserwacyjno-eksperymentalnej.
Jednocześnie obserwuje się dość ciekawe zjawisko spo
łeczne: dzięki dostępności różnych źródeł informacji zainte
resowanie dzieci i młodzieży badaniami Kosmosu rozpoczy
na się coraz wcześniej. W księgarniach coraz łatwiej można
znaleźć atrakcyjne pozycje adresowane do dzieci w wieku 7 -13 lat, akcja wielu bajek i filmów dla młodzieży często roz
grywa się w Kosmosie, podobnie wiele gier komputerowych
i stron internetowych dotyczy mniej lub bardziej realnego
Kosmosu.
W tym wieku rozwojowi zainteresowań astronomicznych
swoich pociech sprzyjają również rodzice. W czasie różnych
imprez Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 niejed
nokrotnie rodzice przyprowadzali małe dzieci na dość zaawan
sowane wykłady, uważając, że obserwacje ciał niebieskich,
wykłady ilustrowane zdjęciami różnych obiektów itp. będą
pożyteczne, atrakcyjne i inspirujące dla ich pociech. W póź
niejszym wieku niestety nastawienie rodziców się zmienia
na rzecz bardziej „konkretnych” przedmiotów i dyscyplin...
Czy słusznie?
Astronomia jest bardzo atrakcyjna dla młodego człowie
ka, w części opisowej może być wprowadzana nawet dla naj
młodszych dzieci. Nauka ta kojarzy się z tajemnicami Ko
sm osu, pięknym i zdjęciam i, eksplo racją planet, a nie
z zadaniami czy sprawdzianami. Astronomia zwykle stano
wi element aktywizacyjny i motywacyjny do zainteresowa
nia innymi przedmiotami i dyscyplinami. Interdyscyplinar
ność astronomii sprawia, że uczniowie chętniej poznająróżne
zagadnienia z matematyki, fizyki i geografii a także chemii,
informatyki, literatury i historii. Wiele razy obserwowano
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uczniów sięgających po podręczniki starszych klas, pragną
cych lepiej zrozumieć jakiś wątek astronomiczny.
Astronomia jest dostępna dla uczniów na wiele sposobów,
od atrakcyjnych wydawnictw, poprzez Internet, aż po samo
dzielne obserwacje nieba. Ten fakt znakomicie wyrównuje
szanse dzieci ze wsi czy małych miasteczek i ich rówieśni
ków z miast. Wielkomiejska łatwość dostępu do planetarium,
kina czy biblioteki równoważy się z łatwością organizacji
obserwacji rozgwieżdżonego nieba w szkołach, lepszymi
kontaktami pomiędzy dziećmi, nauczycielami, rodzicami,
ośrodkami kultury, administracją itp. w małych społeczno
ściach. Niewielka liczba interesujących ofert dla dzieci po
woduje większą koncentrację ich uwagi na zajęciach organi
zow anych przez szkoły czy inne istniejące w danym
środowisku instytucje.
Przyjmując, że skuteczne zainteresowanie astronomią dzie
ci w najdogodniejszym wieku 10-15 lat zaowocuje również
w późniejszych etapach edukacji, postanowiliśmy zorganizo
wać eksperymentalne zajęcia pozalekcyjne o tematyce astro
nomicznej.
Spotkania te miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 47
im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie. Odbywały się one
raz w tygodniu i trwały jedną godzinę lekcyjną, naprzemien
nie poruszając wiedzę astronomiczną z wiedzą ogólną (hu
manistyczną). Zaplanowano i przeprowadzono kilkanaście
spotkań z zakresu typowo astronomicznych tematów.
Zajęcia odbywały się według następujących założeń:
— wykorzystanie krótkich, bogato ilustrowanych prezen
tacji multimedialnych (10-15 min) dla wprowadzenia tematu,
— ilustracja tematu z użyciem prostych a zarazem atrak
cyjnych pomocy naukowych (np. parasol z naniesionymi
gwiazdami wykorzystano do wprowadzenie pojęcia sfery nie
bieskiej, osi świata itp.),
— częste zajęcia warsztatowe (np. budowa modeli pla
net, zegarów słonecznych itp.),
— eksperymenty uczniowskie (obserwacje gnomonem,
„deszczowy” model działania teleskopu itp.),
— atrakcyjne formy sprawdzania postępów uczniów (quizy, kalambury, krzyżówki itp.),
— powiązanie astronomii z innymi dziedzinami (mito
logia, literatura, sztuki plastyczne, film itp.),
— ograniczenie obliczeń matematycznych z silnym wska
zaniem ich użyteczności,
— dostosowanie do warunków szkolnych (lekcja 45 min,
posiadane środki audiowizualne, możliwości finansowe itp.),
— wykorzystanie rzeczywistych zjawisk astronomicz
nych występujących na obszarze prowadzenia zajęć (nie tyl
ko wiedza w klasie, ale i w warunkach rzeczywistych, np.
zaćmienie Słońca),
— wykorzystanie programów komputerowych — astro
nomicznych (np. Stellarium),
— obejrzenie filmu dokumentalnego oraz animowanego
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(środki artystycznego wyrazu, recenzje filmów),
— poznanie wybitnych dzieł malarskich inspirowanych
tematyką astronomiczną,
— próby własnej twórczości literackiej.
Zgodnie z przyjętym założeniem, wzory i obliczenia ma
tematyczne wprowadzano jedynie przy okazji rozwiązywa
nia konkretnych problemów z silnym akcentowaniem ich
przydatności oraz dokładności otrzymanych wyników. W co
tygodniowych zajęciach uczestniczyło kilkanaścioro dzieci
głównie z klas 5-6, ale tylko grupa kilkorga dzieci stanowiła
„żelazny szkielet” kółka astronomicznego. W zajęciach warsz
tatowych wykorzystano materiały dostępne w Internecie (skła
dane globusy planet, kartonowy model teleskopu Hubble’a
itp.) oraz własne pomysły (sznurkowy model Układu Sło
necznego). Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne oraz
niektóre pomoce są udostępnione na stronie www.up.krakow.pl/edu/warsztaty.
Oto tematy poszczególnych zajęć:
1) Gwiazdozbiory niebieskie, legendy o gwiazdozbio
rach.
2) Obrotowa mapa nieba. Budowa obrotowej mapy
nieba.
3) Gnomon jako urządzenie do wyznaczania kierunku
północ — południe. Obserwacja długości cienia.
4) Zegar słoneczny — historia zegarów, ich populary
zacja. Budowa własnego modelu kieszonkowego zegara sło
necznego.
5) Galileoskop. Dokonania obserwacyjne Galileusza.
Złożenie galileoskopu.
6) Model teleskopu Hubble’a — teleskop kosmiczny,
obserwacje pozaziemskie. Wykonanie modelu teleskopu ko
smicznego z kartonu.
7) Księżyc, fazy Księżyca. Nomogram faz Księżyca.
8) Planety Układu Słonecznego. Samodzielne wykona
nie modeli planet z kartonu.
9) Spektroskop — urządzenie do obserwacji widma
światła.
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10) Inne tematy związane z np. obserwacją plam słonecz
nych, szkicem Księżyca, omówieniem filmów („Gwiazda
Kopernika”, „Hubble 3D”).
11) Powstanie świata według starożytnych Greków.
12) Dziwy niebieskie, czyli mity o powstaniu gwiazdo
zbiorów Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy.
13) Zachód słońca słowem malowany we fragmencie
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
14) Mikołaj Kopernik— człowiek renesansu.
15) „Gwiazda Kopernika” - funkcje środków wyrazu sztu
ki filmowej.
16) Kosmiczna podróż— opisujemy jak powstają gwiaz
dy (na podstawie filmu „Hubble 3D”).
Zajęcia astronomiczne były realizowane w powiązaniu
z elementami literatury, mitologii, malarstwa, a także filmu.
Umożliwiło to poszukiwanie związków pomiędzy poszcze
gólnymi dziedzinami tworzonej przez człowieka sztuki. Mi
tologia grecka nabiera nowego charakteru, gdy połączyć ją
z widokiem dzisiejszego nieba (mit o Andromedzie, Orionie,
Wolarzu itp.). Uczniowie wyszukiwali powiązania między
cechami rzymskich bogów a obserwowanymi właściwościa
mi planet czy korelowali nazwy księżyców i planetoid z po
staciami mitologicznymi. Poznali również mity innych naro
dów mówiące o powstaniu gwiazd i gwiazdozbiorów (np. mity
egipskie).
Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości z za
kresu literatury pięknej. Teksty literackie starano się tak do
bierać, aby nawiązywały do poruszanych na zajęciach treści
astronomocznych. Były to utwory liryczne opisujące gwiaz
dy, zachód słońca itp. Uczniowie czytali i interpretowali m.in.
Zachód jesienny Leopolda Staffa, Plejady Jarosława Iwasz
kiewicza, fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
Analizowali treści zawarte w utworach, ich kompozycję, bu
dowę, związek tytułu z treścią oraz wskazywali główne środ
ki języka poetyckiego. Na koniec podjęli próby własnej twór
czości literackiej. Spotkania z poezją połączono z „czytaniem”
dzieł wybitnych malarzy (np. Claude Monet Impresja, za-
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chód słońca). Uczniowie szukali elementów, które łączyły
obraz i wiersz. Wypowiadali się na temat dzieła malarskiego,
poznali jego genezę, odczytali ogólną wizję autora oraz wska
zali zastosowane środki artystyczne.
Jednakże nie tylko połączenie klasycznej literatury i astro
nomii zostało wykorzystane w projekcie warsztatowym. Ob
racamy się w świecie telewizji i Internetu, zatem nie sposób
uniknąć współpracy z dostępem do techniki. Możliwość wy
korzystania przenośnych laptopów pozwoliła ubarwić zaję
cia poprzez programy i symulacje komputerowe czy to sfery
niebieskiej, ruchu Ziemi oraz innych planet Układu Słonecz
nego, jak i faz Księżyca. Aczkolwiek nie tylko mały ekran
komputera pozwalał zgłębiać tajemnice Kosmosu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia poświęco
ne interpretacji filmu. Astronomia stanowiła i pewnie będzie
stanowić scenariusz i tło do różnego rodzaju produkcji filmo
wych, zwłaszcza atrakcyjnych dla dzieci. W ramach zajęć
uczniowie kształcili umiejętności świadomego i aktywnego
odbioru dzieła filmowego. Na przykładzie filmu dokumen
talnego „Hubble 3D” oraz animowanego („Gwiazda Koper
nika”, „Planeta 51”) poszerzyli swoje wiadomości związane
ze sztukąfilm ow ą Wykorzystanie astronomii w obrazach fil
mowych stworzyło zarówno możliwość wprowadzenia wie
dzy naukowej, jak również pozwoliło na poznanie etapów
tworzenia filmu i jego struktury, środków wyrazu stosowa
nych w filmie (plany, ruchy kamery, efekty akustyczne, mu
zyka itp.), filmowych środków ekspresji. Zatem nie tylko sama
wiedza naukowa, ale dodatkowo sztuka.
Trudności, jakie napotkaliśmy, to przede wszystkim har
monogram i brak możliwości realizacji zajęć w godzinach
popołudniowych i wieczornych, zajęcia następowały bezpo
średnio po lekcjach, co zawężało grono potencjalnych uczest

Dokończenie listów ze s. 98

Sam pomysł obserwatorium
bardzo się mi podoba. Po
trzebna jest jednak moim zda
niem merytoryczna opinia na
ten temat, by ta planowana in
westycja była prawidłowo zlo
kalizowana.
Sam uczestniczyłem we
Francji w tygodniowym szkole
niu w zakresie astronomii w la
tach 80. w Saint-Vincent-sur-Oust położonej blisko Redon
w Bretanii. O ile pamiętam,
miejscowości peryferyjne wiel
kich miast nie są najlepszymi
strefami dla obserwacji astro
nomicznych. Kiełplino należy
do strefy peryferyjnej między
Trójm iastem a Kaszubami,
a więc szybko się rozbudowu
je. Obawiam się, że tam inwe
stycja obserwatorium astrono
micznego byłaby nierozsądna.
Zaproponowałem miejscowość
Wieżycę lub Gowlidlino w ra
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mach inwestycji o wymiarze
powiatowym. Nie będąc jednak
specjalistą ale tylko amatorem,
pozwoliłem sobie zachęcić de
cydentów do konsultacji ze
specjalistami.
Z góry dziękuję Państwu za
pomoc.
Z poważaniem
Gerard Lemoine
mieszkaniec
Gminy Kartuzy

Odp. red.:
Szanowny Panie,
lokalizacja amatorskiego tele
sko p u z a le ż e ć p o w in n a od
dwóch czynników:
—
warunków do prowadzenia
obserwacji,
—
dostępności miejsca
i ten drugi element je s t niezwy
kle ważny. Teleskop będzie
w yko rzystyw a n y efe ktyw nie
pod warunkiem, że je s t grupa
ludzi (nauczyciel + dzieci), któ
ra z niego będzie korzystać na

ników, w tym samym terminie odbywały się również inne
kółka zainteresowań. Zainteresowanie zajęciami ewidentnie
wzrosło po pokazie filmu i zaćmieniu Słońca. Słabe zaciem
nienie sali powodowało konieczność przygotowywana zajęć
w dwóch wariantach: na dzień pochmurny i na dzień pogod
ny. Koszt prowadzenia zajęć był związany przede wszystkim
ze zużyciem materiałów biurowych i wyjściem do kina (fi
nansowanym przez rodziców).
Wiadomo, że nie samo przygotowanie materiałów stano
wi klucz do osiągnięcia postawionych sobie celów, ale rów
nież krytyczne przeprowadzenie zajęć w odpowiedniej, róż
norodnej, a co najważniejsze zrozumiałej dla uczniów formie.
Opracowane wstępne scenariusze były zatem poprawiane
bezpośrednio po każdych zajęciach.
Podsumowując nasze zajęcia można stwierdzić, że ekspe
ryment polegający na wprowadzaniu wątków astronomii poza
zajęciami przyrody, geografii czy fizyki się powiódł. Jednym
z jego wymiernych efektów jest stworzenie bazy pomocy
dydaktycznych, z których mogą korzystać inni nauczyciele.
Beata Dyduch', Halina Klisiewicz2, Waldemar Ogloza3
Od Redakcji
Ciekawe by było powtórzenie takich zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci w innym wieku oraz we współpracy z nauczyciela
mi innych przedmiotów: historii, nauczania zintegrowanego
itp. Redakcja Uranii-PA chętnie opublikuje opisy podobnych
inicjatyw.

1 Uniwersytet Pedagogiczny, studentka III roku fizyki.
2 Szkoła Podstawowa nr 47 w Krakowie, nauczyciel języka polskiego.
3 Uniwersytet Pedagogiczny, astronom.

co dzień. Spora szkoła plus
chętny nauczyciel to z tego
punktu widzenia warunki opty
malne. Nie wiem, czy w propo
nowanych przez Pana miejsco
wościach też je s t spora szkoła
i chętny nauczyciel. Jeżeli tak,
to rzeczywiście rzecz je s t war
ta dyskusji. Jeżeli nie ma tam
sporej szkoły i wielu dzieci, to
nikt dzieci na obserwacje co
dziennie woził nie będzie i w ta
kim przypadku lepiej wybrać
miejsce łatwo dostępne, choć
z w iększym za n ie czyszcze 
niem światłem . P rzy dzisiej
szym sprzęcie pewien poziom
zanieczyszczenia światłem nie
stanowi problem u dla małych
teleskopów. Tak działa na przy
kład bardzo znane M ło dzie żo
we O bserw atorium A stro n o 
m ic z n e w N ie p o ło m ic a c h
(200 m od rynku). Nie uda się
wtedy astrofotografia, ale moż
na pro w a dzić bardzo w arto
ś c io w e o b s e rw a c je g w ia z d
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zmiennych o ja kości nadającej
się do p u b lik a c ji w ram a ch
AAVSO (krzywe blasku do wy
korzystania profesjonalnego),
do obserwacji zaćmień itp.
W C entrum A stron om icz
nym PAN, w środku Warsza
wy, też je s t planowana budo
wa m ałego podręcznego tele
skopu.
D u że i d ro g ie te le s k o p y
oczyw iście stawia się w sta
rannie dobranych m iejscach
(o p ty c z n e te le s k o p y to nie
w Polsce, z naszą pogodą), ale
m ałe tele skop y staw iane są
zazwyczaj przez am atorów na
własnym podwórku, bo tak je s t
wygodniej, a wyniki obserwa
cyjne są często bardzo warto
ściowe i głównie zależą od kon
kre tn e g o sprzę tu (teleskop,
montaż, kamera), a najbardziej
od systematyczności i staran
ności pracy.
Serdecznie pozdrawiam,
Bożena Czerny
3/2011

F.P.U.H. Astrokrak ul. Mogilska 51 31-545 Krakow
e-mail: astrokrak@astrokrak.pl - www.astrokrak.pl
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Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem !

ma &

a;
Sky-Watcher
Sky-Watcher DOB 6*..........................849
Sky-Watcher DOB 8"....................... 1189
Sky-Watcher DOB 10"..................... 2079
Sky-Watcher DOB 12".................... 3119
Sky-W&tcher DOB 8"rozsuwany.... 1499
Sky-Watcher DOB 10" rozsuwany... 2219
Sky-Watcher DOB 12" rozsuwany... 3769
Sky-Watcher BKP13065 EQ2...... 769 zł
Sky-Watcher SK1309 EQ2.......... 599 zł
Sky-W&tcher BKP15075EQ3-2.. 1149 zł
Sky-Watcher BKP2001EQ5....... 2279 zł
Sky-Watcher 909 AZ3 ................. 589 zł
Sky-Watcher 1021EQ3-2.......... 1709 zł
Sky-Watcher 1206EQ3-2.......... 2029 zł
Sky-Watcher BKMAK102............ 789 zł
Sky-Watcher BKMAK127.......... 1299 zł
Sky-Watcher BKMAK150.......... 2599 zł
Sky-Watcher MAK180............... 3999 zł

Crayford 2' do Newtona CRF001 ........................ 349
Crayford 2" z mikrofokuserem 10:1 M-CRF086... 549
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-CRF230... 459
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-SCT001... 459
Crayford 2" z mikrofokuserem 10:1 M-MLP230... 459
Tuba optyczna GSO MT-800.............................. 1999
Tuba optyczna GSO MT-1000.............................1999
NLA001 Newtonian Kolimator 1.25".................... 199

Wyciągi Baader

0^1

Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

Wyciąg 2" Crayford NT..... .829 zł
Wyciąg 2" Crayford RT.... ... 909 zł
Wyciąg 2" Crayford SCT. .... 809 zł
Wyciąg 3" Crayford RT.... .1139 zł
Korektor komy 2".............. . 4 6 9 zł

f
in
s
WU-UAMOPTICS /

Okular W-0
Okular W-0
Okular W-0
Okular W-0
Okular W-0
Okular W-0

Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka

Filtry Baader
SemiAPO
1,25*....279 zł
Semi APO
2 '...... 409 zł
Solar Continuum1,25\.. 209 zł
Solar Continuum 2"....... 339 zł
UV / IR cut
1.25’ ... 165 zł
UV / IR cut
2 '....... 249 zł
UHC-S
1,25"... 199 zł
UHC-S
2"........379 zł
O-III
1,25*....255 zł
O-III
2"........419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25".... 155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2".........269 zł
Filtr słoneczny folia..................... 10 zł / dm

SWAN 9 mm 1,25"...... 299 zł
SWAN 15 mm 1,25"..... 299 zł
SWAN 20 mm 1,25"..... 309 zł
SWAN 25 mm 2"...........449 zł
SWAN 33 mm 2"...........449 zł
SWAN 40 mm 2M...........459 zł

D

>
f

Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200..... 8179 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........4779 zł

SKY PUBLISHING

VII 8x40.........240 zł
VII 7x50.........289 zł
VII 10x50...... 299 zł
VII 12x50...... 340 zł
VII 16x50...... 390 zł
EX 7x35....... 460 zł
EX 8x40....... 500 zł
EX 7x50....... 535 zł
EX 10x50.... 565 zł
EX 12x50.... 630 zł
EX 16x50.... 680 zł

Starry Night Enthusiast 6.0..................... 399 zł
Starry Night Pro 6.2................................. 650 zł
Starry Night Pro Plus 6.2..................... 1050 zł
Pocket Sky Atlas................................... 879 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe...........219 zł
Sky Atlas 2000 0 Field - laminowany..... 269 zł

9

or=noi\j
Filtr Słoneczny Orion 4,57"....345 zł
Filtr Słoneczny Orion 5,81" ...339 zł
Filtr Słoneczny Orion 9,25"....635 zł
Kamera StarShoot AutoGuider..................................... 1099 zł
Kamera StarShoot Pro V2.0 Deep space CCD Color...7299 zł
Sterownik grzałki Dew Zapper Pro 4 Channel
Dew Prevention System.................................................. 679 zł

COR NADO

Vixen

T
a l o e k n n csłoneczny
łn
Teleskop

"Coronado" SolarMax 40/10..... 8489zł
Teleskop słoneczny "Coronado” PST.................. 2799zł
Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux.... 1999 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux. ..2995 zł
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux....3995 zł
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux....9995 zł
Meade LX200 ACF 8"...... 10899 zł
Meade LX200ACF 10"..... 17899 zł
Meade LX200ACF 12"..... 26899 zł
Meade LX200ACF 14"..... 41699 zł
Meade LX200ACF 16’ ..... 88999 zł
Meade" SN LXD-75 6"..... 5899 zł
Meade" SN LXD-75 8".......6899 zł
Meade" SN LXD-75 10"..... 7899 zł
Meade ETX 80 AT..............1299 zł
Meade ETX 90 PE............ 2899 zł
Meade ETX 125 PE.......... 4099 zł

Okulary NPL

Astrokrak
Złączki , redukcje i wyciągi

LUMICON
Filtr kometarny "Lumicon" Swan Band 1,25"... 375 zł
Filtr kometarny "Lumicon" Swan Band 2”.........730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 1,25".... 375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 2"........ 730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" H-beta 1,25".........375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" H-beta 2"..............730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" OIII 1,25"..............375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" OIII 2"................... 730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" UHC 1,25"............375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" UHC 2"................. 730 zł

Redukcja M42x1 / Canon EOS...49 zł
Redukcja M42x1 / Nikon........... 49 zł
Redukcja M42x1 / Sony Alfa.... 49 zł
Redukcja M42x1 / Olympus.......49 zł
Redukcja M42x1 / Pentax.......... 49 zł
Redukcja T2 / Canon EOS......... 49 zł
Redukcja T2 / Nikon................... 49 zł
Redukcja T2 / Minolta AF........... 49 zł
Redukcja T2 / Olympus..............49 zł
Redukcja T2 / Pentax................. 49 zł
Redukcja SCT / M42x1...............49 zł
Redukcja M42x1 / WEB do SPC900......... 79 zł
Złączka 2” / M42x1 z gwintem filtrowym................... 59 zł
Złączka 1,25" / M42x1 z gwintem filtrowym............ 49 zł
Redukcja M42x1 / WEB do SPC900.........................59 zł
Redukcja 1,25" / WEB do SPC900............................ 49 zł
Redukcja 23,2mm / WEB...........................................39 zł
Redukcja 23,2mm / WEB do SPC900.......................39 zł
Złączka okularowa M42 / 2" z Clamping ringiem.... 69 zł
Wyciąg przesuwny 1,25“ do Newtona.................... 149 zł
Wyciąg przesuwny 1,25" do refraktora................... 159 zł
Wyciąg przesuwny 2" do Newtona......................... 199 zł
Wyciąg przesuwny 2" do refraktora.........................219 zł

Plóssla "Vixen"NPL 6mm.......109 zł
Plóssla "Vixen"NPL 10mm.... 109 zł
Plóssla "Vixen"NPL 15mm.... 115 zł
Plóssla "Vixen"NPL 20mm.... 135 zł
Plóssla "VixenMNPL 25mm.... 115 zł
Plóssla "Vixen"NPL 30mm.... 165 zł
Plóssla "Vixen"NPL 40mm.... 165 zł

Okulary NLV
Lantanowy NLV 2,5mm....519 zł
Lantanowy NLV 4mm...... 489 zł
Lantanowy NLV 5mm...... 449 zł
Lantanowy NLV 6mm...... 429 zł
Lantanowy NLV 9mm...... 449 zł
Lantanowy NLV 10mm.... 429 zł
Lantanowy NLV 12mm.... 449 zł
Lantanowy NLV 15mm.... 449 zł
Lantanowy NLV 20mm.... 519 zł
Lantanowy NLV 25mm.... 519 zł

Okulary LVW
Lantanowy LVW 3,5mm....879 zł
Lantanowy LVW 5mm.......879 zł
Lantanowy LVW 8mm...... 819 zł
Lantanowy LVW 13mm.... 849 zł
Lantanowy LVW 17mm.... 879 zł
Lantanowy LVW 22mm.... 879 zł
Lantanowy LVW 42mm .1289 zł

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w myśl przepisów prawa handlowego
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Lipiec
Słońce
W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje,
w związku z czym dni są coraz krótsze. 4 lipca Ziemia znaj
dzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity —
w aphelium.
W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19h01m, a 31 lipca wschodzi o 2h54'n, zachodzi o 18h29m.
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.
1 lipca wystąpi częściowe zaćmienie Słońca, niewidocz
ne w Polsce.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2011
VII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
VII 31

P [°]
-2,8 7
-1,96
-1,0 5
-0,14
0,76
1,66
2,56
3,45
4,33
5,21
6,07
6,93
7,78
8,62
9,44
10,25

B „n
2,82
3,04
3,26
3,47
3,68
3,88
4,09
4,28
4,47
4,66
4,84
5,02
5,19
5,36
5,52
5,67

M °]
26,58
0,11
333,64
307,17
280,70
254,23
227,76
201,29
174,83
148,36
121,90
95,44
68,98
42,52
16,07
349,62

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
3d00h12mi 30d05h09m— heliograficzna długość środ
ka tarczy wynosi 0.

Rys. 1. Merkury, Mars i Jowisz nad wschodnim horyzontem
(w Warszawie) w lipcu i sierpniu 2011 na początku świtu cywil
nego (około godzinę przed wschodem Słońca)

nety z dnia na dzień poprawiają się — o ile na początku
lipca, na początku świtu cywilnego, można go dostrzec na
wysokości 9° nad horyzontem, o tyle 31 lipca wysokość ta
wyniesie już ponad 21° i obserwacje planety na tle zorzy
wieczornej staną się możliwe.
Również nad ranem możemy obserwować Jowisza,
świecącego w gwiazdozbiorze Ryb z jasnością-2,4m. W cią
gu miesiąca warunki obserwacji planety poprawiają się, jej
wysokość nad południowo-wschodnim horyzontem zwięk
sza się od 21 ° do aż 42°.
Wieczorem w gwiazdozbiorze Panny znajdziemy Satur
na, świecącego z jasnością +0,9m. W ciągu miesiąca wa
runki widzialności planety znacznie się pogarszają — jej
wysokość nad horyzontem, mierzona pod koniec zmierz
chu cywilnego, zmniejsza się od 23° na początku lipca do
12° pod koniec miesiąca.
Uran i Neptun są widoczne w drugiej połowie nocy w od
ległości 34° od siebie, w gwiazdozbiorach odpowiednio Ryb
i Wodnika.
Planeta karłowata (134340) Pluton jest widoczna wie-

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod
koniec miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym
miesiącu następująca: nów 1d08h54m, pierwsza kwadra
8d06h29m, pełnia 15d06h40m, ostatnia kwadra 23d05h02mi po
nownie nów 30d18h40m. W perygeum Księżyc znajdzie się
7 lipca o 14h05"\ a w apogeum 21 lipca o 22h48m.

50
45 r

•
a

40-I
35

- Merkury
- Saturn

\
1 VII

30. 25 -I

Planety, planety karłowate i planetoidy
W pierwszej połowie miesiąca wieczorem, bardzo nisko
nad północno-zachodnim horyzontem widoczny będzie
Merkury, jednak jego maksymalna wysokość, mierzona pod
koniec zmierzchu cywilnego, wyniesie jedynie niecałe 3°,
co sprawi, że jego dostrzeżenie w blasku zorzy wieczornej
przy jasności 0mbędzie praktycznie niemożliwe.
Wenus znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczna.
Nad ranem, coraz wyżej nad północno-wschodnim ho
ryzontem, można odnaleźć Marsa, świecącego na tle gwiaz
dozbioru Byka z jasnością+1,4m. Warunki obserwacji pla-
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Rys. 2. Merkury i Saturn nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) w lipcu i sierpniu 2011 pod koniec zmierzchu cywilne
go (około godzinę po zachodzie Słońca)
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czorem w gwiazdozbiorze Strzelca, jednakże
jej jasność wynosi jedynie 14,2m i do jej zaob
serwowania niezbędny je st teleskop o średni
cy zw ierciadła przynajm niej 20 cm: 10 VII:
18h24,2m, -1 8 °5 1 ’; 20 VII: 18h23,2m, -1 8 ° 5 3 ’;
30 VII: 18h22,2m, -1 8 °5 5 ’.
Planeta karłowata (1) Ceres jest w idocz
na przez całą noc w gwiazdozbiorze W ielory
ba jako „gwiazda” o jasności rosnącej od 8,7m
do 8 ,4 m: 10 V II: 0 h1 8 ,9 "\ - H ° 2 7 ’ ; 20 VII:
0h22,4m, —11 °51 30 VII: 0h24,0m, -1 2 °2 8 ’.
W lipcu w pobliżu opozycji znajduje się ja 
sna planetoida (jaśniejsza od 9,0m):
(4) Vesta, (jasność od 6,1m do 5,7m): 10
V II: 2 1 h2 8 ,0 m, - 1 9 °3 3 '; 20 V II: 2 1 h2 1 ,9 "\
-2 0 °5 0 ’; 30 VII: 21h13,5m, -2 2 °2 1 ’.

Meteory
W drugiej połowie lipca można obserwo
wać meteory z kompleksu Akwarydów/Kaprikornidów: Piscis Austrinidy (PAU) (22h44m,
-3 0 °), południowe delta Akwarydy (SDA)
(22h36m, -1 6 ° ) i alfa K aprikornidy (CAP)
(20h28m, -1 0 °). Roje te składają się ze słabych,
s to s u n k o w o w o ln y c h m e te o ró w , c h o c ia ż
w skład CAP w chodzą też niekiedy bardzo ja 
sne i powolne (a więc efektowne) bolidy. Pi
scis Austrinidy są rojem bardzo słabo zbada
nym, o niskiej aktywności i w ym agają obser
wacji, z kolei południowe delta Akwarydy są
jednym z najaktywniejszych rojów nieba połu
dniowego, natomiast aktywność alfa Kaprikornidów jest niska. Maksimum aktywności rojów
przypada 28 lipca (PAU) oraz 30 lipca (SDA
i CAP), toteż w ich obserwacjach nie będzie
przeszkadzał Księżyc w nowiu.
*

*

Rys. 3. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Ryb w lipcu, sierpniu i wrześ
niu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

*

1d Częściowe zaćmienie Słońca. Cień Księżyca
przechodzi pod południowymi obszarami bie
gunowymi Ziemi. Zaćmienie widoczne będzie
na Oceanie Antarktycznym na południe od
Afryki. Faza maksymalna równa 0,0971 na
stąpi o godzinie 8h38m22,7s i będzie widoczna
u wybrzeży Antarktydy w punkcie o współrzęd
nych ip = 64°26’S, X = 25°42’E. Geocentryczne złączenie Słońca i Księżyca w rektascensji
nastąpi 1 lipca 2011 o godzinie 8h53"'54,2s.
W Polsce zaćmienie niewidoczne.

Rys. 4. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika w lipcu, sierpniu
i wrześniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
3d Gwiazda zmienna długookresowa U Cet (miryda) (2h33,7m, -13°09’) osiąga maksimum ja
sności (7,5m).
3d00hZłączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6°.
4d15h W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej
Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, w aphelium, w odl. 1,016718 j.a.
5d21h Maksymalna libracja Księżyca (6,9°) w kie
runku krateru Plato (zacieniony).
5d21h19mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz3 / 2011

Rys. 5. Trasa planety karłowatej (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba
w lipcu i sierpniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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czona w „Uranii-PA" 5/2007],
7d Gwiazda zmienna długookresowa SS Vir (miryda) (12h25,3m, +0°46’) osiąga maksimum ja
sności (6,8m) [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA" 3/2007],
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10d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
10d05h Uran nieruchomy w rektascensji.
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8d00h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
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8d Gwiazda zmienna długookresowa R Lyn (miryda) (7h01,3m, +55°20’) osiąga maksimum ja
sności (7,9m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 2/2009],
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13d09h Minimalna libracja Księżyca (4,6°) w kie
runku Mare Fecunditatis (oświetlone).
18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
18d07hZłączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
18d16h Maksymalna libracja Księżyca (7,2°) w kie
runku krateru Maurolycus (zacieniony).
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Rys. 6. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu
i sierpniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

20d05h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca
w odległości 27°.
20d23h13mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
21d00h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
21d23h42mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
23d04h11m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 120°.
23d21h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
24d23h06mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lip
cu 2011 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Callisto).
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy
planety), wschód na lewo
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ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],
25d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m,
+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2009],
25d03hMinimalna libracja Księżyca (5,3°) w kierunku krateru Schickard (oświetlony).
26d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
27d17h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
28d Gwiazda zmienna długookresowa S Her (miryda) (16h51,9m,
+14°57') osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA ” 2/2007],
30d08h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.

Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lipcu 2011 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI —
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety)
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Sierpień
Słońce
W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku
z czym dni są coraz krótsze. W Warszawie 1 sierpnia Słoń
ce wschodzi o 2h56m, zachodzi o 18h28m, a 31 sierpnia wscho
dzi o 3h45m, zachodzi o 17h27m. W sierpniu Słońce wstępuje
w znak Panny.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2011
VIII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
VIII 31

P [°]
10,65
11,45
12,22
12,98
13,72
14,45
15,16
15,85
16,53
17,18
17,82
18,44
19,03
19,61
20,16
20,70

B „[°]

Ln[°]

5,75
5,89
6,03
6,16
6,29
6,40
6,51
6,62
6,71
6,80
6,88
6,95
7,02
7,08
7,13
7,17

336,39
309,94
283,49
257,04
230,60
204,15
177,71
151,27
124,84
98,40
71,97
45,54
19,11
352,69
326,26
299,84

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
26d10h43m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

Księżyc

kalendarz astronomiczny 2011

dozbiorze Ryb, świecąc z jasnością- 2 ,2m.
Warunki wieczornej obserwacji Saturna w ciągu miesią
ca się pogarszają. Pod koniec zmierzchu cywilnego wyso
kość planety nad południowo-zachodnim horyzontem zmniej
sza się od 12° do zaledwie 5° i przy jasności planety wyno
szącej zaledwie +1mjej dostrzeżenie w blasku zorzy wie
czornej jest praktycznie niemożliwe.
Sierpień jest bardzo dobrym miesiącem do obserwacji
Urana (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich przebywa
niem w pobliżu opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet
(o średnicach odpowiednio 3,7” i 2,3”) niezbędny jest tele
skop o średnicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100'.
Warunki wieczornej widzialności planety karłowatej
(134340) Pluton w porównaniu z lipcem praktycznie nie ule
gają zmianie: 9 VIII: 18h21,4m, -10°58'; 19 VIII: 18h20,8m,
-19°00’; 29 VIII: 18h20,3m, -19°02’
Planeta karłowata (1) Ceres jest widoczna wieczorem
w gwiazdozbiorze Wieloryba jako „gwiazda” o jasności ro
snącej od 8,4m do 7,8m: 9 VIII: 0h23,3m, -13°17’; 19 VIII:
0h20,3m, -14°16’; 29 VIII: 0h15,3m, -15 °20 ’.
W sierpniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne plane
toidy (jaśniejsze od 9,0m):
(4) Vesta, (jasność od 5,7m do 6,2m): 9 VIII: 21h04,1m,
-23°29’; 19 VIII: 20h55,1m, -24°33’; 29 VIII: 20h47,8m,-25°18'.
(192) Nausikaa, (jasność od 9,7m do 8,4m): 9 VIII:
23h04,0m, -9°3 4 ’; 19 VIII: 22h57,6m, -9°20’; 29 VIII: 22h48,7m,
-9 ° 11’.

Komety
Przez całą noc wysoko na niebie w gwiazdozbiorach
Pegaza, Delfina i Strzały będzie można przy pomocy lorne
tek obserwować kometę C/2009 P1 (Garradd), która w dru
giej połowie sierpnia górować będzie na wysokości prawie
60°: 22 VII: 22h05,9m, +8°55’, 9,2m; 10 VIII: 21h04,0m, +15°07’,
8,5m; 20 VIII: 20h23,0"\ +17°42’, 8,3m; 30 VIII: 19h41,6m,
+19°18’, 8,1"1. Przewidywana średnica głowy komety wyno
si 6’, czyli około jedną piątą średnicy tarczy Księżyca.

Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod
koniec sierpnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym
miesiącu następująca: pierwsza kwadra 6d11h08m, pełnia
13d18h57m, ostatnia kwadra 21d21h54m i nów 29d03h04m.
W perygeum Księżyc znajdzie się 2d21h00m, w apogeum
18d16h24mi ponownie w perygeum 30d17h36m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Po koniec miesiąca nad ranem, nisko nad północnowschodnim horyzontem pojawi się Merkury, który w ostat
nim dniu sierpnia na początku świtu cywilnego wzniesie się
na wysokość 8°, świecąc z jasnością 0m. Przez teleskop
zobaczymy wtedy tarczę planety w postaci wąskiego sierpa
0 średnicy 8".
Wenus nadal znajduje się na niebie w pobliżu Słońca
1jest niewidoczna.
Nad ranem w gwiazdozbiorze Bliźniąt znajdziemy Mar
sa, na godzinę przed wschodem Słońca świecącego na
wysokości 30° nad wschodnim horyzontem z jasnością
+1,4m. Mała średnica tarczy planety, wynosząca zaledwie
4”, w praktyce uniemożliwi dostrzeżenie jakichkolwiek szcze
gółów powierzchniowych.
Jowisz jest widoczny w drugiej połowie nocy w gwiaz
3 /2 0 II

S
F. Espenak, NASA's GSF-C
ecllpse.gsfc.na8a.gov/eclipse.html

Rys. 9. Schemat częściowego zaćmienia Słońca w dniu 1 lipca 2011 r.
[wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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N ależy pam iętać, że położenie komety,
a zwłaszcza jej jasność, m ogą się nieco róż
nić od przewidywanych. Zaleca się podejm o
wać próby jej dostrzeżenia z dala od miasta,
najlepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli na
początku i pod koniec sierpnia.

Meteory
Od 17 lipca do 24 sierpnia prom ieniują
słynne Perseidy (PER), rój zw iązany z ko
m etą 109P/Swift-Tuttle, o najbardziej regu
larnej corocznej aktywności. Model struktury
strum ienia przewiduje w tym roku w ystąpie
nie głównego m aksimum w nocy z 12 na 13
sierpnia w godzinach od 1.00 do 13.30 z moż
liwym maksim um około 6.00. W tym okresie
radiant meteorów leży w gw iazdozbiorze Perseusza i ma w spółrzędne: rekt. 3h09m, deki.
+59°. Tegorocznym obserw acjom Perseidów
Rys. 11. Trasa planetoidy (192) Nausikaa na tle gwiazd gwiazdozbiorów Wodnika
będzie bardzo silnie przeszkadzał Księżyc
w sierpniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
w pełni.
W okresie od 3 do 25 sierpnia m ożem y także obserw o
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
wać bardzo wolne meteory z roju kappa-Cygnidów (KCG).
4d Gwiazda zmienna długookresowa V Peg (22h01,0m, +6°07’)
Maksim um aktyw ności roju przypada 18 sierpnia. W spół
osiąga maksimum jasności (8,7m).
rzędne radiantu w ynoszą: rekt. 19h04m, deki. +59°. Rój jest
4d06h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
mało aktywny, mało znany i w ym aga obserw acji, jednak w
tegorocznych obserw acjach będzie przeszkadzał Księżyc
zbliżający się do ostatniej kwadry.
*

*

*

6d21h17mGwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008],

1d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.

7d02h04m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

1°17hMaksymalna libracja Księżyca (6,7°) w kierunku krateru Plato
(zacieniony).

8d12h Minimalna libracja Księżyca (5,2°) w kierunku Mare Crisium (oświetlone).

3d19h41mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja-

10d23h55m Gwiazda zmienna Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „ Uranii-PA ” 6/2007],
14d13h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
14d18h Maksymalna libracja Księżyca (7,2°) w kierunku krateru
Mauroiycus (zacieniony).
15d21 hl4 m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005],
16d12h Wenus w koniunkcji górnej ze Słońcem.
17d01h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
17d03h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.
17d10h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
17d19h39m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
18d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (23h11,6m, +59°42')
osiąga maksimum jasności (7,9m) [mapka zamieszczona
w „Uranii-PA" 4/2009],
20d12h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
20d17hMinimalna libracja Księżyca (5,3°) w kierunku krateru Schickard (oświetlony).
22d05h Neptun w opozycji do Słońca.

Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w sierpniu 2011 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV —
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na lewo
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23d11h20m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 150°.
25d Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (8h55,6m, -9°08’)
osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamieszczona
w „Uranii-PA" 6/2005],
25d13h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
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26d04h Merkury nieruchomy w rektascensji.
26d22h Maksymalna libracja Księżyca (7,5°)
w kierunku Sinus Iridium (oświetlona).
26d23h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Al
gol (fi Per) osiąga minimum jasności. Ja
sność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
28d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne
(8h16,6m, +11°44') osiąga maksimum jasno
ści (6,8m) [mapka zamieszczona w „Uranii-P A " 4/2010],
29d07hZłączenie Wenus z Księżycem w odl. 7°.
30d17h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
31a00h57mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW
Aur osiąga minimum jasności. Jasność
gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
31

d2 i hzłączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.

Rys. 13. Trasa komety C/2009 P1 (Garradd) na tle gwiazd gwiazdozbiorów Pegaza,
UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk po
Delfina i Strzały w lipcu i sierpniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 8,5m)
dane s ą w czasie uniwersalnym UT (Green
wich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w lipcu i sierpniu
w Polsce „czasie letnim ”, należy dodać 2 godziny.
M om enty złączeń planet z Księżycem podane są dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
m om enty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.
06.0
Współrzędne równikowe podane s ą dla Epoki 2000.0.
O pracow ał T. Ś ciężor

••

••

•

Rys. 15. Mapa gwiazdozbioru Pegaza do obserwacji gwiazdy zmien
nej V Peg (22h01m02,2s, +6°07’15”). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 2°, północ u góry)
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Rys. 14. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych: źródła prze
ciwsłonecznego (ANT), południowych delta Akwarydów (SDA), alfa
Kaprikornidów (CAP) i Piscis Austridów (PAU) w okresie od 5 lipca
do 20 września
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Rys. 16. Mapa gwiazdozbioru Wieloryba do obserwacji gwiazdy
zmiennej U Cet (2h33m43,7s, -13°08’54"). Podane jasności gwiazd
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
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NGC 4151: aktywna czarna dziura w Oku Saurona
o zbadania centralnego regionu
spiralnej galaktyki NGC 4151
w ykorzysta no o bserw acje
w dziedzinie rentgenowskiej, radiowej
i optycznej. Galaktyka NGC 4151 zo
stała nazwana przez astronom ów
Okiem Saurona ze względu na podo
bieństwo do oka negatywnej postaci
w powieści „Władca pierścieni". W źre
nicy „oka” obserwacje rentgenowskie,
które wykonał satelita CHANDRA (cen
tralna część zdjęcia) połączone zostały
z obserwacjami optycznymi (jasne pla
my w otoczce) przedstawiającymi zjonizowany wodór (Hll), wykonane na 1-metrowym teleskopie Kapteyna w La
Palma. Obszar wokół „źrenicy” przed
stawia rozkład neutralnego wodoru na
podstawie obserwacji radiowych wyko
nanych interferometrem VLA (Nowy
Meksyk, USA). Ten neutralny wodór
jest częścią struktury znajdującej się
blisko centrum galaktyki NGC 4151,

D

która została zniekształcona przez od
działywania grawitacyjne z pozostałą
częścią galaktyki i zawiera materiał,
który spada swobodnie do centrum
galaktyki. Jasne obszary w obrębie
struktury przypominającej elipsę od
powiadają regionom, gdzie ostatnio
w ystąpiły procesy form ow ania się
gwiazd.
Ostatnie badania wyjaśniły, że emi
sja rentgenowska była prawdopodob
nie spowodowana wybuchem zasilo
nym przez superm asyw ną czarną
dziurę (SMBH), zlokalizowaną w cen
trum galaktyki (biały obszar na zdję
ciu). Dowody potwierdzające tę kon
cepcję pochodzą z rozciągniętego
kształtu emisji rentgenowskiej od le
wego górnego do dolnego prawego
rogu zdjęcia powiększenia centrum
oraz na podstawie interpretacji widma
rentgenowskiego. Występują również
oznaki oddziaływania pomiędzy cen

Galaktyka NGC 4151. Zdjęcie wewnątrz pokazuje powiększenie centrum galaktyki o rozmia
rze 2000 lat świetlnych. Dane z satelity CHANDRA widoczne są w centrum większego zdję
cia, a dane radiowe z interferometru VLA ukazano wewnątrz ramki. Obserwacje optyczne
z teleskopu Hubble'a to jasne plamy w otoczce, pokazujące rozkład emisji tlenu. Liniowość
struktury w centrum potwierdza hipotezę o wcześniejszym wybuchu z supermasywnej czar
nej dziury w centrum galaktyki.
Źródło: X-ray: NASA/CXC/CfA/J.Wang, et al.; Optical: Isaac Newton Group of Telesco
pes, La Palma/Jacobus Kapteyn Telescope; Radio: NSF/NRAO/VLA
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tralnym źródłem a gazem z otoczenia;
w szczególności łuk emisji Hll (kolor
żółty) zlokalizowany nad i z lewej stro
ny czarnej dziury.
Dwa różne scenariusze zostały roz
ważone w celu wyjaśnienia takiej emi
sji rentgenowskiej. Jedną możliwością
jest to, że czarna dziura urosła bardzo
szybko 25000 lat temu i promieniowa
nie z materiału spadającego na nią
było tak jasne, że mogło wyrwać elek
trony z atomów w gazie. Promieniowa
nie X mogłoby być wtedy emitowane
przez rekombinację ze zjonizowanymi
atomami.
Druga możliwość również wymaga
częściowego spływu pokaźniej ilości
materiału do czarnej dziury i to względ
nie niedawno. W tym scenariuszu,
energia uwolniona przez materiał spa
dający na czarną dziurę w dysku akrecyjnym tworzy silny wypływ gazu z po
wierzchni dysku. Wypływający gaz jest
grzany w czasie jego drogi do tempe
ratury koniecznej do emisji rentgenow
skiej. Jeśli gaz nie byłby w jakiś spo
sób uwięziony, mógłby uciec z tego
obszaru w czasie krótszym niż 100 000
lat. W obu scenariuszach względnie
krótki czas, jaki upłynął od ostatniego
epizodu wysokiej aktywności czarnej
dziury może być odpowiedzialny za
powodowanie takich wybuchów, zaj
mujących przynajmniej 1% czasu życia
czarnej dziury.
Galaktyka NGC 4151 znajduje się
43 min lat świetlnych od Ziemi i zara
zem jest jedną z najbliższych galak
tyk, która zawiera aktyw ną czarną
dziurę. Z powodu tej bliskości, oferuje
najlepszą szanse do badania oddzia
ływania pomiędzy aktywną superma
sywną czarną dziurą a otaczającym
gazem znajdującym się w macierzy
stej galaktyce. Takie oddziaływania są
uważane za kluczowe procesy w rośnięciu SMBH. Jeżeli emisja rentge
nowska z galaktyki NGC 4151 ma swo
je źródło w gorącym gazie grzanym
przez wypływy z centralnej czarnej
dziury, byłoby to potwierdzenie sprzę
żenia aktywnej czarnej dziury z otacza
jącym gazem w skali całej galaktyki.
Przypomina to wielkoskalowe sprzęże
nie aktywnych czarnych dziur oddzia
ływających z otaczającym gazem, ob
serwowane w gromadach galaktyk, jak
to jest np. w gromadzie Perseusza.
Wojciech Jurusik
Źródło: astronomy.com
3/2011

astronomia i muzyka

Koncert kosmicznych głosów
owiedziawszy się o planowa plarzu płyty „Voices O f The Cosmos”.
nym na niedzielny wieczór 17 Im bliżej byliśmy miejsca zdarzenia, tym
kwietnia br. spektaklu z toruń głośniej do naszych uszu wdzierały się
skim radioteleskopem i dźwiękaminiepokojące
Ko
dźwięki z rozstawionych
smosu w roli głównej, miałem wielką pod anteną radioteleskopu głośników.
ochotę wybrać się do Piwnic. Przeraża Trzaski, szumy, rytmiczne dudnienia,
ła mnie tylko myśl o uciążliwości kil coś jakby strzępy rozmów kosmonau
kugodzinnej podróży w jedną stronę tów ... Nie wiadomo było, czy to już
i nocny powrót, a rano iść do pracy trze koncert czy jeszcze trw ające próby
ba! W niedzielne, wczesne popołudnie, dźwiękowe. Tym bardziej że jeden z wy
ot, tak trochę dla żartu zapytałem znajo konawców cały czas zawzięcie manipu
mego podzielającego moje astromu- lował coś przy aparaturze, sprawiając
zyczne zainteresow ania, czy nie ma wrażenie, jakby ją naprawiał lub regu
ochoty na wypad do Obserwatorium lował. Dopiero wkroczenie na scenę po
Astronomicznego pod Toruniem na kon mysłodawcy całego przedsięwzięcia,
cert prawdziwie kosmicznej muzyki? Sebastiana Soberskiego i jego zapo
Reakcja była jak najbardziej pozytyw wiedź oraz wstępna mowa dr. hab. Ma
na. Co więcej, wyjazdem zainteresowa cieja Mikołajewskiego utwierdziły nas,
ło się jeszcze parę osób. Drobnym pro że jednak się nie spóźniliśmy. Statycz
blemem był tylko brak wejściówek, ne obrazy portretu Jana Heweliusza i ry
które rozdawano kilka dni wcześniej, ale cin gwiazdozbiorów z jego atlasu nieba
w końcu od czego są przyjaciele? Jeden zastąpiły dynam iczne w izualizacje
telefon do Torunia wystarczył, by upew NASA. Dźwięki Kosmosu, w szczegól
nić się, że nie utkniemy pod zamkniętą ności te zarejestrowane toruńskim radio
bramą obserwatorium. Zaplanowany na teleskopem, w niezauważalny sposób
godz. 17.00 wyjazd co prawda trochę się przenikały się z elektroakustycznymi
opóźnił, lecz bez przeszkód dotarliśmy dźwiękami generowanymi przez muzy
na miejsce o godz. 21.00, o której miał ków: Rafała Iwańskiego z Torunia (Xrozpocząć się koncert.
-NAVI:ET) i Wojciecha Ziębę z Gru
Już zbliżając się do Piwnic, zobaczy dziądza (ELECTRIC URANUS).
liśmy efektownie oświetlony 32-metroNa znajomych, jak i chyba na wszyst
wy radioteleskop, a po wyjściu z samo kich zgromadzonych słuchaczach, naj
chodu usłyszeliśmy intrygujące dźwięki. większe wrażenie zrobiło to, gdy w po
W bramie obserwatorium wręczono nam łowie koncertu potężna, kilkusettonowa
mapkę z zaznaczonymi najistotniejszy antena skierowała się w stronę jasnego
mi lokalizacjami oraz po jednym egzem pulsara PSR 0329+54 i po chwili wszy

D

scy usłyszeliśmy miarowe impulsy ko
smicznego zegara. Dla mnie była to po
dwójnie miła chwila, gdyż analiza sy
g nałów w łaśnie tego pu lsara była
tematem mojej pracy magisterskiej, pi
sanej ćwierć wieku temu właśnie tu,
w Piwnicach. Szkoda tylko, że prowa
dzący koncert nie dał dłuższej chwili
spokoju do kontemplacji rytmicznego
bicia kosmicznego „tętna” ...
Po wysłuchaniu odgłosów jeszcze
paru innych pulsarów wkomponowa
nych w prezentowane ze sceny utwory,
odwiedzeniu kwazarów i czarnych dziur,
zaliczyliśm y odwiedziny na Marsie,
widok naszej cudownej błękitnej plane
ty z orbity i szybką historię ewolucji
życia na niej.
Można przyznać rację organizato
rom, że ten często niepokojący i mrocz
ny dźwiękowo spektakl może uzmysło
wić nam, iż wbrew pięknym, barwnym
obrazom Kosmosu, jakie dostarczają
nam teleskopy i misje kosmiczne, to
w cale nie jest przyjazne miejsce dla
człowieka i życia w ogólności. Muszę
się jednak przyznać, iż czy to za sprawą
innego odbioru tych dźwięków w słu
chawkach, czy z racji ludzkiej natury
i talentu artystów, coraz bardziej podo
ba mi się ten muzyczny materiał. Co
rusz odkrywam w nim nowe smaczki,
a je g o słuchanie spraw ia mi coraz
większą przyjemność, czego i Państwu
życzę.

Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2011 (6 zeszytów) kosztuje 60 zł. Cena pojedynczego
zeszytu 11,90 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank M illennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronom ii” i „Uranii-PA” udziela:
Monika Adamów
Centrum Astronomii UM K
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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’„Uranii-PA” nr 1/2011 zamieści
liśmy pięć zdjęć fragmentów po
wierzchni Marsa do identyfikacji.
Nagrody w postaci książek o tematyce astro
nom icznej w ylosow ali Andrzej M idura
z Krakowa i Robert Szczerba z Sieradza.
Nagrody zostaną wysłane pocztą.
Tym razem do rozwiązania mamy trady
cyjną krzyżówkę.

W
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1. Tani teleskop do samodzielne
go montażu wyprodukowany
w 2009 r.
2. Zwycięzca tegorocznej Olimpiady Astrono
micznej w Chorzowie
3. Razem z Penrosem udowodnił twierdzenie
o osobliwościach

10
11

4. Może byłby nim dziś Heweliusz?

12

5. Przewodniczący jury tegorocznego OMSA

»

Zdjęcia w „Uranii-PA"
nr 1/2011 przedstawiały:
1) kanion Chasma
Boreale, 2) dolinę Ares
Vallis, 3) krater Udzha,
4) wydmy North Polar
5) krater Bacolor

13

6. Źródło radiowych gwizdów i chórów
14

7. Województwo z największą liczbą finali
stów LIV Olimpiady Astronomicznej
8. Współautor „Wave Function of the Universe”

9. Ulica, przy której stoi Ratusz Staromiejski w Gdańsku
10. Latem tego roku blisko opozycji
11. Sztuczny satelita Merkurego
12. Jego gwiazda rozbłysła na niebie w 1604 r.
13. Umiłowanie mądrości
14. Zajmuje się ewolucją i strukturą Wszechświata

Odpowiedzi w postaci hasła utworzonego przez litery
w wyróżnionej kolumnie prosimy przesyłać na adres redak
cji do końca czerwca 2011 r. Osoby nie będące prenumerato
rami „Uranii-PA” muszą dołączyć do rozwiązania kupon
umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Prenumera
torzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną. Wśród
autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie książki
o tematyce astronomicznej.

Ciekawe strony internetowe...
Jesteśmy już dwa lata po ostatnim minimum i obserwujemy ciągły wzrost aktywności słonecznej — jednocześnie w sieci
pojawiła się aplikacja pozwalająca na przeglądanie obrazów Słońca w dużej rozdzielczości (w tej chwili jedynie uzyskanych w ra
mach misji SOHO i SDO — Solar Dynamie Observatory). Pod adresem http://jhelioviewer.org/ znajdziemy (na dzień dzisiejszy —
tzn. początek kwietnia) lutową wersję 2.1.3 programu JHelioviewer. JHelioviewer powstał w ramach wspólnego projektu ESA
i NASA (sam projekt nosi nazwę Helioviewer) i został udostępniony przez ESA JHelioviewer Team w grudniu zeszłego roku.
Napisany w języku Java program daje się uruchomić na platformach linuksowych, MS Windows jak i MacOS. Podstawowe wyma
gania to Java 5, OpenGL 1.4, 1 GB RAM oraz dostęp do Inter
netu. Aby ograniczyć transfer danych, JHelioviewer korzysta ze
standardu kompresji obrazów JPEG 2000, pobierając przy tym
z bazy danych jedynie potrzebne w danym momencie fragmen
ty obrazów. Dzięki temu jest możliwe tworzenie w krótkim cza
sie filmików/animacji w dużej rozdzielczości, jak i nakładanie
na siebie obrazów z różnych instrumentów czy misji. Na stronie
http://jhelioviewer.org/ jest dostępny również odsyłacz do arty
kułu (opublikowanego w roku 2009 w Computing in Science
& Engineering) opisującego wykorzystanie standardu JPEG 2000
do wizualizacji danych przez program JHelioviewer.
W numerze 1/2011 pisałem o krótkim filmiku przedstawiają
cym zorzę polarną widzianą z Tromsoe w Norwegii. Dziś pro
ponuję zajrzeć pod kolejne dwa adresy: http://vimeo.com/
21419634 oraz http://www.universetoday.com/84318/simplystunning-aurora-video-from-norway/— jest na co popatrzeć...
(re)
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Słupy św ietlne z 27 grudnia 2010 r. w Jerzm anowicach. Fot. Marcin Filipek

M arcowa pełnia Księżyca sfotografow a
na aparatem FINEPIK HS10 przez Ta
deusza M ichalskiego z Rudy Śląskiej

To zdjęcie jest oczywiście fotomontażem, ale uzyskanym za pom ocą podwójnej ekspozycji w aparacie Olympus SP-590UZ i projekcji
okularowej w 12” Newtonie o ogniskowej 1500 mm z okularem Plóssla 25 mm. Fot. Jerzy Strzeja, Mikołów 12.02.2011, godz. 16.30
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Merkury w kolorze
To pierwsze upublicznione zdjęcie Merkurego wykonane przez Messengera zaraz po tym, jak stał się
sztucznym satelitą tej planety. Merkury jest większy, bardziej gęsty i posiada przydawanie grawitacyjne
prawie dwa razy większe niż Księżyc, ale na pierwszy rzut oka wygla^da prawie tak jak nasz satelita. Tu
widać jasne, niebieskie i brunatne obszary wokół kraterów i długie, jasne pasma materii przebijające się na
powierzchnię.
Duży krater w górnej części obrazu to krater Debussy'ego o średnicy 80 km. Teren u dołu rozciąga się do
południowego bieguna Merkurego i obejmuje obszary nigdy przedtem nie fotografowane z przestrzeni.
Źródło: NASA/J HU APL/CIW
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Rys. 1. Mapa zanieczyszczenia światłem dla Europy. Kolory oznaczają
różne wartości ilorazu jasności sztucznej do jasności naturalnej noc
nego nieba (w zenicie). Źródło: P. Cinzano, F. Falchi (University of Pa
dova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boul
der). Copyright Royal Astronomical Society. Reprodukcja z Monthly
Notices of the RAS za zgodą Blackwell Science (patrz s. 164)
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Rys. 13. Krzywe zmian blasku B i wskaźnika barwy B-/c za
ćmień z 2003 r. (dół) i z 2008/9 r. (góra). Pośrodku ukazane są
profile linii widmowych dubletu sodowego Nal oraz linii H« dla
epok nr 9 (nałożenie linii przerywanej na cienką linię ciągłą) i nr
10 (gruba linia ciągła). Położenie poziomu kontinuum odpowia
da fazie orbitalnej obliczonej według efem erydy JD min =
2434344.1 + 2049d.94 x E (patrz s. 158)
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Rys. 2. Mapa Ameryki Północnej i Europy pokazująca istniejące obecnie obszary ciemnego nieba. Kolorem zielonym oznaczono
obszary nominowane w Kanadzie przez Royal Astronomical Society of Canada, kolorem brązowym — obszary nominowane przez
International Dark-Sky Association, kolorem niebieskim — inne obszary ciemnego nieba (patrz s. 167)
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Nasz numer otwiera artykuł dotyczący odniesień astronomicznych
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Andrzej Woszczyk 1935-2011
W niedzielę, 17 lipca zmarł Profesor Andrzej Woszczyk, Redaktor Na
czelny „Uranii-Postępów Astronomii” , jeden z najbardziej zasłużonych
polskich astronomów, organizator życia akademickiego na Uniwersy
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i naukowego w mieście, wychowaw
ca i nauczyciel kilku pokoleń toruńskich astronomów, jeden z budowni
czych uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego w Piwnicach,
Prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu i były Prezes Polskiego To
warzystwa Astronomicznego, autor wielu artykułów i książek, niestru
dzony popularyzator nauki. Za całokształt działań popularyzujących wie
dzę o Wszechświecie, w 2007 r. prof. Andrzej Woszczyk został uhono
rowany przez PTA Medalem im. Włodzimierza Zonna. Był naszym Mi
strzem i Przyjacielem. Do końca aktywny. Kilka godzin przed kolejną
operacją i na dwie doby przed śmiercią, jeszcze dzwonił i pytał, czy
wyszedł kolejny numer Jego ukochanej „Uranii"...
Szczegółowa biografia w następnym numerze.
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Toruń, czerwiec 2011 r.
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
fot. A. Dauksza-Wiśni

Nasz numer otwiera artykuł dotyczący odniesień astronomicznych
w literaturze. Dzieje się tak po raz pierwszy, bo zwykle zeszyt otwieraliśmy
artykułem o szerszym aspekcie kosmologicznym, W tym miesiącu, z powodu
ciężkiej choroby Naczelnego, menu numeru zostało skomponowane przez
członków Redakcji.
Gdy mówimy o dziełach Szekspira, przychodzi nam na m yśl,, być albo nie
być ” Hamleta. Agnieszka Janiuk, na co dzień zajmująca się astrofizyką
wysokich energii, okiem astronoma dostrzega w twórczości Szekspira
kosmiczną alegorię.
Cezary Gałan relacjonuje obserwacje ekstremalnie długookresowych układów podwójnych
gwiazd zaćmieniowych. W artykule są omówione kampanie obserwacyjne układu zaćmieniowego
EE Cephei o okresie 5,6 roku.
Nadmiar sztucznego światła przesłania nam widok na Wszechświat. W obszarach miejskich
jasność nocnego nieba je st tak duża, że są widoczne tylko najjaśniejsze obiekty. Ciemną stronę
światła opisuje dr Sylwester Kołomański z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Izerski
Park Ciemnego Nieba ma być miejscem, które pozwali zobaczyć złożone piękno Wszechświata.
Członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z kilku różnych oddziałów w Polsce
zorganizowali astronomiczną wyprawę do słowackich obserwatoriów astronomicznych i planetariów
biorących udział w akcji „Karpackie Niebo ”.
Zapraszamy w imieniu zespołu Centrum Nauki Kopernik pod Niebo Kopernika. Jak nas zapewnia
Kamil Złoczewski, właśnie otwarte planetarium Niebo Kopernika je st miejscem niezwykłym w wielu
aspektach. Budynek o kształcie głazu narzutowego kryje w sobie najnowszej generacji system
projekcji.
Bogdan Wszołek omawia III Częstochowską Konferencję Naukową Młodych „Astrophisica
Nova ” zwołaną dla uczczenia 400 rocznicy urodzin Jana Heweliusza oraz informuje o wynikach
I Międzynarodowego Konkursu Artystycznego ,,Ars Astronomica ”, zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Astronomia Nova i Częstochowski Oddział PTMA.
W In Memoriam przypominamy dwie ważne postacie polskiej astronomii:
Stanisława Gorgolewskiego (1926—2011) i Lucjana Broniewicza (1961—2011).
Marek Abramowicz w felietonie: Czy uczniowie Hypatii zdaliby maturę z matematyki? w barwny
sposób porównuje sposoby uprawiania matematyki Hypatii, własne wspomnienia z matematyki
w szkole i obecne sposoby nauczania tego przedmiotu.
Dwaj miłośnicy astronomii, Krzysztof Kanawka oraz Adam Piech, wykorzystali swoje wieloletnie
amatorskie doświadczenia i stworzyli uniwersalny notatnik dla obserwacji astronomicznych, który
przedstawiamy w dziale Astronomia w szkole.
Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekołogiczne „ Grupa Lokalna ” zaprasza
na X V Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii OZMA 2011, a internetowy portal AstroVision.pl
zaprasza na II Toruński Zlot Miłośników Astronomii.
Przepraszając za opóźnienie w wydaniu tego numeru, życzę Państwu przyjemnej lektury i dużo
ciemnego nieba.

Toruń, czerwiec 2011 r.
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czytelnicy piszą.

Pan Marcin M. Płócienniczak
(k1kuj1ro@ yahoo.ca) przystał
nam bardzo długi list, w którym
ocenia nasze czasopismo i daje
wskazówki, ja k „Urania” powin
na się rozwijać. Każda redakcja
cieszy się, gdy takie listy nad
chodzą i korzysta z zawartych
w nich rad i sugestii. M y też
z uwagą, aczkolwiek również
i z wielkim zdziwieniem wczyty
waliśmy się w jego treść. Oczy
wiście można mieć różne kon
cepcje czasopisma i różnie je re
alizować. Ale globalna negacja
tego wszystkiego, czym je s t
współczesna „Urania"zaprezen
towana przez naszego kore
spondenta, w naszej ocenie jest
niesprawiedliwa i budzi nasz
sprzeciw.
Oto pierwszy akapit tego listu:

Szanowna redakcjo,
Z tęsknotą wspominam stare
czasy, gdy „Urania” byta cza
sopismem łączącym pasję dy
d aktyczną profesjonalnych
astronomów z zamiłowaniem
do nieba miłośników astrono
mii. Przez dziesięciolecia, dzię
ki niej pokolenia polskich miło
śników astronomii miały możli
wość pogłębiania wiedzy oraz
zdobywania umiejętności prak
tycznych sprzętowo-obserwacyjnych. Jednak od czasu po
łączenia się „Uranii” z „Postę
pami Astronomii” powoli, acz
systematycznie „Urania" traci
ła swoje walory popularyzator
skie, zamieniając się w to, co
mamy obecnie, czyli stricte
branżową gazetkę publikującą
streszczenia aktualnej pracy
polskich astronomów. Nie do
strzegam już w niej ani pasji,
ani chęci do działania, jedynie
wegetację od numeru, do nu
meru.
M ogę zap ew nić naszego
Korespondenta, że podobnie
ja k w chwili powstania tak i dzi
siaj „U rania” je s t przygotowy
wana z pasją i zamiłowaniem
do gwiaździstego nieba. Nasi
„Ojcowie Założyciele" stworzy
li ją po to, aby wymieniać się
wzajemnie informacjami o tym,
co dzieje się na niebie, ale też
co dzieje się w polskiej astro
nomii. I tę misję do dzisiaj peł
nimy. O ni sam i uczestniczyli
w badaniach, pomagając astro
nom om liczyć o rb ity komet,
p e rtu rb a cje ruch u p la n e to id
przez zbliżenia do planet, zmia
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n y b la s k u g w ia z d itp. A to
uczestniczenie w badaniach
polegało na żmudnych rachun
kach przy pom ocy siedmiocyfrowych logarytmów. Nie bali
się wzorów, ale w nie się za
g łę b ia li i stosow ali, bo taka
wówczas była astronomia. Dzi
siaj inne są środki badawcze.
A co potrafią polscy miłośnicy
astronomii, to widać w każdym
numerze „ Uranii” oraz w kalen
darzach przez nich produkowa
nych i od kilku lat dołączanych
do „Uranii". Obserwacje gwiazd
zmiennych i inne nie są publi
kowane w „Uranii", ale bezpo
średnio w światowych bazach.
Nie wystarczy coś zobaczyć, ale
trzeba zrozumieć, jaka je s t na
tura obserwowanego zjawiska.
I od wyjaśniania tych problemów
„Urania” nie może uciekać. Po
trzebne do tego je st czasem po
kazanie „wzorów”, na których to
się opiera. I potrzebne je s t po
woływanie się na źródła, z któ
rych czerpiemy przekazywaną
wiedzę — tego zresztą wyma
ga od nas pra w o autorskie.
A „U ra n ia " je s t pow szechnie
uważana za jedno z najlepszych
na świecie czasopism popula
ryzujących astronomię.
Ale zdanie naszego Kore
s p o n d e n ta je s t o d m ie n n e .
Przykro nam, ale będziemy je
brali pod uwagę w dalszej pra
cy i ulepszaniu naszego pisma.
A oto ostatni akapit listu:

(33

tu jest miejsce
na

KLAMĘ
Kontakt: urania@astri.uni.torun.pl, tel. (56) 6113014

Zapraszamy na nasze łamy!

Podsumowując. „U rania-Postępy Astronomii” straciła
swój czar, nie ma już mocy pod
bijania serc miłośników astrono
mii. Na pierwszy rzut oka widać,
że nie ma w niej ani zaangażo
wania, ani chęci popularyzacji
astronomii.
Zamiast pomysłu na nowo
czesne czasopismo mamy nud
ne, sformalizowane artykuły, któ
re nijak się mają do gustu i moż
liwości odbioru czytelników. „Urania-Postępy Astronomii” stała
się czasopismem o niczym i dla
nikogo. Zarówno mnie, jak i wie
lu moim znajomym taka forma
nie odpowiada.
Red.: Ciekawi jesteśmy, jakie
je s t Państwa zdanie o „ Uranii”
po tym liście?

W poprzednim numerze „Uran ii- P A ” (n r 3, „A s tro n o m ia
w szkole") przedstawiliśmy arty
kuł naszych Kolegów z Krako
wa „W arsztaty astronomiczne
na zajęciach pozalekcyjnych
w szkołach podstaw ow ych".
Materiały uzupełniające dostęp
ne są na stronie www.as.up.krakow .pl/edu/w arsztaty lub p o 
p rze z www. krakow. a s tro n o 
mia.pl. Serdecznie zapraszamy
do skorzystania z nich i podzie
lenia sie wrażeniami, własnymi
spostrzeżeniami! Zapraszamy
nauczycieli do dyskusji na temat
astronomii w szkole (a raczejje j
braku). Jak temu zaradzić?
(red)

VI Ogólnopolskie Seminarium
Studentów Astronomii
Koło Naukowe Astronom ów Uniwersytetu W arszawskiego zaprasza wszystkich stu
dentów astronom ii na VI OSSA. Konferencja odbędzie się w W arszawie, w dniach
2 2 -2 5 września 2011 r. Celem Sem inarium je st integracja studentów zajm ujących
się astronom ią i dziedzinami pokrewnymi (astronautyka), wymiana wiedzy i dośw iad
czeń. O rganizatorzy przew idują kilka sesji wykładow ych, będzie czas zarów no na
w ystąpienia studentów, jak i zaproszonych gości. Planowany je st również wyjazd
do Obserwatorium Astronom icznego UW w Ostrowiku. Osoby zainteresowane w zię
ciem udziału w Sem inarium proszone są o nadsyłanie zgłoszeń w nieprzekraczal
nym term inie do 31 lipca. W ięcej szczegółowych inform acji znajduje się na stronie
internetowej http://w ww .astrouw .edu.pl/knastr/ossa/.
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148 Astronomia w utworach Williama Szekspira
Agnieszka Janiuk

(PL ISSN 1689-6009)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
z połączenia się „Uranii” (ISSN 0042-0794)
— dotychczasowego miesięcznika PTMA, uka
zującego się od 1922 r. i „Postępów Astrono
mii" (ISSN 0032-5414) — dotychczasowego
kwartalnika PTA, wychodzącego od 1953 r. Pa
tronat: Polskie Towarzystwo Astronomiczne
i Polskie Towarzystwo Miłośników Astrono
mii. Zachowana zostaje dotychczasowa nume
racja „Uranii” . Pismo jest częściowo finanso
wane przez MNiSzW.

William Szekspir, najwybitniejszy dramaturg i narodowy poeta angielski, żył w latach
1564-1616. B ył autorem około 40 sztuk teatralnych, zarówno tragedii, ja k i komedii,
154 sonetów oraz innych utworów. W swoich dziełach w niezwykły sposób potrafił p o 
łączyć lekkość i humor, nieraz groteską, czasem makabrą, z poetyką i filozoficzną głą
bią. Jego dzieła wskazują ponadto na wyjątkowo szeroką wiedzą i znajomość współcze
snych autorowi osiągnięć nauki, w tym astronomii

154 Enigmatyczna natura dysku

w układzie zaćmieniowym EE Cephei
Cezary Gałan

Nakład: 1700egz.

Ekstremalnie długookresowe układy podw ójne zaćmieniowe gw iazd z okresami orbi
talnymi wyrażającymi sią w latach lub dekadach są obiektami szczególnie trudnymi do
badań ze wzglądu na bardzo długie skale czasowe obserwowanych w nich zmienności.
Obecnie je s t znane nieco p o nad czterdzieści przypadków takich układów, które w więk
szości są stosunkowo słabo zbadane. Niniejszy artykuł opisuje wysiłkipoczynione dla zro
zumienia jednego z nich — układu EE Cep, który je s t obiektem unikatowym
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W kolorze: Astronomiczna wyprawa na W schodnią Słowację (w.I); Ziemia nocą
(w.II-III); Galeria Uranii (w.IV, o.III); Obiekt Hanny i galaktyka 1C 2497 (o.IV)

rozmaitości: Ocean magmy na Io (180); Obiekt Hanny (181)
w kraju i na Świecie: Konferencja naukowa młodych „Astrophisica Nova ”
(153); Astronomiczna wyprawa na Wschodnią Słowację (169); Niebo Koper
nika — Niebo otwarte dla wszystkich! (170); M eteoryt Soltmany (172); IM ię 
dzynarodowy Konkurs Artystyczny „Ars Astronomica " (172); Sesja naukowa
w Częstochowie (173); Grudziądzka Masa Krytyczna Astronomiczna (173);
Zegary słoneczne Torunia: warsztaty, wykłady i spotkania, (174)
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178
182
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191
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in memoriam: Profesor Stanisław Gorgolewski (1926-2011); Lucjan Broniewicz (1961-2011)
felieton: Czy uczniowie Hypatii zdaliby maturę z matematyki?
astronomia w szkole: Notatnik astronomiczny dla miłośników astronomii
kalendarz astronomiczny 2011: Wrzesień—październik
astronomia i muzyka: Astrołabium, czyli podróż w czasie
relaks z Uranią: krzyżówka
ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Zdjęcie całkowitego zaćmienia Księżyca 15
czerwca 2011 r., godz. 23.02 CEST wykona
ne w Obserwatorium Astronomicznym w Bu
kowcu refraktorem ED80/600 na montażu
EQ5 i z flattener-reduktorem x 0,85, apara
tem Canon EO S 550D z czasem ekspozycji
6 s przy ISO 800. Jego autorem je st Janusz
Wilandpełniący obecniefunkcję prezesa war
szawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii (nazdjęciu obok). Ob
serwatorium w Bukowcu je s t wspólną inicja
tywą Gminy Brojce, Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Bukowcu i miłośników
astronomii z terenu województwa łódzkiego.
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Agnieszka Janiuk

Astronomia
w utworach
Williama
Szekspira
illiam Szekspir, najwybit
niejszy dramaturg i narodo
wy poeta angielski, żył w la
tach 1564-1616. Był autorem około 40
sztuk teatralnych, zarówno tragedii, jak
i komedii, 154 sonetów oraz innych
utworów. W swoich dziełach w niezwy
kły sposób potrafił połączyć lekkość
i humor, nieraz groteskę, czasem maka
brę, z poetyką i filozoficzną głębią. Jego
dzieła wskazują ponadto na wyjątkowo
szeroką wiedzę i znajomość współcze
snych autorowi osiągnięć nauki, w tym
astronomii.
Ta ostatnia nie była wprawdzie czymś
nadzwyczajnym w wieku XVI, gdy
przeciętna wiedza na temat zjawisk za
chodzących na niebie była w społeczeń
stwie dużo większa niż obecnie. Wiąza
ło się to na przykład z powszechnym
zastosowaniem astronomii w nawigacji
morskiej — dziedzinie bardzo ważnej
w epoce wojny z hiszpańską Wielką
Armadą. Również samo niebo nocne
było w tych czasach dużo lepiej widocz
ne nawet w centrum Londynu. Z dru
giej strony, erudycja Szekspira u niektó-

W

Portret Williama Szekspira
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rych badaczy wzbudzała pewne zasta
nowienie. Po pierwsze, wątpliwości na
rosły wokół momentu powstania niektó
rych dzieł, a po drugie — dotyczyły
liczby autorów i samej osoby: Szekspir
nie pochodził z arystokracji, lecz był
synem rzemieślnika i ukończył jedynie
szkołę lokalną w Stratford.
Gdy mówimy o dziełach Szekspira,
pierwszym utworem, który od razu przy
chodzi nam na myśl, jest „Hamlet” i jego
nieśmiertelne Być albo nie być... Prze
słanie egzystencjalne tego utworu jest
ponadczasowe — lecz spójrzmy nań
okiem astronoma. Zdaniem niektórych,
cały dramat można potraktować jako
kosmiczną alegorię.
Wiadomo, że Szekspir korespondo
wał z matematykiem, Thomasem Diggesem, synem optyka i prawdopodob
nego twórcy jednej z pierwszych lunet
— Leonarda Diggesa. W 1576 r. Tho
mas Digges opublikował dzieło o orbi
tach ciał niebieskich, w którym propo
nuje, że wszechświat jest nieskończony
i zawiera nieskończoną liczbę gwiazd
podobnych do Słońca. W modelu tym
4/20II

*

zyskała uznanie teoria
Kopernika (jej zwolen
nikiem był Joachim
Retyk). Z kolei drugo
planowe postacie dra
matu, fałszywi p rz y 
ja c ie le H am leta —
Rosenkrantz i Guildenstern, re p rez en tu ją
duńskiego astronoma
Tychona de Brahe, au
tora hybrydowego mo
delu kosmosu, w kt ó
rym n i e r u c h o m ą
Ziemię obiega Księżyc
i Słońce, zaś wokół
Słońca krąży pozostałe
pięć planet. Imiona tych
postaci widnieją wszak
wśród wykazu przod
ków na ramie autopor
tretu Tychona. Uczony
ten, znany ze swego
narcyzmu, rozsyłał ów
portret wraz z kopią Portret Tychona de Brahe. Na ramie portretu wypisane s ą na
zwiska jego przodków
swej księgi.
Jednak „Hamlet” kończy się tak, że jest porównywalny swym ogromem do
Rosenkrantz i Guildenstem nie żyją zaś ciężkiej Ziemi, zaś w dramacie „Trona scenę wkracza Fortynbras, który wła ilus i Kresyda” bohater jest wiemy swej
śnie powrócił z Polski... Sama sztuka wybrance podobnie jak środkowi Zie
powstała najprawdopodobniej w roku mia. W tej samej sztuce Ulisses nazy
1601, który był również wa Słońce tym jasnym planetą (zwróć
rokiem śmierci Tychona my uwagę na polski przekład Leona
Ulricha: planeta jest w rodzaju mę
de Brahe.
Nie wszystkie dzieła skim), tym samym zaliczając je do ciał
Szekspira można jednak obiegających Ziemię, choć jest wyjąt
traktować jako jedno kowo jasne. Również Ulisses, w akcie
znacznie opowiadające I dramatu, porównuje godność i mą
się za teorią heliocen drość Nestora do osi, na której niebo
tryczną. Na przykład krąży — metafora ta obrazuje ruch ca
Makbet w drugim akcie łej sfery niebieskiej wokół nieruchomej
wypowiada słowa zapo Ziemi, która jest oparciem i podporą
wiadające grozę mają świata, podobnie jak Nestor dla Helle
cej nastąpić tragedii, nów.
Oprócz Ziemi i Słońca częstym sym
nieuchronnej jak fakt,
bolem
i źródłem metafor u Szekspira jest
że stała w swych posa
dach jest Ziemia. Rów Księżyc.
Przypisywany był mu wpływ na ludz
nież w „Wesołych ku
moszkach z Windsoru” kie losy, a także związek z przypływa
stałość Ziemi jest w wy mi morza, co wyraża w swej wypowie
powiedzi Forda synoni dzi Falstaff w „Henryku IV”: (...) Jak
mem sytuacji pewnej, tak morze prowadzenijesteśmy przez czystą
samo jak fakt, że Falstaf- i szlachetną Panią Lunę, pod opieką któ
fa można zawsze znaleźć rej kradniemy (...).
Księżyc uosabia również zmienność
w tym samym miej scu—
ze
względu
na to, że może pojawiać się
czyli w karczmie.
w
różnych
fazach.
W „Tymonie z Aten”
Dalej, w kronice hi
bohater
zmienia
się
i z bogacza zostaje
storycznej o Królu Ja
Plakat z filmu pt. „Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją” (1990,
pustelnikiem,
podobnie
jak Księżyc,
nie, ból wyrażany w III
reż. Tom Stoppard). W rolach tytułowych wystąpili Gary Old
gdyż
nie
miał
już
od
kogo
pożyczać —
akcie przez Konstancję
man i Tim Roth

łączy koncepcję heliocentryczną z kon
cepcją nieograniczonego wszechświata,
dającą początek tak zwanej Nowej
Astronomii. Digges podziwiał i był za
inspirowany postacią Marcellusa Stelłatusa, autora poematu „Zodiacus Vitae”,
w którym wyrażał on zdumienie ogro
mem otaczającej nas przestrzeni.
Jedną z pierwszych postaci na scenie
„Hamleta” jest Marcellus, obwieszcza
jący istnienie Ducha, któryjest jego zda
niem faktem, a nie przywidzeniem.
Można powiedzieć, że podobnie astro
nom musi w swej codziennej pracy
uwzględnić dychotomię między tym, co
się wydaje (ponieważ to, co widzimy,
to tylko obrazy obiektów kosmicznych
na dwuwymiarowej sferze niebieskiej),
a tym, co jest rzeczywiście, lecz nie pod
lega bezpośredniemu eksperymentowi.
Alegoryczność „Hamleta” może tak
że dotyczyć przedstawienia w tle dra
matu historii rewolucji kopemikańskiej.
Uzurpujący sobie prawo do tronu król
Klaudiusz reprezentuje wówczas Klau
diusza Ptolemeusza, autora obowiązu
jącej przed Kopernikiem koncepcji geocentrycznej. Król Klaudiusz sprzeciwia
się wyjazdowi Hamleta na studia do
Wittenbergi, która, jak wiadomo, była
jednym z pierwszych ośrodków, gdzie
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słońc nie było pożyczać mu zdolnych.
Metafora ta odzwierciedla wiedzę auto
ra o tym, że Księżyc świeci światłem
odbitym.
Zmienny jest też Otello w swych
uczuciach do ukochanej Desdemony,
mówiąc: Czyżja chcą oddać się w jarz
mo zazdrości? Jak Księżyc zmiennym
być w swych podejrzeniach? Również
Julia wzdraga się przed przysięgą Romea na światło Księżyca, gdyż oznacza
łoby ono niestałość jego miłości do niej.
Szekspir był zamiłowanym obserwa
torem nieba, o czym może świadczyć
na przykład następująca kwestia z dra
matu „Otello”, w której obywatel opi
suje rozpętujący się sztorm: Wichrem
szarpana fala z groźną grzywą zda się
uderzać w Wielką Niedźwiedzicę i gasi
ognie, co stoją na straży Gwiazdy Po
larnej.
W scenie tej gwiazdozbiór Wielkiej
Niedźwiedzicy widoczny jest nad hory
zontem, w który biją fale, zaś ognie sto
jące na straży gwiazdy polarnej to Beta
i Gamma Ursae Minoris.
Oczywiście, Szekspir znał również
gwiazdozbiory Pasa Zodiakalnego. Ulis
ses w akcie II „Troilusa i Cressidy”,
mówiąc o zarozumiałym Achillesie, do
którego nie należy iść z poselstwem,
tylko go zawezwać, nawiązuje do an
gielskiego przysłowia „nieść węgiel do
Newcastle” w odniesieniu do gwiazdo
zbioru Raka: Tylko by tuczył dumę dość
ju ż tłustą. Tylko by węgli przyrzucał
Rakowi (...).

Wyrażenie to ozna
cza wykonywanie cze
goś bez sensu, a tutaj
odwołuje się do faktu,
że Słońce przebywa
w Raku w najgoręt
szym miesiącu lata,
którego nie trzeba już
dodatkowo ogrzewać.
D alej, gw iazd o 
zbiory pojawiają się
jako określenie kierun
ków świata, na przy
kład w nieco zabawnej
scenie III w akcie 4
„Titusa Andronicusa”.
Strzelanina, którą zor
ganizował przeciwko
samozwańczemu no
wemu cesarzowi wódz
rzymski Tytus, wraz lae Martis”
z przyjaciółmi Marcusem i Publiusem, okazuje się całkowi
cie bezładna, gdy czytelnik zda sobie
sprawę, że strzelcy, zapewne również
odurzeni nieco winem, mierzą raz na
łono Panny, to znowu na rogi Byka i Ba
rana. Akcja rozgrywa się zapewne zimą,
około północy, gdy nad wschodnim ho
ryzontem pojawia się właśnie gwiazdo
zbiór Panny, zaś Baran znika za hory
zontem zachodnim. Dramat ten, zwany
w podtytule „Najżałośniejszą tragedią
rzymską” i uważany za wstępny szkic
do „Makbeta”, jest niezwykle krwawy.
Powstał około 1592 r. jako dzieło mło
dzieńcze 28-letniego wówczas Szekspi

Średniowieczna miniatura przedstawiająca Bitwę pod Agincourt (25.10.1415), która była jed
nym z największych zwycięstw Anglików nad Francuzami podczas wojny stuletniej. O zmien
nych kolejach tej wojny opowiada Szekspir w utworze „Henryk IV"
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ra. Ten okres w jego twórczości zwany
jest przez niektórych „okresem Tarantinowskim”, ze względu na wyjątkowo
brutalne sceny krwawych porachunków
i okaleczeń, połączone z czarnym humo
rem.
Komety i meteory były często ob
serwowanymi zjawiskami na niebie,
które w czasach elżbietańskich budziły
w ludziach na ogół podziw pomieszany
z grozą. W „Henryku IV” (cz. I, akt I,
sc. 2), groźne komety (w oryginale „me
teors”) określa się jako z jednej ulepio
ne gliny, zgodnie z naszą współczesną
wiedzą, że są to okruchy skalne obecne
w przestrzeni międzyplanetarnej i po
chodzące z odłamków planetoid lub
komet. Te ostatnie w czasach Szekspira
były uważane za zwiastuny nieszczę
ścia: w dramacie „Juliusz Cezar” śmierć
bohatera tytułowego obwieszcza wła
śnie widok komety, co zauważa Kalpurnia w scenie 2 II aktu.
Jak wspomiałam, astronomia była
w powszechnym użyciu w nawigacji,
ale także w życiu codziennym — uży
wano na przykład zegarów słonecznych.
W akcie II, scenie 7 komedii „Jak wam
się podoba” Jakub wyciąga z kieszeni
zegarek — występowały również wer
sje kieszonkowe zegarów słonecznych.
Z kolei w nocy często podawano godzi
nę na podstawie położenia gwiazd, jak
na przykład w „Henryku IV” (cz. I., akt
II, sc. 1), gdy Wóz Dawidowy (czyli
Wielka Niedźwiedzica) znajduje się nad
kominem, co oznacza godzinę 4 rano.
W części drugiej tego dramatu autor
4/2011

zdradza z kolei znajomość almanachu
i położeń planet, mówiąc ustami Księ
cia Henryka o koniunkcji Saturna i We
nus (akt II, sc. 4). Także we „Śnie nocy
letniej” bohaterowie sprawdzają w al
manachu, jaka będzie faza Księżyca
w dniu ślubu Hipolity z Tezeuszem i pla
nowanej premiery sztuki. Jak wiadomo,
przygotowujący to przedstawienie wraz
kompanami Pigwa nie grzeszył rozu
mem, w związku z czym sprawdził tyl
ko, że Księżyc świeci, lecz nie spraw
dził fazy. Ostatecznie okazało się, że rolę
Księżyca musi zagrać człowiek z latar
nią.
Szekspir był pilnym obserwatorem
i wiedział, że punkt wschodu Słońca za
leży od pory roku. W „Juliuszu Ceza
rze” (w akcie II, scenie 1) spiskowcy
dyskutują o tym, gdzie Słońce pokaże
swe pierwsze blaski w dniu planowane
go zamachu — czyli w Idy Marcowe.
Będzie to miejsce tuż nad Kapitolem,
bliżej ku północy, ponieważ dzień bę
dzie już wówczas dłuższy.
Jak duża była wiedza Szekspira na
tem at problem ów w spółczesnej mu
astronomii, świadczyć może wypowiedź
Karola w dramacie „Henryk IV” (cz. I,
akt I, scena 2), który wspomina, że Mar
sa orbita do dziś nieznana, odnosząc się
tutaj do niepewnych losów Wojny Stu
letniej. Problem z Marsem był zagad
nieniem współczesnym Szekspirowi. To
właśnie na podstawie obserwacji poło
żeń tej planety, Kepler w 1609 r. opubli
kował dzieło „De Mortibus Stellae Mar-

tis” i zaproponował
sw o je p ie rw s z e
praw o. D ata p o 
w sta n ia sam ego
dramatu „Henryk
IV” nie jest znana,
jed n ak pow yższa
k w e stia n a su w a
wniosek, że było to
przed rokiem 1610,
gdyż autor nie był
jeszcze św iadom
odkrycia Keplera,
choć słyszał o pro
blemie z Marsem.
W n iek tó ry ch
fragmentach utworów Szekspira może
my doszukać się nie tylko dużej wiedzy
naukowej, ale nawet pewnych zdolno
ści profetycznych, a w każdym razie
dużej intuicji. We wspomnianej już sztu
ce „Sen nocy letniej” autor sugeruje,
wprawdzie ustami głupca, możliwość
umieszczenia człowieka na Księżycu.
Dalej, w tym samym utworze (akt IV,
sc. 1), Oberon mówi o obiegnięciu ca
łej Ziemi prędzej niż Luny promienie —
w czasach, gdy podróżowano okrętami,
przewidzenie możliwości okrążenia Zie
mi szybciej niż w miesiąc świadczy
o dużej wyobraźni. Rekord w tej sztuce
pragnął jednak pobić duszek Puk (akt
II, scena 1): obiegnie Ziemię w minut
czterdzieści. Doprawdy, jest to zastana
wiająca zbieżność choćby w odniesie
niu do prędkości współczesnego sztucz
nego satelity.
Wreszcie ponadczasowa
wiedza Szekspira przejawia
się również w tytule jednego
z proponowanych we „Śnie
nocy letniej” przedstawień,
ostateczn ie odrzuconego
jako nieprzystające do rado
snej cerem onii zaślubin.
W tytule tym Trzy razy po
trzy m uzy lam entują nad
śmiercią nauki zmarłej ostat
nio z nędzy (akt V, sc. 1). Jak
widać, niezależnie od epoki
nauka borykała się z proble
mem finansowania, czego
autor był świadom.
Co do samego autorstwa
i dat powstania wielu dzieł
Szekspira, jak już wspomnia
łam wcześniej, istnieją pew
ne wątpliwości. Na przykład
Tymon z Aten, bohater tytułowy tragedii Szekspira, na
w
Sonecie 98, wątpliwości
malowany przez XIX-wiecznego malarza francuskiego
co do daty jego powstania
Thomasa Couture
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Sierp Księżyca

można próbować wyjaśnić wzmianką
o tańcu Saturna ze Słońcem:
Nie byłem z Tobą tej uroczej wiosny
Gdy pyszny kwiecień bogato odziany
Tchnął w ociężałych wigor swój ra
dosny
I Saturnowi kazał iść wpadwany.
N ie jest pewne jednak, czy autor
miałby tutaj na myśli koniunkcję, czy
opozycję planety — wydarzenia odle
głe od siebie o 11 lat.
Autorstwo zbioru sonetów przypisu
je się czasem innemu poecie, Christopherowi Marlowowi (świadczyć może
0 tym tajemnicza dedykacja Panu W.H.:
Henry Wriothesley był patronem Szek
spira, zaś lord Thomas Walsingham był
opiekunem i przyjacielem Marlowe’a)
albo nawet samej królowej Elżbiecie, ze
względu na fakt, że sonety są adreso
wane do młodzieńca. W roku pisania
Sonetu 98 królowa m usiałaby mieć
wprawdzie od 53 do 69 lat, z uwagi na
w spom niane wyżej daty koniunkcji
1 opozycji Saturna, jednak niewątpliwie
była osobą pełną radosnego wigoru i sił
twórczych.
Dobrym kandydatem na autora dra
matów jest z kolei zdaniem niektórych
badaczy Edward de Vere, hrabia Oxford.
Tutaj mogą świadczyć obecne w wielu
utw orach odniesienia do w ydarzeń
astronomicznych, które miały miejsce za
życia Oxforda, a dalej brak wzmianek
na temat zdarzeń po 1604 r„ w tym o od
kryciach Galileusza. O tych ostatnich tak
obeznany w astronomii autor musiałby
być świadomy— astronom Peter Usher
w swoich artykułach utrzymuje jednak,
że „Hamlet” zawiera wiele zakamuflo
wanych odniesień do odkryć Galileusza,
o czym ze względu na poprawność po
lityczną nie można było w XVII w. na
pisać wprost.
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O tym, czy Szekspir był zwolenni
kiem astrologii, trudno przesądzić. W je 
go czasach większość ludzi, w tym wład
ców, w ja k iś sposób k ierow ała się
wskazaniami astrologii. Jednak w wie
lu miejscach utwory Szekspira świadczą
o tym, że był raczej racjonalistą. Kasjusz
w „Juliuszu Cezarze” (akt I, sc. 2) mówi
na przykład, że wina, mój drogi Brutu
sie, nie w gwiazdach, ale w nas samych,
żeśmy pachołkami— odpowiedzialność
za nasze losy ponosimy my osobiście.
Podobnie Edm und z „K róla Leara”
(w akcie I, scenie 2) twierdzi, że skła
danie winy za własne nadużycia na Słoń
ce, Księżyc, gwiazdy i planety jest je 
dynie wygodną wymówką.
Szekspir wydaje się jednak być prze
konany, że jakiś wpływ na nasze losy
kosmos wywiera, jednak zapewne nie
taki, jak to opisuje astrologia. W Sone
cie 15 mówi na przykład, że człeka i ziele
to samo niebo nagli i hamuje. Możemy
tutaj przywołać słowa XIX-wiecznego
poety i myśliciela Walta Whitmana, któ
rego w „Boskim Wszechświecie” cytu
je Owen Gingerich. W hitman mówi:
Wierzę, iż źdźbło trawy nie mniej zna
czy niż mozolny trud gwiazd, co dziś
można rozumieć tak, że ewolucja i bu
dowa gwiazd może się wydać naukow
com mniej skomplikowana niż budowa
DNA trawy.
Na zakończenie chciałabym przywo
łać również sonet, jeden z najpiękniej
szych, jakie znalazłam w zbiorze Szek
spira— Sonet 14.
Nie z gwiazd o losu przypadłościach
wnoszą
Choć z astronomią własną się
zadaję
Ani przewidzieć zdołam ani proszę
O plagi różne, susze, urodzaje
Ani przyszłości nie znam co do chwili
Ani każdemu deszcz czy wiatr
sprowadzę
A ni książętom powiem czy zbłądzili
A ni co z mapy niebiosów doradzę
Gdyż z Twoich oczu własne
czerpię zdanie
Te właśnie gwiazdy zdają się
uważać
Iż prawda z pięknem złączona
powstanie
Jeśli potomstwu zechcesz ją
przekazać
Albo też straszny los Ci
przepowiadam
Tyżeś kres piękna i prawdy
zagłada.
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Autorka artykułu wraz z przedstawicielami Rady Naukowej CAMK. Od lewej: prof. Micha)
Różyczka, prof. Marek Abramowicz, prof. Michał Hanasz, prof. Marek Sikora, prof. Paweł
Haensel, prof. Wojciech Dziembowski, prof. Bożena Czerny, prof. Bronisław Rudak.
Fot. Stanisław Bajtlik

Oczywiście, jak zawsze w poezji,
sonet ten można interpretować na wie
le sposobów. W ydaje mi się, że po
pierwsze, astronomia, z którą zadaje się
autor, jest nauką a nie narzędziem do
przew idywania przyszłości. Z mapy
niebiosów nie możemy doradzić niko
mu, jak żyć. To, co najważniejsze w ży
ciu człowieka, można zdobyć dzięki
poszerzaniu wiedzy i samodzielnemu
poznawaniu świata. Czy nie ważniej
sze jest jednak iść przez życie we dwo
je — z oczu ukochanej osoby odczyta
my o wiele więcej niż z gw iazd...
Lecz m yślę, że zdaniem A utora,
uwieńczeniem i najlepszym sposobem
zachowania prawdy i piękna, do któ
rych dochodzimy w swym naukowym
trudzie, jest przekazanie ich następnym
pokoleniom : naszym dzieciom lub
uczniom.
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Rada Naukowa CAMK z przyjem
nością wysłuchała powyższego wykła
du. W ramach nieformalnej dyskusji po
wykładzie prof. Marek Abramowicz
wygłosił z pamięci Sonet 49, który On
osobiście uw aża na najpiękniejszy
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w kraju

Konferencja Naukowa Młodych „ A s tro p h is ic a Nova”
rdniach 10-11 maja 2011 r. — Aleksander Kurek „Solaris -— profe łek „Linie pochodzenia międzygwiazw Planetarium Instytutu Fi sjonalne obserwatorium na dachu hiper dowego w widmie gwiazdy HD23180”,
— Bartosz Gauza ,JHU Aquarii — ca
zyki AJD w Częstochowie marketu”,
— Iryna Malygina „The development taclysmic binary system harbouring two
odbyła się III Częstochowska Konferen
cja Naukowa Młodych „Astrophisica of astronomy as an influencing factor on massive planets?”,
Nova” dla uczczenia 400 rocznicy uro change of philosophy of art during the — Sylwia Kusiak i Bogdan Wszołek
„Analiza spektroskopowa materii międzin Jana Heweliusza. Zorganizowały ją Renaissance”,
Instytut Fizyki AJD w Częstochowie — Janusz Nicewicz „Koronalne wyrzu dzygwiazdowej w kierunku oPer”,
— Agnieszka Kuźmicz i Bogdan Wszo
i Obserwatorium Astronomiczne UJ ty materii”,
w Krakowie, przy wsparciu Polskiego — Grygorii Polinovskyi „New astrophy- łek „Nie wszystkie międzygwiazdowe
Towarzystwa Astronomicznego, Pol sical database of the NH3 molecule pro pasma rozmyte są międzygwiazdowe”,
— Julita Ozga i Bogdan Wszołek „Chaskiego Towarzystwa Miłośników Astro perties”,
nomii oraz Astronomii Novej. Wykłady
proszone wygłosili:
— prof, dr hab. Ma
rek Biesiada „Astro
fizyka źródłem ogra
niczeń na egzotyczne
teorie fizyczne”,
— dr Henryk Brancewicz „Rok Hewe
liusza”,
— prof, dr hab. Piotr
Flin „Tadeusz Banachiewicz w Kazaniu
i Tartu” oraz „Wybra
ne własności gromad
galaktyk”,
— prof, dr hab. Jerzy
Machalski „Historia
radioastronomii, jej
największe odkrycia
Uczestnicy konferencji na tle kopuły planetarium w Instytucie Fizyki A JD w Częstochowie. Fot. B. Wszołek
i przyszłość”,
—dr Beata Malec „Strong lensing sys — Szymon Sikora „Mikrosoczewkowa- rakterystyka spektroskopowa środowi
tem as a tool of constraints on dark ener nie w dyskowym modelu Galaktyki”,
ska międzygwiazdowego w kierunku
— Michał Silarski „Symetria CP a ewo £ Per”,
gy models”,
—dr Bogdan Wszołek „Międzygwiaz lucja Wszechświata”,
— Mariusz Tarnopolski „Bąble Fermie
dowe pasma rozmyte i ich badanie — Ernest Świerczyński „Wybuch go”,
w Częstochowie” oraz „Koncepcja gwiazdy nowej V2468 Cygni jako oka — Mateusz Wiśniewicz „Long Term
utworzenia polskiego interferometru ra zja do obserwacji kilku przejawów ak Quasi-Periodicity During X-Ray Decli
tywności gwiazd kataklizmicznych”,
ne of LMXB4U 1636-53”.
diowego”.
Przed rozpoczęciem konferencji oraz
Młodzi astronomowie i studenci — Jan Świerkowski „Upowszechnianie
przedstawili serię interesujących komu astronom ii poprzez sztukę w spół po jej zakończeniu wyświetlono w pla
czesną”,
netarium seanse astronomiczne. Dla nie
nikatów:
— Tomasz Brożek „Badania spektrofo- — Magdalena Wszołek „Wpływ astro których było to pierwsze spotkanie
z możliwościami cyfrowych systemów
tometryczne gwiazd symbiotycznych”, nomii na nauki rolnicze”,
— Maciej Cegłowski „Projekt budowy — Anastasiia Zolotukhina „Observa planetaryjnych.
tions obtained at Kyiv meridian axial
90-100 m radioteleskopu Hevelius”,
Treści przyczynków konferencyj
— Justyna G ronow ska „Gwiazdy circle with CCD-camera and their reduc nych zostaną w najbliższym czasie wy
dane w części czwartej Częstochowskie
zmienne zaćmieniowe — obserwacje tion”.
Całości przyczynków naukowych go Kalendarza Astronomicznego na rok
CC Com”,
2012.
— Tomasz Kundera „Mleczna Droga dla dopełniły plakaty:
— Agnieszka Debudej i Bogdan Wszo
Bogdan Wszołek
całej klasy”,

W

4/2011

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

153

Cezary Gałan

Ekstremalnie długookresowe
układy podwójne zaćmieniowe
gw iazd z okresami orbitalnymi
wyrażającymi się w latach
lub dekadach są obiektami
szczególnie trudnymi do
badań ze względu na bardzo
długie skale czasowe
obserwowanych w nich
zmienności. Obecnie je s t
znane nieco ponad
czterdzieści przypadków takich
układów, które w większości
są stosunkowo słabo zbadane.
Niniejszy artykuł opisuje
wysiłki poczynione dla
zrozumienia jednego z nich
układu EE Cep, który je s t
obiektem unikatowym.
Z zaćmieniami
powodowanymi przez rozległy,
ciemny dysk złożony z drobin
kosmicznego gruzu i pyłu
może on stanowić
odpowiednik dła jednego tylko
spośród znanych układów
zaćmieniowych
słynnego
E Aurigae, który badany
od praw ie 200 łat pozw olił się
poznać jako najbardziej
rozlegfy i chyba najbardziej
niezwykły układ zaćmieniowy,
z powodującym zaćmienia
ciemnym, pyłowym dyskiem
o rozmiarze porównywalnym
z rozmiarem orbity Jowisza.
Kampanie obserwacyjne
przeprowadzone dla zaćmień
w układzie EE Cep w latach
2003 i 2008/9 dostarczyły
danych obserwacyjnych
o nieosiągalnej dotychczas
jakości, które są zarówno
źródłem naszego lepszego
zrozumienia niektórych
aspektów tego systemu,
ale także, ja k to zwykle bywa,
implikują nowe pytania.
—

Enigmatyczna
natura dysku
w układzie
zaćmieniowym
EE Cephei
Kampanie obserwacyjne
2003 i 2008/9

—
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wiazda EE Cephei, jako obiekt
11 w ielk o ści gw iazdow ej,
może być osiągalna już dla ob
serwatora wyposażonego w dobrą lornet
kę. Historia badań obiektu sięga połowy
XX w., gdy został on zidentyfikowany
jako gwiazda zmienna przez Giuliano
Romano, który prowadził obserwacje
metodą fotometrii fotograficznej w oko
licy minimum blasku w 1952 r. Typ
zmienności gwiazdy początkowo został
sklasyfikowany jako R CrB ze względu
na lekką asymetrię krzywej blasku zja
wiska oraz fotograficzny wskaźnik bar
wy
m pg - m pv = +0,6.
Wkrótce,’ w 1956 r.,’
J
’
miłośnik astronomii Roger Weber doniósł
o uchwyceniu na swoich kliszach, już
w cześniej w 1947 r., spadku blasku
gwiazdy o około l m. Ten fakt zapewne
zdecydował, że odtąd zjawisko było ob
serwowane regularnie co 5,6 roku, a w la
tach 60. już wiedziano, że natura zmien
ności je st zaćm ieniow a (zaćm ieniu

G
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z momentu odkrycia w 1952 r. przypisu
jemy numer epoki E = 0). Pierwsze ob
serwowane zaćmienia były bardzo głę
bokie — w minimum blasku osiągały
amplitudy około 2m(rys. 1). Bardzo róż
niło się od nich zaćmienie z 1969 r.
(E = 3), które było płytkie i jako jedyne
miało wyraźnie zarysowaną fazę pła
skiego dna. Kolejne zaćmienie z 1975 r.
(E = 4) było pierwsze, dla którego za
stosowano fotometrię fotoelektryczną.
Zorganizowana przez Ludwiga Meinungera kampania obserwacyjna zaowoco
wała dobrej jakości, dobrze obsadzony
mi krzywymi blasku UBV.Ha. bazie tych
obserwacji Meinunger zaproponował
pierwszy model system u1, w którym
miało dochodzić do zaćmień gorącej
gwiazdy typu B przez pulsującego ol
brzym a typu M o około trzykrotnie
większych gabarytach. Pulsacje olbrzy
ma miały odpowiadać za zmiany głębo1 Meinunger, L., 1975, Mit. Ver. St.,7,97.
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kości zaćmień i ich asymetrię, zaś ga
zowa otoczka wokół olbrzyma za obser
wowane skrzydła zaćmień. Podczas na
stępnego zaćmienia w 1980 r. (E = 5)
zainteresowanie układem wciąż było
żywe, toteż znów otrzymano dobrej ja
kości trójbarwne krzywe blasku. Za
ćmienie to miało przebieg podobny do
poprzedniego. Nowe dane nie wnosiły
jednak nic istotnego, co mogłoby wpły
nąć na rozumienie układu. W kolejnych
epokach zainteresowanie obserwatorów
obiektem wygasło. Podczas zaćmienia
w 1992 r. (E = 7) m etodą fotoelektiyczną uzyskano już tylko kilka punk
tów pomiarowych. Całą niemal wiedzę
na temat tamtego zaćmienia zawdzię
czamy obserwatorom wizualnym, dzię
ki którym wiadomo, że było ono prze
ciętnej głębokości z czasem trwania
przypuszczalnie krótszym niż w której
kolwiek innej epoce.

Model
Zprecesującym dyskiem
Zainteresowanie układem EE Cep
odżyło w obserwatorium w Piwnicach,
gdzie w 1997 r. przeprowadzono wielo
barwne obserwacje UBVR1. Zaćmienie
okazało się jednym z najgłębszych spo
śród dotychczas obserwowanych. Wy
konana po raz pierwszy fotometria w pa
smach RI, ulokowanych w czerwonym
zakresie widma promieniowania, ujaw
niła rzecz zaskakującą — głębokość za
ćmienia zmieniała się nieznacznie w za
leżności od długości fali, osiągając około
l m,75 w paśmie U i aż l m,45 w paśmie I.
Gdyby zaćmiewającą gwiazdą miał być
czerwony olbrzym, dominujący w czer
wonym zakresie, wtedy należałoby się
spodziewać zaćmienia znacznie płytsze
go w paśmie I. Była to pierwsza silna
przesłanka przemawiająca za tym, że cia
ło zaćmiewające nie może być zwykłą,
odewoluowaną chłodną gwiazdą. Model
M einungera przestał ju ż tłum aczyć
w sposób zadowalający obserwacje i wy
magał weryfikacji. Porównując krzywe
blasku od momentu odkrycia zmienno
ści w 1952 r. do pierwszych obserwacji
w Piwnicach w 1997 r. (rys. 1), można
stwierdzić, że pomimo znacznych różnic
w głębokościach i czasie trwania zaćmie
nia posiadają cechy wspólne. Wszystkie
cechuje ta sama postać asymetrii — czas
przebiegu gałęzi opadającej zaćmień jest
zawsze dłuższy niż wznoszącej. W krzy
wych blasku zaćmień lepszej jakości
można wyróżnić pięć charakterystycz
4/2011

nych faz (rys. 2): roz
ległe skrzydła zaćmień
•
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• •
(la—1 i 4-4a), fazy in
•
•
. Ampg
gresu (1-2) i egresu
■AmPg
• AmP8
1952 rok
•
1958 rok
1964 rok
. E=0
. E=2
* .
. E=1
••
(3—4) oraz faza mniej
34310
34340
34370
36380
36410
36440
38410
38440
38470
lub bardziej pochyłego
W .
dna (2-3). Najbardziej
*
* \
t~ '
*
•
•
•
.•
•
wiarygodnym wyja
.i
• /
śnieniem obserwowa
.AB/Am pg *
V
AmP8
1969 rok
1980 rok
1975 rok
nego kształtu zaćmień,
. E=4
. E=3
. E=5
40450
40480
40510
42510
42540
42570
44560
44590 44620
zmian ich głębokości
1 czasu trwania oraz
•
•
•
•
•
* f
słabej zależności głę
• •
X*
• t
bokości od długości
, AV /Avis
. AV
. 4V
V*
1986 rok
1992 rok
1997 rok
'
fali zdaje się być hipo
. E=6
E=7
E=8
teza zaproponowana
46610
46640 46670
48660
48690 48720
50710
50740
50770
JD-2400000
w 1999 r. przez dra
Macieja Mikołajew Rys. 1. Krzywe blasku zaćmień obserwowanych od 1952 r. (E = 0)
do 1997 r. (E = 8). Punktami zaznaczono wyniki pomiarów foto
skiego i Dariusza Gra graficznych lubfotoelektrycznych w pasmach S, l/lub/n^. W przy
czyka2. Zaproponowa padku zaćmienia z 1992 r. (E = 7) krzyżyki oznaczają jasności
li oni, że składnikiem określone (wyinterpolowane) na bazie obserwacji wizualnych
wtórnym układu po
wodującym zaćmienia
może być ciemny dysk
pyłowy wokół ciała
centralnego o niskiej
ja sn o śc i. Z akrycie
gwiazdy przez nieprze
zroczyste wewnętrzne
partie dysku powodo
wałyby centralną, głę
boką część zaćmienia
charakteryzującą się
szybkimi zmianami, dzie EE Cep. Momenty charakterystyczne wzajemnej konfigura
podczas gdy półprze cji dysku i gwiazdy (po lewej) odpowiadają momentom kontak
zroczyste obszary ze tów (1a, 1, 2, 3, 4, 4a) wyróżnionym w schematycznej krzywej
blasku (po prawej)
wnętrzne odpowiada
łyby za rozległe, .atmosferyczne’’ skrzydła Tak specyficzna konfiguracja dysku
zaćmień. Nachylenie dysku w stosunku byłaby bardzo podobna do geometrii
do kierunku widzenia obserwatora oraz zaćmień w układzie £ Aurigae3. Układ
względem kierunku ruchu miałyby w tym ten doświadcza obecnie fazy egresu pod
modelu ulegać zmianie na skutek prece czas trwającego około 2 lat zaćmienia,
sji. Powodowałoby to zmiany pola pro które powtarzają się z rekordowo dłu
jekcji dysku na sferę niebieską oraz gim, 27-letnim okresem orbitalnym.
zmiany w jego głębokości optycznej. EE Cep może być podobnym układem.
Taki mechanizm tłumaczyłby zmiany Zaćmienia obserwowane w systemie
głębokości i czasu trwania zaćmień. Po e Aur są również płytkie, niemal szare
nieważ zaćmienia są niecentralne (za i posiadają fazę płaskiego dna. Tego ro
chodzą przy niezerowej wartości para dzaju rozległe układy z dyskiem pyło
m etru z d e rz e n ia), k rzy w e b lask u wym jako ciałem zaćmiewającym są
obserwowane podczas zaćmień są asy niezwykle rzadkie i poza dwoma wyżej
metryczne. Opisany tu pokrótce model wspomnianymi znany jest tylko jeszcze
mógłby wyjaśnić płytkie (0m,6) zaćmie jeden obiekt, M2-29, który zdaje się
nie z płaskim dnem z 1969 r., jeżeli wykazywać pewne podobieństwa4.
przyjąć, że dysk był wówczas zorien
towany względem obserwatora niemal 3 Zainteresowanych odsyłam do strony interne
dokładnie krawędzią i bez istotnego na towej kampanii obserwacyjnej zorganizowanej
przez R. E. Stencela i J. L. Hopkinsa:
chylenia w zględem kierunku ruchu. http://www.hposoft.com/Campaign09.html
2 M ikołajew ski, M. & Graczyk, D., 1999,
MNRAS, 303, 521.
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4 Zobacz np.: http://arxiv.org/abs/0807.0028,
http://arxiv.org/abs/1001.5387.
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Kampania obserwacyjna 2003
— przesłanki za szybką
rotacją gwiazdy i przerwą
w dysku
Hipoteza o precesującym dysku jako
ciałem zaćmiewającym wymagała po
twierdzenia i głównie dla osiągnięcia tego
celu została zorganizowana kampania ob
serwacyjna na okoliczność zaćmienia
w 2003 r. (E = 9). Dziesięć instrumentów
w czterech krajach europejskich wzięło
udział w obserwacjach fotometrycznych
(tab. 1), uzyskując bardzo dobrej jako
ści dane o dobrym pokryciu czasowym.
Na rys. 3 zaprezentowano krzywe bla
sku składające się łącznie we wszystkich
pasmach UBV(R1)C z około 800 indy
widualnych ocen jasności. Niespodzie
wanie zaćmienie okazało się bardzo
płytkie, lecz zgodnie z oczekiwaniami
było niemal szare. Głębokość zaćmie
nia zmieniała się od około 0m,7 do 0m,5
odpowiednio w filtrach U oraz /. W wy
niku kampanii po raz pierwszy stała się
możliwa analiza ewolucji wskaźników
barwy podczas zaćmienia. Ujawniły się
dwa niebieskie maksima około 9 dni
przed i po minimum zaćmienia, którym
towarzyszą wyraźne cechy w krzywej
blasku B (strzałki na rys. 4). W zrozu
mieniu pochodzenia tych struktur pomo
gły widma. W obserwacjach spektrosko
pow ych w okolicy tego zaćm ienia
wzięło udział 6 instrumentów o średni
cach zwierciadeł około 2 m. Uzyskano
najlepsze jak dotychczas pokrycie ob
serwacjami spektroskopowymi. Anali
zując kształt profili linii Balmera i linii
Feli, doszliśmy do wniosku, że gorący
składnik jest bardzo szybko ratującą

gwiazdą Be otoczoną
emisyjnym pierście
niem gazowym. Pro
file linii wodorowych
sąznacząco rotacyjnie
poszerzone. Porówna
nie profili linii absorp
cyjnych serii Balmera
H8-H11 z profilami
teoretycznym i daje
prędkość rotacji vsin/
= 350 km/s (rys. 5), co
jest wartością bardzo
b lis k ą k ry ty c z n e j
prędkości rotacji dla
olbrzym a typu B5.
Tak szybko ratująca
gwiazda będzie silnie
pociemniona na rów
niku na skutek działa
nia efektu pociemnie
nia graw itacyjnego
von Zeipela. Wartość
stosunku temperatury
z obszaru biegunowe
go do tej w obszarze
rów nikow ym może
dochodzić nawet do
około 3/2. Średnia
temperatura efektyw
na fotosfery gwiazdy
w układzie EE Cep to
około 15000 K. Róż
nice temperatury po
m iędzy obszarem
biegunowym i równi
kowym mogą w tym
przypadku osiągnąć
oko ło 5 -6 ty sięcy
stopni. Taka charakte
rystyka tarczy gwiaz-
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Rys. 3. Krzywe blasku UBV(RI)C uzyskane dziesięcioma telesko
pami ulokowanymi na terenie Europy podczas zaćmienia w 2003 r.
(E = 9). Zaprezentowane zostały jasności różnicowe (Var— comp.)
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Rys. 4. Krzywa zmian jasności w paśmie B podczas zaćmienia
z 2003 r. (E = 9) i towarzyszące im zmiany we wskaźnikach barwy.
Punkty reprezentują średnie arytmetyczne pomiarów otrzymanych
tej samej nocy w takich samych pasmach fotometrycznych

Tab. 1. Zestaw ienie obserw atoriów zaangażowanych w obserwacje fotoelektryczne (w większości CCD; symbol *
oznacza te przypadki, w których ja ko odbiornik był użyty fotopowielacz) podczas i w pobliżu zaćm ień EE Cep
w latach 2003 (E = 9) i 2008/9 (E = 10). Oznaczenia kolumn:
— średnica zwierciadła, P — pasma fotom etryczne, E — numery epok, w których obserwowano, N — liczba indywidualnych wyznaczeń jasności.

Obserwatorium (kraj)
Altan (Czechy)
Ateny (Grecja)
Białków (Polska)
Green Island (Cypr)
Hankasalmi (Finlandia)
llston (UK)
Kraków (Polska)
Kryoneri (Grecja)
GRAS (USA, NM)
Navas de Oro (Hiszpania)
Ostrava (Czechy)
Ostrava (Czechy)
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P
BVRI
BVRI
BVRI
0,6
0,35 BVRI
0,4
BVRI
0,35 BVRI
0,5 UBVRI
1,2 UBVRI
0,3
BVI
0,35
V
0,2
BVRI
BVRI
0,3

0,2
0,4

E

N

10
9 10

60
176

9 10

75

10
10

35
28

10
9 10

Obserwatorium (kraj)

<J>[m]

Piszkestetó (Węgry)

0,6

Piwnice (Polska)

0,6*

Piwnice (Polska)

0,6

Rolling Hills (USA, FL)

0,25
2

68

Rozhen (Bułgaria)
Rozhen (Bułgaria)

0,5

336

Rozhen (Bułgaria)

0,6*

9 10

42

Rozhen (Bułgaria)

0,6

10

127

Skinakas (Grecja)

10

16
24

1.3
0,5

10
10

4

Sonoita (USA, AZ)
Suhora (Polska)
Tenagra-ll (USA, AZ)
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0,6
0,81

P
BVRI
UBVRI
UBVRI
BV
UBVRI
UBVRI
UBV
UBVRI
UBVRI
BVRI
UBVRI
UBVRI

E

N

9

12

9

317

10

352

10
910

80
20

9 10

33

9

18

10

34

9

44

10

349

10
10

196
20
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dy dostarcza sposobności wyjaśnienia ob
serwowanych we wskaźnikach barwy poniebieszczeń. Wyobraźmy sobie, że za
ćmiewający dysk jest podzielony na
dwie części wskutek obecności w nim
kolistej przerwy. Wówczas podczas za
ćmienia powinny wystąpić niebieskie
maksima, gdyby tylko któryś z gorących
obszarów biegunowych pojawił się
w przerwie. Układ EE Cepjestjedynym
w swoim rodzaju unikatem nie mającym
odpowiednika wśród znanych nam sys
temów. Nie istnieją więc gotowe narzę
dzia, których można by użyć do jego wymodelowania. Dlatego musieliśmy
stworzyć własny kod numeryczny po
zwalający uwzględniać spłaszczoną na
turę gwiazdy oraz precesujący dysk,
w którym mogą wystąpić koncentrycz
ne przerwy i/lub otwór centralny. Rys. 6
przedstawia wynik zastosowania tego
kodu dla stworzenia modelu zaćmień
szybko rotującej gwiazdy przez lity
dysk. Taki model pozwala dobrze wy
jaśnić asymetrię zaćmienia, nie spraw
dzając się jednak dla obserwowanych
zmian kolorów. Przyjęto płaski dysk
z rozkładem gęstości jak r 2. Analogicz
ny model, lecz dla przypadku z dys
kiem podzielonym na dwie części przez
występującą w nim kolistą przerwę, jest
zaprezentowany na rys. 7. Przerwa
w dysku pozwala dość dobrze wyjaśnić
zmiany kolorów, umożliwiając wyge
nerowanie efektu o adekwatnej ampli
tudzie. Rozważane modele były jednak
zbyt uproszczone, w szczególności for
muła przyjęta dla opisu rozkładu gęsto
ści w dysku. Dlatego też próby jedno
czesnego rozwiązania krzywych blasku
i krzywych wskaźników barwy nie dają
ostatecznie satysfakcjonujących rezul
tatów.

Kampania obserwacyjna
2008/9

Kampania obserwacyjna z 2003 r. nie
przyniosła rozstrzygających odpowiedzi
na szereg kwestii, między innymi: 1) nie
można było bez wątpliwości potwier
dzić słuszności hipotezy o precesji dys
ku, 2) potwierdzenia wymagała hipote
za o obecności w nim przerwy, 3)
nieznana pozostawała natura ciała cen
tralnego dysku oraz to, jak znaczący
mógłby być wkład obiektu zaćmiewa
jącego do całkow itego strum ienia
w podczerwieni. Nadzieję uzyskania od
powiedzi na te pytania pokładaliśmy
w nadchodzącym kolejnym zaćmieniu,
przypadającym na przełom lat 2008/9
(E = 10). Na apel o obserwacje uzyska
liśmy bardzo silny odzew. W obserwa
cjach fotometrycznych wzięło udział
ponad 50 obserwatorów posługujących
się 20 teleskopami ulokowanymi w Eu
ropie i Ameryce Północnej (tab. 1).
Wyniki w toku kampanii były systema
tycznie prezentowane na specjalnie de
dykowanej stronie internetowej5. Uzy
skano najlepsze jak dotychczas pokrycie
obserwacjami fotometrycznymi. Na pre
zentowane na rys. 8 krzywe blasku skła
da się łącznie ponad 1600 indywidual
nych wyznaczeń jasności. Jakość
uzyskanej fotometrii jest doskonała, się
gając dokładnością tysięcznych części
magnitud. Ostatnia kampania swój suk
ces zawdzięcza dużemu zaangażowaniu
w obserwacje fotometiyczne zarówno
obserwatoriów profesjonalnych, jak
i niedużych teleskopów amatorskich. Na
rys. 9 jest przedstawiony histogram
określający zaangażowanie w obserwa
cje teleskopów o różnych aperturach
oraz ilość uzyskanych nimi danych po
miarowych. W rozkładzie występują
dwa maksima: pierwsze, przy rozmia
rze apertury 3 0 -3 5 cm, pow stało
przede wszystkim za
sprawą zaangażowa
nia teleskopów ama
torskich; za drugie
m a ksim u m przy
60 cm odpowiadają
obserwatoria profe
sjonalne. Zaćmienie
2008/9 wzbudziło
Rys. 5. Profile linii Balmera H10 i H11 w widmie uzyskanym 11 VIII
także zainteresowa
2003 r. w obserwatorium SPM w Meksyku. Linią ciągłą jest ukaza
nie miłośników astro
ne widmo syntetyczne otrzymane z zastosowaniem następujących
wartości parametrów gwiazdy: Te(f = 15000 K, logg = 3,5, Fe/H = 0 nomii, wykonujących
i v«in/= 350 km/s. Dla porównania są ukazane modele odpowiada
obserwacje wizualne.
jące innym prędkościom rotacji vsin/' = 300 km/s (linia przerywana)
Na
rys. lOjestzaprei 400 km/s (linia przerywano-kropkowana)
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Rys. 6. Model zaćmienia szybko rotującej
gwiazdy przez lity dysk. Na górnym panelu
ukazany jest obraz rzutu uktadu na sferę nie
bieską. Biegunowe (gorące) i równikowe
(chłodne) obszary gwiazdy oraz wewnętrz
ne (nieprzezroczyste) i zewnętrzne (półprze
zroczyste) obszary dysku są oznaczone róż
nymi odcieniami. Rozmiar jest wyrażony
w promieniach słonecznych. Panele poniżej
ukazują uzyskane podczas zaćmienia
w 2003 r. różnicową krzywą blasku B (pośrod
ku) i krzywą zmian wskaźników barwy B-/c
(na dole). Linią ciągłą jest naniesiony model
syntetyczny
i/

52740
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52800

---------- 1---------- 1
—

52820

JD “ 2452834.43
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Rys. 7. Modele zaćmienia szybko ratujące
gwiazdy przez dysk z przerwą. Rola paneli
i oznaczeń jest taka sama jak w przypadku
rys. 6. Linią przerywaną jest zaznaczony
wynik uzyskany poprzez jednoczesne dopa
sowanie do krzywych blasku i kolorów. Linia
ciągła reprezentuje wynik dopasowania do
samych tylko wskaźników barwy

zentowana krzywa blasku uzyskana
przez Stanisława Swierczyńskiego, Hansa-Gorana Lindberga oraz sześć osób
z belgijskiej grupy obserwatorów
gwiazd zmiennych W S Belgium6. Sto
sunkowo mała dokładność obserwacji
wizualnych — zdecydowanie przegry
wają one w konfrontacji z obserwacja
mi fotoelektrycznymi — uniemożliwia
5 Strona kampanii 2008/9:
http://www.astri.uni.torun.pl/~cgalan/EECep/
6 http://www.vvs.be/wg/wvs/index_en.php
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ich w ykorzystanie w naszych dalszych
analizach. Niemniej jednak należy zwró
cić uw agę na to, że dobrze oddają one
podstawowe cechy zaćmienia (jego płyt
kość i asymetrię). W razie braku zainte
resow ania ze strony obserwatoriów dys
ponuj ących now oczesnym sprzętem ,
obserwacje w izualne m ogą być bezcen
ne jako jedyne źródło informacji o zja
wisku, czego przykład mieliśmy ju ż cho
ciażby w przypadku zaćm ienia E E Cep
z 1992 roku (E = 7).
Ostatnie zaćm ienie zupełnie niespo
dziew anie okazało się być najpłytszym
w historii obserw acji EE Cep, osiągając
w paśm ie U głębokość około 0m,5. C e
chy obserw ow ane podczas poprzednie
go zaćm ienia pow tórzyły się (strzałki na
rys. 11). Ponownie w e wskaźnikach bar
w y są w idoczne dw a poniebieszczenia.
Zm ieniły się nieco intensyw ności i faza
w ystępow ania tych cech, co zapew ne
m oże być wiązane z pow odow aną pre
cesją zm ianą przestrzennej orientacji
dysku. G arb obserw ow any na gałęzi
opadającej tego zaćm ienia i tow arzyszą
ce m u poniebieszczenie są jednak zbyt
silne, aby m ogły być tłum aczone w y
łącznie w pływ em przerw y w dysku. Te
stow ana je st w łaśnie now a idea, zgod
n ie z k tó rą z a p o w sta n ie tej ce ch y
m ogłaby odpow iadać niejednoczesność
z a ć m ie w a n ia g o r ą c y c h b ie g u n ó w
gw iazdy — w tym scenariuszu cecha ta
byłaby w ynikiem nałożenia się na sie
b ie dw u ró żn iący ch się g łę b o k o ścią

(pierwsze płytsze i drugie głębsze), prze
suniętych o kilka dni minimów.

Dyskusja porównawcza
wyników obserwacji ostatnich
zaćmień
Porów nanie precyzyjnej fotom etrii
i spektroskopii uzyskanej podczas dwóch
ostatnich zaćmień (rys. 13) prowadzi do
interesujących w nio
sków. Zaćmienia oka
o
AL
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Rys. 8. Krzywe blasku UBV(RI)C uzyskane dwudziestoma tele
w ego, zew nętrznego
skopami ulokowanymi na terenie Europy i Ameryki Północnej
pierścienia. M ożliwa podczas zaćmienia na przełomie 2008 i 2009 r. (E = 10). Zapre
w ielo p ierśc ien io w a zentowane zostały jasności różnicowe (Var — comp.) względem
struktura dysku suge gwiazdy porównania BD+55°2690
ruje istnienie jakichś dość masywnych podczas każdego cyklu. U nikalne w id 
ciał krążących w ew nątrz przerw, które m o u z y s k a n o p r z e d z a ć m ie n ie m
byłyby odpowiedzialne za ich uform o z 2003 r. przy fazie -0 ,9 7 5 , na którym
w anie się poprzez analogię do układu linie N al pokazują profile P Cyg. Jeżeli
pierścieni Saturna, gdzie za każdy pier byłby to ślad w ypływ u z gw iazdy Be,
ścień zdają się być odpowiedzialne j a  m oże to znaczyć, że zaćm ienia w ystę
kieś księżyce plane p u ją względnie blisko fazy peryastronu.
ty. W dysku EE Cep G w iazda Be ratująca z prędkością bliską
mogłyby to być mało- krytycznej musi doświadczać ciągłego
masywne gwiazdowe radialnego w ypływ u gazu z równika, co
obiekty (brązowe kar je st potw ierdzone obecnością em isyjne
ły?), ale biorąc pod go pierścienia gazowego. W przypadku
uw agę, że m asyw na istotnie ekscentrycznej orbity w pobli
gw iazda Be w ukła żu peryastronu gw iazda pow inna tracić
duże ilości gazu. Faktycznie w fazach
dzie sugeruje raczej
dalekich od zaćm ienia (-0 ,1 7 , -0 ,2 5 )
j e g o m ło d y w ie k ,
Rys. 9. Histogram ukazujący jak wielu teleskopów o różnych apermożliwe, że jesteśm y obserwowaliśm y pojawianie się absorp
turach użyto do fotometrii CCD podczas ostatniego (E = 10) za
w ła śn ie św ia d k am i cji nałożonych na linię em isyjną H a, co
ćmienia i ilości uzyskanych nimi ocen jasności
formowania się planet m oże wskazyw ać na obecność w syste
w w o k ó łg w ia z d o - m ie dużych ilości rozproszonych obło
10.7
ków materii gazowej.
w ym dysku.
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EE Cep
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w 1997 r. skłaniały nas do przypuszczeń
0 ich powtarzalności. Te bardzo niepew
ne przewidywania zyskały potwierdze
nie w bieżącej epoce. Powtarzalność
1 szybki przebieg zjawiska skłania do
spekulacji, że mogłoby ono być zwią
zane z efektami bliskości w pobliżu
przejścia przez peryastron. Orbita może
być znacząco ekscentryczna. Interesu
jąca korelacja — im silniejsze pojaśnie
nie w paśmie /p rzy fazie -0,2, tym głęb
sze poprzedzające go zaćm ienie —
może być rezultatem zmian projekcji
dysku. Stanowiłoby to dodatkowy argu
ment obserwacyjny przemawiający za
precesją dysku. Dość duża amplituda
om awianych pojaśnień wskazuje, że
wkład ciemnego składnika (dysk i/lub
ciało centralne) do całkowitego strumie
nia w paśmie 1 musi być znaczący. W bli
skiej podczerwieni (pasma JHK) chłod
ny sk ła d n ik m ó g łb y zd o m in o w ać
obserwowane strumienie. Istnieją więc
szanse na dokonanie bezpośredniej de
tekcji promieniowania od nigdy dotych
czas nie obserwowanego składnika po
wodującego zaćmienia. W tym celu
należałoby przeprowadzić podczerwo
ne obserwacje w czasie około rok po za
ćmieniu.

EE Cep jako kuzyn
e Aurigae
Nasze najnowsze wyniki potwier
dzają istnienie podobieństwa pomiędzy
EE Cep i układem e Aurigae, sugerowa
nego w 1999 r. przez dra Macieja Miko
łajewskiego i Dariusza Graczyka. Uzna
w an y d o ty c h c z a s za n a jb a rd z ie j
prawdopodobny model układu e Aur
zakładał, że składa się on z nadolbrzyma typu F0 o masie bliskiej 15 M0 i re
zydującego w centrum dysku układu
podwójnego gwiazd typu B. Analizując
rozkład energii w widmie układu, opie
rając się na nowych pomiarach podczer
wonych Kosmicznego Teleskopu S p itz e r a o r a z d o s t ę p n y c h d a n y c h
archiwalnych, Hoard i inni7 wykazali,
że bardziej prawdopodobny jest wariant
m odelu m ałom asyw nego z gw iazdą
post-AGB typu F (~3M 0) i pojedyn
czym gorącym karłem B5V (~6M 0)
w centrum dysku. Badania interferome
tryczne Kloppenborga i innych8 przy
użyciu interferometru CHARA pozwo
liły uzyskać obrazy dysku na tle tarczy
7 Hoard, D.W., Howell, S.B., Stencel, R.E., 2010,
AJ, 714,459.
8 Kloppenborg, B., i inni, 2010, arXiv: 1004.2464.
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zaćmiewanej gwiaz
dy, w odstępach oko
ło miesiąca, podczas
ingresu trw ającego
obecnie zaćm ienia.
Oszacowali oni war
tość stosunku mas
składników układu
(M?/M b ~ 0,62) oraz
całkowitą masę dys
ku ja k o p o ró w n y 
walną z masą Ziemi.
Dysk pyłowy ma pro
mień około ~3,8 AU
i powinien być zdo
minowany przez ziar
na o rozmiarach prze
4800
4820
4840
4860
4880
4900
kraczających ~10 /um.
JD - 2450000
Ze w zględu na po
Rys. 11. Krzywa zmian jasności w paśmie B podczas zaćmienia
dobnie szary charak z 2009 r. (E = 10) i towarzyszące im zmiany we wskaźnikach
te r zać m ień , dysk barwy
w układzie EE Cep
pow inien być zbudow any
z podobnego materiału o po
dobnie dużych ziarnach. Jed
nak niemal na pewno będzie
on miał dużo mniejszy (kil
k a k r o tn ie ) p ro m ie ń , ze
względu na to, że układ ma
dużo ciaśniejszą orbitę, przy
podobnie dużej sumie, lecz
drastycznie większym kon
tra śc ie m as składników .
Kwestia pochodzenia dysku Rys. 12. Krzywa różnicowa w paśmie / uzyskana w Piw
w układzie EE Cep nie jest nicach na przestrzeni 13 lat. Poziom zerowy odpowiada
średniej jasności poza zaćmieniami
obecnie jasna, podczas gdy
w przypadku e Aur wiadomo już, że po daje się być w zasięgu obecnych moż
wstał on w wyniku transferu masy z ode- liwości i na czym w najbliższym cza
woluowanej gwiazdy, pierwotnie bar sie powinny być zogniskowane bada
dziej masywnej (obecnie post-AGB typu nia układu EE Cep, to obserw acje
F), na wtórny wówczas składnik (obec podczerw one celem próby detekcji
nie masywniejsza gwiazda B5V). Wie składnika wtórnego układu. Zapewne,
my jednak, że układ EE Cep jest młody. jeszcze przez dziesięciolecia układ
Dysk jest więc zapewne pozostałością EE Cephei będzie źródłem intrygują
po form ow aniu się układu. U kład cych zagadek, podobnie jak fascynują
EE Cep znajduje się w kilkakrotnie ca i wciąż tajemnicza, mimo ponad 200
większej odległości niż e Aur, a zaćmie lat badań, e Aurigae.
w ana gw iazda m a kilkanaście razy
Do napisania niniejszego artykułu zostały
mniejszy promień i jest dużo gorętsza. wykorzystane dane obserwacyjne uzyskane
W ykonanie obserwacji interferom e przez szeroką rzeszę prawie 90 obserwato
trycznych, które miałyby doprowadzić rów, w ramach dwu kampanii obserwacyj
do detekcji dysku podczas zaćmienia, nych. Wszyscy Oni są współautorami pre
jest obecnie poza zasięgiem możliwo zentowanych wyników. Autor niniejszego
ści technicznych. U zyskanie orbity artykułu chce złożyć Im serdeczne podzię
spektroskopowej jest także nie lada wy kowania za zaangażowanie w badania ukła
du EE Cep. Wyniki prezentowane w bieżą
zwaniem ze względu na wczesny typ
cym artykule stanowią część rezultatów
widmowy widocznego składnika oraz
publikowanych w dużej pracy, sygnowanej
bardzo m ałą spodziewaną amplitudę przez wszystkich członków kampanii, złożo
zmian prędkości radialnych na pozio nej niedawno do recenzji w „Astronomy
mie kilku do kilkunastu km/s. Co wy & Astrophysics
U r a n i a . - POSTĘPY ASTRONOMII
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Sylwester Kołomański

strona
światła
Od połowy XX w.,
dzięki lampom wyładowczym,
możemy niemalże zmieniać
noc w dzień, a miasta stały się
wyspami światła, które z orbity
łatwo dostrzec na nocnej
części Ziemi. Można
powiedzieć, ż,c człowiek
pokonał ciemność, która
od zawsze wzbudzała w nim
lęk. Wydawałoby się,
że to dobrze, ale...
właśnie zaczynamy rozumieć,
że ciemność nocy jest
potrzebna przyrodzie i nam,
więc powinniśmy ją chronić.
Nierozsądne używanie
sztucznego światła
doprowadziło do zjawiska
zwanego zanieczyszczeniem
światłem. Skala jego jest
na tyle duża, że należy je
zaliczyć do takich problemów
jak chemiczne
zanieczyszczenie atmosfery,
wody i gleby. Nadmiar
sztucznego światła
przesłania nam też widok
na Wszechświat.

Lęki z przeszłości
Termin „zanieczyszczenie światłem”
wydaje się trochę dziwny — słowa „za
nieczyszczenie” i „światło” jakoś nie
pasują do siebie. Światło wywołuje po
zytywne skojarzenia i nie przywołuje na
myśl jakiegokolwiek zanieczyszczenia.
Równie zaskakujące może być nama
wianie do ochrony naturalnej ciemno
ści nocy.
Nasze odczucia wynikają z głęboko
zakorzenionej w nas symboliki światła
i ciemności. Światło symbolizuje życie,
dobro, radość, prawdę itp. Natomiast
ciemność jest symbolem śmierci, zła,
smutku, kłam stw a... Taka symbolika
światła i ciemności wynika stąd, że je 
steśmy gatunkiem, który od początku
swego istnienia był aktywny w dzień i do
takiej aktywności dobowej jesteśm y
przystosow ani. N asz najw ażniejszy
zm ysł— wzrok— słabo działa w ciem
ności. Noc była więc dla prehistorycz
nego człowieka bardziej niebezpieczną
porą niż dzień. W ciemności trudniej
było się orientować i dostrzec niebez
pieczeństwo grożące ze strony drapież
ników. Zdobycie umiejętności posługi
wania się ogniem było również ważne,
dlatego że dało człowiekowi pew ną
możliwość obrony przed niebezpieczeń
stwami ciemności. Późniejszy rozwój
U r a n i a - Po st ę p y A s t r o n o m ii

cywilizacyjny to również historia coraz
doskonalszych źródeł sztucznego świa
tła, które umożliwiły nam wydłużenie
okresu aktywności na noc.
Pomimo że zyskaliśmy „władzę” nad
ciemnością, lęk przed nią pozostał, jest
on wpisany w ludzką naturę. Daje o so
bie znać wtedy, gdy musimy przejść sła
bo oświetloną uliczką, ciemnym par
kiem lub gdy nagle gaśnie św iatło
w naszym domu. Aby zrozumieć, że
nadmiar sztucznego światłajest szkodli
wy a ciemność jest potrzebna, musimy,
choć na chwilę, zapomnieć o naszym
lęku przed nią i spojrzeć na problem z in
nej perspektywy. Od samego początku
istnienia Ziemi obecne jest na niej cią
głe następowanie po sobie dnia i nocy.
Życie, które powstało na naszej plane
cie, przystosowało się do tych cyklicz
nych zmian, tak jak przystosowało się
do obecności innych nieożywionych ele
mentów środowiska naturalnego. Ciem
ność (i światło) jest więc takim samym
elementem tego środowiska jak powie
trze, gleba, woda, skały itd. Jeżeli za
tem chronim y środowisko naturalne
przed negatywnymi skutkami działalno
ści człowieka, to ochronie powinna pod
legać również ciemność nocna, zagro
żona n ieu m iejętn y m stosow aniem
sztucznego światła.
4/Q0II

Fot. 1. Nocne zdjęcie satelitarne Europy. Wyraźnie widoczne są duże miasta europejskie i linia brzegowa kontynentu. Źródło: C. Mayhew
& R. Simmon (NASA/GSFC), NOAA/ NGDC, DMSP Digital Archive

Jasne źródło problemu
Zaledwie nieco ponad 100 lat temu
każdy, w ychodząc przed swój dom
w pogodną noc, mógł na niebie zoba
czyć tysiące gwiazd i Drogę Mleczną.
Nocne niebo było dostępne w pełni swej
okazałości niezależnie od tego, czy ktoś
mieszkał na wsi, czy w mieście. Dziś
już tak nie jest. W obszarach najbardziej
zurbanizowanych jasność nocnego nie
ba okazuje się być tak duża, że widocz
ne są tylko nieliczne, najjaśniejsze
gwiazdy i planety oraz Księżyc. Obec
nie około 50% mieszkańców Unii Eu
ropejskiej żyje na obszarach, w których
niebo nigdy nie jest ciemniejsze niż jak
podczas pełni Księżyca.
Gdzie dokładnie leży źródło tego pro
blemu i jak bardzo jest on poważny?
Odpowiedź na te dwa pytania odnoszą
ce się do zanieczyszczenia światłem sta
nowią zarazem odpowiedź na pytanie,
czy jest sens podejm ow ać działania
mające na celu zmniejszenie tego zanie
czyszczenia oraz jak to zrobić.
Źródłem zanieczyszczenia światłem
jest tzw. oświetlenie zewnętrze (oświe
tlenie uliczne, parkowe, terenów prze
mysłowych, reklam, iluminacja budyn
ków itp.), które:
4/2011

— jest nieodpowiednio osłonięte lub źle
skierowane,
— jaśniejsze niż jest to potrzebne lub
działa w czasie, gdy jest zbędne.
M ożna to też ująć inaczej: sztuczne
światło w nieodpowiednim miejscu, cza
sie i w nadmiernej ilości staje się zanie
czyszczeniem. Krótka definicja zanie
czyszczenia światłem może być też taka:
Zanieczyszczenie światłem to używane
przez człowieka w nocy sztuczne świa
tło, które nie służy nikomu, nie jest po
trzebne i może stanowić utrudnienie,
a nawet zagrożenie.

Ciemna strona światła
Światło zagrożeniem? Z dotychcza
sowych rozważań wynika jedynie, że
zanieczyszczenie ogranicza widoczność
obiektów astronomicznych na ziemskim
niebie. Gdyby pozostać tylko przy tym,
to z punktu widzenia ogółu społeczeń
stw a, całą spraw ę zanieczyszczenia
światłem można by spokojnie zlekcewa
żyć. Współczesna cywilizacja ma już
mnóstwo różnych problemów ekolo
gicznych, ekonomicznych i politycz
nych. Problem, czy widać w miastach
na nocnym niebie 100 czy 1000 gwiazd,
wydaje się być w tej skali zaniedbywalny. Ponadto jasno oświetlone ludzkie
U r a n i a . - POSTĘPY ASTRONOMII

osady są symbolem postępu, rozwoju
cywilizacyjnego, a łunę światła na mia
stami możemy uważać za drobny efekt
uboczny. To, że widzimy na niebie mniej
gwiazd, jest niewielką ceną za jasne,
bezpieczne ulice.
Niestety, nie chodzi tu tylko o ciem
ne niebo, a miejska łuna światła, jak się
zaraz przekonamy, jest takim samym
symbolem postępu, jak gęsty dym uno
szący się z fabrycznych kominów i rze
ki „wzbogacone” ściekami. Skutki za
nieczyszczenia światłem przejawiają
się w wielu dziedzinach życia i doty
kają nas wszystkich, niezależnie od
tego, czy lubimy obserwować nocne
niebo, czy nie. Odpowiedzmy, więc na
pytanie, komu i dlaczego zanieczysz
czenie światłem szkodzi. Zacznijmy
jednak od astronomii.
Astronomia
Zanieczyszczenie światłem stanowi
oczywiście problem dla ludzi pragną
cych prowadzić obserwacje ciał niebie
skich. Zaw odow i astronom ow ie są
zmuszeni budować nowoczesne obser
watoria na odludziach, gdzie jest wy
starczająco ciemno. Niektóre ze star
szych obserwatoriów, położone zbyt
blisko miast lub w ich obrębie, nie na-
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dają się obecnie do prowadzenia profe
sjonalnych obserwacji. Zanieczyszcze
nie światłem doskwiera też obserwato
rom amatorom. Aby znaleźć się pod
nocnym niebem odpowiadającym ich
potrzebom, zmuszeni są czasem do po
konyw ania dużych odległości. Choć
negatyw ny w pływ zanieczyszczenia
światłem na obserwacje astronomiczne
dotyka tylko względnie niedużej grupy
ludzi, ale podawany jest tu jako pierw
szy z powodów historycznych. Astrono
mia była pierwszym miejscem, w któ
rym zanieczyszczenie to rozpoznano
jako uciążliwe, a astronomowie jako
pierwsi zaczęli zwracać uwagę społe
czeństwa na ten problem. Również obec
nie astronomowie (amatorzy i profesjo
naliści) należą do osób zaangażowanych
w działania mające na celu ogranicze
nie zanieczyszczenia światłem.
Dla astronom ii zanieczyszczenie
światłem to nie tylko utrudnienia w pro
wadzeniu obserwacji, ale również wy
mierne straty. Sztuczne zwiększenie ja 
sności nieba zmniejsza zasięg teleskopów
w sensie minimalnej jasności obiektów
dostępnych do obserwacji. Większy,
droższy teleskop przy jaśniejszym niebie
może mieć gorszy zasięg niż mniejszy
i tańszy znajdujący się pod naturalnie
ciemnym niebem. Wzrost zanieczyszcze
nia światłem powoduje zatem spadek
wartości sprzętu obserwacyjnego nie tyl
ko pod względem naukowym, ale rów
nież finansowym.
Pozostałe skutki zanieczyszczenia
światłem mają znacznie szerszy zasięg.
Bezpieczeństwo
Lampy świecące wprost do oczu po
wodują zjawisko olśnienia. Zjawisko to
wynika ze zbyt dużej jasności źródeł
światła lub z dużego kontrastu pomię
dzy m iejscam i ośw ietlonym i jasno
a oświetlonymi słabo lub wcale. Olśnie
nie sprawia, że oko nie może dostoso
wać się do dużych różnic w jasności.
Efektem tego jest uczucie dyskomfortu
i mniejsza możliwość widzenia ciem
niejszych obszarów. Nadmierne, nie
równomierne i olśniewające oświetlenie
drogowe może zmniejszać też zdolność
widzenia uczestnikom ruchu drogowe
go oraz odwracać ich uwagę od prze
szkód, przyczyniając się do powstawa
nia wypadków. Ź le zaprojektow ane
oświetlenie uliczne w pobliżu lotnisk
może być mylące dla pilotów, a tym sa
mym niebezpieczne.
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Kilka słów
o terminologii
Najczęściej, gdy mowa jest o za
nieczyszczeniu światłem, pojawia
się termin „ciemne niebo”. Dzieje
się tak z dwóch powodów:
— Po pierwsze, o zanieczyszcze
niu światłem często mówią astro
nomowie (amatorzy i profesjona
liści), dla których ciemne nocne
niebo mało lub wcale niezanieczyszczone światłem jest niezbęd
ne dla prowadzenia obserwacji.
— Po drugie (i to jest nawet waż
niejsze), ciemność nocnego nieba
jest bardzo dobrym, łatwo dostrze
galnym wskaźnikiem jakości noc
nego środowiska. Ciemniejsze nie
bo oznacza, że na danym obszarze
mniejsze jest zanieczyszczenie
światłem, a zatem nocne środowi
sko (nocna ciemność) jest mniej za
burzone przez sztuczne światło.
Biorąc pod uwagę drugi z po
wyższych punków, łatwo zrozu
mieć, że ochrona ciemnego nieba
jest równoważna z ochroną noc
nego środowiska. Dlatego też mo
żemy zamiennie używać terminów
„nocna ciemność" i „ciemne niebo”
lub „ochrona nocnego środowiska”
i „ochrona ciemnego nieba".

Przykładem tego, jak niebezpieczne
może być złe oświetlenie jest wypadek
lotniczy z 1 lutego 1991 r. Wieczorem
1 lutego 1991 r. na lotnisku w Los An
geles doszło do wypadku lotniczego,
w którym lądujący samolot USAir Fli
ght 1493 zderzył się na pasie z drugim
samolotem, SkyWest Airlines Flight
5569, kołującym na pozycję startową.
Jak w każdym w ypadku lotniczym,
przyczyn jego zaistnienia było kilka,
w tym błąd kontrolera lotu. Wśród czyn
ników sprawczych komisja badająca
wypadek wskazała złe oświetlenie pły
ty lotniska. Oświetlenie było tak usta
wione, że powodowało olśnienie kon
trolerów lotu, utrudniając obserwację
ruchu na płycie lotniska.
Ekologia
Brak ciemności w nocy wpływa na
wiele aspektów zachowań flory i fauny,
zaburzając naturalne cykle św iatła
i ciemności (dobowe, miesięczne, rocz
ne). Zanieczyszczenie światłem może
zakłócać orientację przestrzenną zwie
rząt, zmieniać wzajemne zależności po
między różnymi gatunkami i wpływać
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na psychologię, zdobywanie pożywie
nia, rozmnażanie, kom unikację oraz
inne istotne zachowania zwierząt.
O tym jak waży jest wpływ światła
na organizmy żywe nie trzeba nikogo
przekonywać. Wystarczy spojrzeć na
fotosyntezujące rośliny, które bez świa
tła nie mogą istnieć. Potrzeba ciemno
ści nie jest już tak oczywista. Badaniem
zachowań i metabolizmu organizmów
żywych w ciemności (np. nocnej) zaj
muje się skotobiologia. Chodzi tu nie
0 to, jaki negatywny wpływ na organi
zmy żywe ma brak światła, ale jaki jest
pozytywny wpływ okresowego braku
tego światła (np. w cyklu dobowym).
Badania skotobiologiczne są podstawą
do lepszego zrozumienia wagi ochrony
nocnego środowiska przed zanieczysz
czeniem światłem. Głównym, ogólnym
wynikiem tych badań jest stwierdzenie,
że ciemność jest konieczna dla funkcjo
nowania systemów biologicznych. Ter
min skotobiologia powstał w roku 2003
w Kanadzie podczas sympozjum „Eco
logy o f the Night”.
Zdrowie
Badania wpływu światła w nocy na
organizm ludzki prowadzi się stosunko
wo od niedawna, jednak już pierwsze
wyniki są niepokojące. Podobnie jak
w przypadku zwierząt, zanieczyszczenie
światłem ma również wpływ na ludzi.
Nadmiar sztucznego światła w nocy za
burza nasz naturalny cykl dobowy. Cho
ciaż skutki obecności sztucznego świa
tła mogą być nieznaczące w skali jednej
nocy, to jednak „świetlny stres” wywie
rany w sposób ciągły na organizm może
mieć negatywne, długoterminowe skutki
zdrowotne. Wskazuje się, że zanieczysz
czenie światłem może powodować róż
ne dolegliwości, takie jak zmęczenie,
stres, odczucie niepokoju, bezsenność.
Nawet stosunkowo słabe światło w nocy
m oże być przyczyną zaburzeń snu
1 zmniejszenia produkcji hormonu me
latoniny przez organizm. Wyniki badań
medycznych wskazują, że nocne, sztucz
ne oświetlenie może być czynnikiem za
burzającym układ odpornościowy oraz
czynnikiem zwiększającym ryzyko za
chorowania na raka, poprzez zmniejsza
nie ilości wytwarzanej nocą melatoni
ny. Zaskakujący jest wynik badań nad
samobójstwami popełnianymi w kra
jach leżących w strefie polarnej, jak
północna Skandynawia czy Grenlandia.
Wbrew oczekiwaniom najwięcej samo4 /2 0 H

bójstw zdarza się nie w zimie, gdy dni
są krótkie lub trwa noc polarna, ale la
tem, gdy dzień trwa praktycznie całą
dobę. Jak widać, długotrwały brak ciem
ności może być poważnym czynnikiem
zaburzającym organizm człowieka.
Ekonomia i ekologia
Złe oświetlenie oznacza marnotraw
stwo prądu elektrycznego a tym samym
pieniędzy (prywatnych i publicznych).
Światło, które nie świeci tam, gdzie trze
ba, kiedy trzeba łub zbyt jasno, jest tak
samo użyteczne jak ciepło, które w zi
mie ucieka z mieszkań nieszczelnymi
oknami, ogrzewając ulice i parki. Pła
cąc za złe lub zbędne oświetlenie, fun
dujemy sobie dodatkowe zanieczyszcze
nie atmosfery, bo energia elektryczna
marnowana na zbędne oświetlenie rów
nież musi być wytworzona przez elek
trownie. To oznacza zwiększoną emisję
zanieczyszczeń, poniew aż obecnie
większość energii wytwarzana jest przez
elektrownie pracujące na paliwach ko
palnych.
Kultura i estetyka
Zanieczyszczenie światłem zdecydo
wanie zmienia charakter krajobrazu,
zubożając go o bardzo ważną składową
— o ciemne, rozgwieżdżone niebo. Nie
bo to od niepamiętnych czasów inspiro
wało człowieka i kształtowało go. Było
źródłem wierzeń, wpływało na sztukę,
filozofię, religię, literaturę i naukę. Nad

miar sztucznego światła spowodował, że
obecnie dla bardzo wielu ludzi ciemne
niebo ozdobione mnóstwem gwiazd jest
na co dzień niedostępne. Ludzie żyjący
pod sztucznie rozświetlonym nocnym
niebem często nawet nie mają pojęcia
o tym, jak naprawdę ono wygląda. Ich
obraz nieba jest mocno zdegradowany,
a to, co widzą nocą nad swoimi głowa
mi, nie bardzo może zachwycać i inspi
rować tak jak prawdziwie ciemne niebo.

Ciemność w odwrocie
O tym, jak dużym problemem jest
zanieczyszczenie światłem, świadczy
nie tylko to, że dotyka ono wielu dzie
dzin życia, ale również siła, z jaką to się
dzieje. Chyba najprostszym sposobem
na to, by poznać globalną skalę proble
mu, jest spojrzenie na nocną część Zie
mi z orbity. Do takiej analizy idealnie
nadają się zdjęcia z satelitów DMSP
(Defense Meteorological Satellite Pro
gram). Na pokładzie każdego z tych sa
telitów znajduje się instrument o nazwie
OLS (Operational Linescan System).
Jego głównym zadaniem jest obserwa
cja chmur. Jednak wysoka czułość OLS
na światło czyni z niego idealny instru
m ent do obserwacji nocnych źródeł
sztucznego światła i badania zanieczysz
czenia światłem.
Na zdjęciach DMSP/OLS doskona
le widoczne są obszary najbardziej za
ludnione i zurbanizowane. Bez trudu
odnajdziemy tu A m erykę Północną,

Różne oblicza
zanieczyszczenia światłem
Zanieczyszczenie światłem przejawia się jako:
— ucieczka światła do obszarów, które nie powinny być oświetlane lub nie
są celem danego oświetlenia (np. świecenie lamp ulicznych na ściany bu
dynków i do okien mieszkań),
— emisja światła w ilości większej niż jest potrzebne (zbyt jasne oświetle
nie oraz oświetlenie działające w czasie, gdy jest zbędne),
— olśniewanie* użytkowników oświetlenia zewnętrznego (pieszych, kierow
ców itd.) źródłami światła źle osłoniętymi lub źle skierowanymi albo zbyt ja
snymi, prowadzące do powstania uczucia dyskomfortu lub nawet utrudniają
ce korzystanie z oświetlenia,
— chaos świetlny, powodowany przez źle zaprojektowane oświetlenie, pro
wadzący do dezorientacji lub odwracający uwagę od przeszkód (np. duże
nagromadzenie w jednym miejscu oświetlonych reklam i znaków informacyj
nych ruchu drogowego),
— sztuczne rozświetlenie nocnego nieba (zwane łuną miejską albo smo
giem świetlnym) występujące zwłaszcza nad obszarami miejskimi; powstaje
wskutek rozpraszania sztucznego światła w atmosferze.
' Olśnienie — warunki widzenia powstałe na skutek niewłaściwej, wysokiej jasności źródeł świa
tła lub zbyt dużych kontrastów, które powodują uczucie dyskomfortu i obniżają lub uniemożliwiają
rozpoznawanie szczegółów. W skrajnym przypadku, bardzo silne olśnienie powoduje przejścio
wy brak zdolności widzenia.
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Europę, Indie czy Japonię (patrz zdję
cie na rozkładówce). N a zdjęciu przed
stawiającym samą Europę (fot. 1) łatwo
możemy prześledzić przebieg linii brze
gowej kontynentu czy też odnaleźć
większe i mniejsze miasta. Na zdjęciach
OLS widoczne są nawet miasta liczące
niewiele ponad 1000 mieszkańców.
Ogromna ilość zewnętrznych źródeł
światła sprawia, że nocne zdjęcia Ziemi
usiane są gęsto większymi i mniejszy
mi wyspami światła. Widać też, że ob
szary, gdzie noc pozostaje naturalnie
ciemna, występują tylko na odległych
odludziach: pustynie, lasy tropikalne,
wysokie góry, obszary polarne i ... oce
any. Chociaż i to też nie jest już regułą
— Alpy wcale nie wyróżniają się na
nocnym zdjęciu Europy.
Widoczność ludzkich osiedli na noc
nych zdjęciach satelitarnych jest powo
dowana przez dwie składowe:
— światło emitowane do góry bez
pośrednio lub po odbiciu od powierzch
ni oświetlanych,
— światło trafiające do góry po roz
proszeniu w atmosferze ziemskiej.
Pierwsza składowa dominuje w ob
szarze miast i innych terenów zabudo
wanych. Większą rolę odgrywa tu świa
tło odbite, ponieważ na szczęście lampy
świecące pionowo do góry są w mniej
szości. Druga składowa to „łuna miej
ska” widziana z góry. Jest ona słabsza
od pierwszej składowej, dlatego na zdję
ciach uwidacznia się poza obszarami
m iejskim i. D ruga składow a niesie
ważną informację— „łuna miejska” nie
ogranicza się tylko do obszarów za
mieszkanych, ale sięga daleko poza nią.
Nocne niebo może być sztucznie rozświe
tlone nawet wiele dziesiątków kilome
trów od centrum dużego miasta. Sztucz
ne światło „uciekające” z miast lub wsi
pokonuje znaczne odległości, zanim cał
kowicie rozproszy się w atmosferze.
Wskutek tego zanieczyszczenie światłem
rozlewa się na duże obszary, sięgając na
wet do miejsc słabo zaludnionych lub zu
pełnie nie zamieszkanych.
Chociaż zdjęcia satelitarne dostar
czają tylko informację jakościową o za
nieczyszczeniu światłem, to już tu wi
dać, że problem jest poważny i obejmuje
duże obszary Ziemi. Aby otrzymać glo
balne dane ilościowe, m usielibyśmy
w ogrom nej liczbie m iejsc na p o 
wierzchni naszej planety zmierzyć, ile
dokładnie dociera tam sztucznego świa
tła. Dobrym i prostym wskaźnikiem
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stopnia zanieczyszczenia światłem da
nego miejsca jest jasność nocnego nie
ba nad nim. Jednak nawet używając
takiego prostego wskaźnika, przygo
towanie globalnej mapy zanieczyszcze
nia światłem wydaje się zadaniem nie
wykonalnym. Pomiar jasności nocnego
nieba w ogromnej ilości miejsc pochło
nąłby znaczną ilość czasu i pieniędzy
oraz wymagałby zaangażowania dużej
grupy osób obserwatorów.
Na szczęście znaleziono prostszy
sposób na sporządzenie globalnej mapy
zanieczyszczenia światłem. Przepis na
taką mapę jest następujący:
Krok 1: mierzymy, ile sztucznego
światła ucieka w niebo, korzystając z po
miarów satelitarnych, takich jak dane
z DMSP/OLS.

Krok 2: liczymy, jak to światło, roz
chodząc się w atmosferze, wpływa na
jasność nocnego nieba; przy oblicze
niach musimy uwzględnić następujące
czynniki:
— rozpraszanie światła przez moleku
ły i aerozole,
— absorpcję światła podczas jego pro
pagacji,
— ilość aerozoli w atmosferze,
— krzywiznę Ziemi,
— wysokość danego obszaru n.p.m.,
— osłanianie przez łańcuchy górskie,
— naturalną jasność nieba.
Metodę tę wymyśliła i zastosowała
grupa naukowców związana z Dipartimento di Astronomia (Universita di Pa
dova) i NOAA National Geophysical
Data Center (Boulder). Badania wspie

LETNIE IMPREZY ASTRONOMICZNE
W IZERSKIM PARKU CIEMNEGO NIEBA
23.07.2011 (sobota)
Teleskopowe obserwacje Słońca na tradycyjnym festynie z okazji
dnia św. Anny
miejsce: Jizerka
wstęp: darmowy
impreza dla: szerokiej publiczności
6.08.2011 (sobota)
„Gwiezdna noc” w Muzeum Gór Izerskich; w programie teleskopo
we obserwacje nocnego nieba
miejsce: Jizerka
wstęp: darmowy
impreza dla: szerokiej publiczności
25-28.08.2011 (czwartek-niedziela)
Ogólnopolskie Spotkania Astronomiczne „Weekend pod Gwiazda
mi"; w programie obserwacje nieba i wykłady astronomiczne
miejsce: Orle
zapisy i szczegółowe informacje: www.osa.teleskopy.net/2011Jesien
impreza dla: miłośników astronomii
27.08.2011 (sobota)
Polsko-czeski piknik astronomiczny; w programie teleskopowe ob
serwacje nocnego nieba i ognisko
miejsce: Orle
wstęp: darmowy
impreza dla: szerokiej publiczności
Szczegółowe informacje o imprezach pojawią się
na www.izera-darksky.eu.
Jeśli masz pytania, napisz na: pi@astro.uni.wroc.pl
Jizerka położona jest po czeskiej stronie Gór Izerskich przy bocznej dro
dze odchodzącej od drogi Harrachov — Liberec
współrzędne: 50°49'6"N, 15°20‘46"E
Orle jest położone po polskiej stronie Gór Izerskich, 4 km od przejścia
granicznego w Jakuszycach (trasa Szklarska Poręba — Harrachov)
współrzędne: 50°48'54"N, 15°22'59"E
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ra też Light Pollution Science and Tech
nology Institute (Thiene). W grupie pra
cują Pierantonio Cinzano, Fabio Falchi
oraz Christopher D. Elvidge. Efektem
ich pionierskiej pracy jest atłas zanie
czyszczenia światłem. Wyniki pracy tej
grupy były publikowane w uznanych
czasopismach astronomicznych i są do
stępne w Internecie. Chociaż przepis na
atlas wygląda prosto, jednak na jego
opracowanie potrzeba dużo czasu obli
czeniowego na wydajnych kompute
rach. Ponadto sytuacja zmienia się z roku
na rok wraz ze wzrostem ilości źródeł
sztucznego świata. Dlatego też prace na
atlasem wciąż trwają.
Przyjrzyjmy się mapie Europy z tego
atlasu. Rys. 1 (s. o.II) przedstawia mapę
sztucznej jasności nocnego nieba. Mapa
ta umożliwia ocenę stopnia zanieczysz
czenia światłem, który przedstawiono
jako iloraz R jasności sztucznej nieba
do jasności naturalnej (wartość w zeni
cie). Iloraz R został policzony bez
uw zględnienia wysokości, na jakiej
znajduje się dany obszar, czyli tak, jak
by cała powierzchnia Ziemi była poło
żona na poziomie morza. Dzięki takie
mu podejściu można ocenić i porównać
poziom zanieczyszczenia św iatłem
w różnych miejscach oraz zidentyfiko
wać obszary najbardziej zanieczyszcza
jące atmosferę światłem lub te, w któ
rych sztucznego światła jest najmniej.
Chociaż nieuwzględnienie rzeczywi
stych wysokości n.p.m. nie pozwala z tej
mapy dokładnie odczytać, jak widocz
ne jest nocne niebo w danym miejscu,
jednak możemy wyciągnąć następujące
ciekawe wnioski.
— Granica pomiędzy obszarem czar
nym a szarym oznacza R = 0,1 i jest jed
nocześnie definiowana przez Międzynaro d o w ą U nię A stro n o m iczn ą ja k o
granica pom iędzy niebem niezanieczyszczonym a zanieczyszczonym. Je
dynym miejscem w Europie (poza eu
ropejską częścią Rosji), gdzie niebo ma
naturalną jasność, jest północna Skan
dynawia.
— Granica pomiędzy obszarem zielo
ny a żółtym (R = 1) to miejsca, gdzie
jasność sztuczna jest równa naturalnej,
czyli całkowita jasność nieba jest po
dwojona.
— Obszary pomarańczowe (R = 3—
— 9) to miejsca, gdzie Drogę M leczną
trudno jest dostrzec lub nie jest ona wi
doczna. Takie obszary są dość rozległe,
obejmują np. Belgię, Holandię, północ4/2011

no-zachodnie Niemcy, dużą część A n
glii, Górny Śląsk, północne Włochy.
— W obszarach czerwonych i białych
(R > 9) ilość widocznych gołym okiem
gwiazd spada poniżej 400 (na prawdzi
wie ciemnym niebie widać ich ponad
2000 ).

Mapa sztucznej jasności nieba wy
daje się być rozmyta, nieostra. Nie jest
to jednak wina niskiej rozdzielczości
obliczeń czy wizualizacji wyników, ale
wynika z faktu, że samo zjawisko roz
chodzenia się i rozpraszania światła ma
charakter dyfuzyjny, bez ostrych granic.
Mapa ta pokazuje wyraźnie to, co wy
nikało z dokładnej analizy zdjęć sateli
tarnych — zanieczyszczenie światłem
dociera daleko od swojego źródła. Ob
szary, które wydają się być ciemne na
zdjęciach satelitarnych (np. morze czy
teren słabo zaludniony), wcale nie muszą
być wolne od zanieczyszczenia świa
tłem. Wskutek rozchodzenia się i roz
praszania światła z pobliskich miast za
nieczyszczenie dociera nawet tam.
Na podstawie swoich obliczeń auto
rzy atlasu oszacowali, że:
— 99% mieszkańców Unii Europej
skiej żyje na obszarach, gdzie nocne nie
bo jest zanieczyszczone światłem (wg
definicji Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej),
— 90% mieszkańców Unii Europej
skiej żyje na obszarach, gdzie niebo
w nocy jest co najmniej tak jasne, jak
podczas kwadry Księżyca,
— około 50% mieszkańców UE żyje na
obszarach, gdzie Droga Mleczna nie jest
widoczna, a niebo jest tak jasne, jak
w czasie pełni Księżyca,
— w centrach największych miast ja
sność nocnego nieba przekracza nawet
jasność nieba podczas pełni Księżyca,
— jedno duże miasto może zanieczy
ścić niebo w promieniu przekraczają
cym 100 km od jego centrum (zobacz
np. Madryt).

Po ciemnej stronie nocy
Zdjęcia satelitarne i atlas zanieczysz
czenia światłem pokazują, że występuje
ono na dużych obszarach i dotyka zna
czącej cz ę śc i p o p u la c ji lu d zk iej.
Uwzględniając jego negatywne skutki,
nietrudno dojść do wniosku, że musimy
podjąć jakieś działania zmniejszające to
zanieczyszczenie. Tylko jakie?
Z akaz używ ania ośw ietlenia ze
wnętrznego w nocy nie jest rozwiąza
niem problemu. Światło w nocy jest nam
4 / 2 0 II

potrzebne, nawet jeśli jesteśmy miłośni
kami obserwowania nocnego nieba.
Musimy znaleźć racjonalne rozwiąza
nie, kompromis, który da nam dobrze
oświetlone ulice i jednocześnie ciem
niejsze niebo nad głowami. Chociaż
wyda się to niemożliwe, istnieje rozwią
zanie, dzięki któremu będziemy bez
piecznie poruszać się po ulicach, utrzy
m am y w w ielu m iejscach naturalną
ciemność nocy dla dobra naszego i resz
ty przyrody, a także zmniejszymy zuży
cie elektryczności i pieniędzy na oświe
tlenie, a do tego zachowamy widok
rozgwieżdżonego nieba ku radości astro
nomów, filozofów, poetów...
Aby osiągnąć równowagę między
światłem i ciemnością, trzeba mądrze
wykorzystywać sztuczne oświetlenie
zewnętrzne nocą, tj.:
— Należy używać źródeł światła o ja 
sności nie większej niż jest potrzebna.
Jaśniej nie znaczy lepiej czy bezpiecz
niej. Nie chodzi bowiem o to, aby uli
ce w nocy były tak jasne jak w dzień.
Wystarczy, że będą jasne na tyle, żeby
można z nich bezpiecznie korzystać.
Zm niejszając jasność oświetlenia do
właściwego, odpowiedniego poziomu,
zmniejszamy też ilość światła trafiają
cego w niebo po odbiciu od oświetla
nych powierzchni. Poza tym należy
oświetlać równomiernie tak, aby nie
występował efekt zmniejszonej zdolno
ści widzenia przy przejściu z obszaru
jaśniejszego do ciemniejszego i na od
wrót.
— N ależy wyłączać oświetlenie lub
zmniejszać jego jasność, gdy jest to
możliwe. Przykładem może być oświe
tlenie parkingów przy dużych sklepach,
które można wyłączyć po zamknięciu
tych sklepów, czy też iluminacja obiek
tów zabytkowych zbędna o trzeciej czy
czwartej rano. Można też zmniejszać
jasności oświetlenia drogowego w go
dzinach np. 22— 6, gdy natężenie ruchu
jest małe.
— N ależy stosować obudowy lamp
kierujące światło tylko w dół i tylko na
obszar, który jest celem oświetlania.
N ie należy świecić wprost w niebo!
Najgorszym typem obudowy jest kula,
często spotykana w parkach i na osie
dlowych ulicach. Połowa światła emi
towanego z lampy w takiej obudowie
trafia w niebo i jest tracona. Dobra obu
dowa, poprawnie zamontowana, po
w inna całkowicie osłaniać lampę od
góry i uniemożliwiać ucieczkę jej świaU r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Jan Heweliusz
a zanieczyszczenie
światłem
Rok 2011 jest rokiem Jana Hewe
liusza. Obserwatorium Heweliu
sza znajdowało się w centrum
Gdańska. W czasach, gdy prowa
dził on obserwacje nieba, noce
w miastach były ciemne. Na dzi
siejszym miejskim niebie Hewe
liusz odkryłby niewiele.

tła powyżej płaszczyzny horyzontu oraz
pod małymi kątami względem tej płasz
czyzny. Światło rozchodzące się z lam
py prawie horyzontalnie przebywa długą
drogę w atmosferze i rozpraszając się
powoduje większe rozjaśnienie nieba niż
światło kierowane pionowo do góry.
— Należy używać tych typów lamp,
które w mniejszym stopniu powodują
wzrost jasności nieba i nocnego środo
wiska, a jednocześnie m ają w ysoką
wydajność. Wśród powszechnie używa
nych do ośw ietlenia zew nętrznego
lamp wyładowczych są: lampy rtęcio
we, metalohalogenkowe oraz sodowe
wysokoprężne i niskoprężne. Biorąc
pod uwagę wydajność (tym samym
energochłonność), trwałość i stabilność,
najlepsze są oba typy lamp sodowych
i dlatego ze względów ekonomicznych
i ekologicznych powinny być używane
do oświetlania zewnętrznego wszędzie,
gdzie to jest możliwe. Lampy metalo
halogenkowe mają mniejszą wydajność
niż sodowe, ale ponieważ dają światło
białe, można je stosować tam, gdzie wy
magana jest wysoka zdolność rozpozna
wania barw. Lampy rtęciowe natomiast
powinny wyjść z użycia całkowicie,
ponieważ są mało wydajne. Lampy so
dowe są też lepsze od pozostałych ty
pów pod względem wpływu na jasność
nocnego nieba. Sztuczne rozświetlenie
nieba powstaje wskutek rozpraszania
św iatła w atmosferze. Rozpraszanie
w atmosferze ma tę własność, że silnie
zależy od długości fali (rozpraszanie
Rayleigha) i światło niebieskie jest roz
praszane znacznie bardziej niż czerwo
ne. Lampy sodowe nie mają praktyczne
składowej niebieskiej w swoim widmie,
w przeciw ieństw ie do pozostałych
dwóch typów lamp, i dlatego powodują
mniejsze rozjaśnienie nieba.
Oprócz racjonalnego wykorzystania
światła w nocy możemy zrobić jeszcze
jedną ważną rzecz. Możemy starać się
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zachowywać obszary mało lub wcale nie
zaburzone przez sztuczne światło w sta
nie nie gorszym niż obecny. Pomimo
pogarszającej się sytuacji z zanieczysz
czeniem światłem są w ciąż miejsca,
gdzie noc jest ciemna, a na niebie widać
Drogę Mleczną. Te miejsca zasługująna
naszą uwagę i opiekę. Działania idące
w tym kierunku zostały ju ż podjęte
w kilku miejscach na świecie, owocu
jąc powstawaniem tzw. obszarów ciem
nego nieba, sw oistych „rezerw atów
ciemności”. Takie obszary pełnią kilka
ważnych funkcji.

Popularyzacja wiedzy
o zanieczyszczeniu światłem
Największym problemem z zanie
czyszczeniem światłem jest to, że nie
istnieje on w świadomości przeważa
jącej części społeczeństwa. Wynika to
choćby z faktu wspomnianego na po
czątku — św iatło k ojarzy się nam
z rzeczam i dobrym i, a nie z zanie
czyszczeniem. Jeśli chcemy skutecz
nie zmniejszać zanieczyszczenie świa
tłem, musimy w pierwszej kolejności
przekazać społeczeństwu wiedzę na ten
temat. Trzeba pokazać, że istnieje po
ważny problem , który dotyczy nas
wszystkich i wskazać, jak możemy go
rozwiązać. Trudno by było prowadzić
np. wymianę oświetlenia ulicznego na
bardziej przyjazne ciemności bez popar
cia społecznego. Takie poparcie można
zdobyć tylko poprzez rzetelne przeka
zywanie w iedzy o zanieczyszczeniu
światłem.

Astroturystyka
Obserwowanie nocnego nieba może
być wspaniałym przeżyciem. A już na
pewno tak będzie, jeśli nocne niebo bę
dzie (prawie) naturalnie ciemne. Nie
rzadko zdarza się, że mieszkańcy dużych
miast, odwiedzając miejsca mało zanie
czyszczone światłem, są zaskoczeni wi
dokiem mglistej wstęgi rozciągającej się
przez całe niebo. Widok Drogi Mlecz
nej naprawdę nie jest już codziennością.
Tym cenniejsze są miejsca, gdzie moż
na zobaczyć i j ą i całe mnóstwo innych
obiektów, które z miasta trudno dostrzec:
mgławice, galaktyki, gromady gwiazd,
czasem kometę. Takie miejsca są oczy
wiście magnesem dla osób, których hob
by jest obserwowanie i fotografowanie
nieba. Ale do takich miejsc warto też
przyciągać innych, niezainteresowanych
astronom ią. Pokazując ludziom, jak
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wspaniale wygląda ciemne, nocne nie
bo, nie tylko pokażemy im kawałek
W szechświata, ale również możemy
wyjaśnić im, dlaczego takiego nieba nie
widzą w mieście. Oglądanie nocnego
nieba staje się punktem wyjścia do mó
wienia o zanieczyszczeniu światłem.

Ochrona przyrody
Jeżeli ciemność nocna jest elemen
tem środowiska naturalnego i jest jed
nocześnie zagrożona, powinniśmy ją
chronić tak, jak chronimy różne części
przyrody ożywionej i nieożywionej.
Często obszary ciem nego nieba po
wstają na terenach ochrony przyrodni
czej, takich jak parki narodowe, krajo
brazowe czy rezerwaty. Ochrona nocy
przed nadmiarem sztucznego światła
staje się więc częścią programu ochro
ny przyrody. Pamiętając, że ciemność
jest też bogactwem naturalnym, takie
działanie wydaje się nie tylko logiczne,
ale i niezbędne, jeśli przyrodę chcemy
chronić całościowo i skutecznie.

Ochrona dla obserwacji
astronomicznych
Prowadzenie obserwacji to sedno
astronomii. Chociaż astronomowie mają
do dyspozycji nowoczesne obserwato
ria orbitalne i międzyplanetarne sondy,
to wciąż najłatwiej i najtaniej prowadzi
się obserwacje z powierzchni Ziemi.
Najwspanialszym oknem do obserwo
wania Wszechświata jest nocne niebo.
Obserwacja Kosmosu przez to okno dała
nam i wciąż daje możliwość poznawa
nia, jak on działa. Niestety, rozwój cy
wilizacyjny doprowadził do znacznego
ograniczenia dostępu do nocnego nie
ba. Coraz szybciej narastające od ponad
stulecia zanieczyszczenie światłem po
woduje, że astronomowie mają proble
my z prowadzeniem obserwacji. Za
nieczyszczenie światłem w ypędziło
astronomów z miast na odludzia. Ale
nawet tam nie mogą czuć się bezpiecz

ni. Wraz ze wzrostem ilości oświetlenia
nocnego sztuczne światło dociera do
niektórych „astronomicznych pustelni”.
Istniejące obserwatorium astronomicz
ne praktycznie nie da się przenieść
na większe odludzie. Tworzone są więc
strefy ochronne wokół obserwatoriów.
W strefach tych obowiązują przepisy
regulujące użytkowanie oświetlenia ze
wnętrznego. Nie oznacza to, że ludzie
tam m ieszk ający m u szą n o c ą żyć
w ciemności. Przepisy te wymuszająjedynie racjonalne użytkowanie oświetle
nia, takie jak opisane wcześniej. Astro
nom iczne strefy ochrony ciemności
znajdziemy np. na Wyspach Kanaryj
skich (Teneryfa, La Palma).
Powyższe funkcje mogą się łączyć ze
sobą. Jeden obszar może być jednocze
śnie miejscem ochrony ciemności i ce
lem astroturystycznych wypraw. Tak
samo funkcje ochronne, edukacyjne i tu
rystyczne łączą się na terenach rezerwa
tów przyrody czy parków narodowych.
Obszary ciemnego nieba różnią się jed
nak od tych przyrodniczych jedną ważną
cechą — nie tworzą one tak jednolitej
grupy. Teren, który jest parkiem naro
dowym, musi spełniać pewne normy,
a najego terenie obowiązująprzepisy re
gulujące różne działania, np. ruch tury
styczny czy korzystanie z zasobów na
turalnych.
Z obszarami ciemnego nieba bywa
różnie. Są one na tyle młodym „wyna
lazkiem”, że nie istniejąjeszcze ogólnie
przyjęte reguły ich powstawania i funk
cjonowania. Głównym problemem jest
to, że przepisy regulujące oświetlenie
zewnętrzne tak, by minimalizować za
nieczyszczenie światłem, istnieją obec
nie w niewielu miejscach na świecie.
Dlatego główną prrzeciwnością z jaką
zwykle borykają się obszary ciemnego
nieba, jest brak prawnej ochrony przed
światłem okolicznych miejscowości.
W tej sytuacji pozostaje tylko dobrosą
siedzka współpraca z tymi miejscowo-

ODNOŚNIKI
www.ngdc.noaa.gov/dmsp — opis i baza danych satelitów DMSP
www.lightpollution.it/dmsp — atlas zanieczyszczenia światłem
www.rasc.ca/lpa/darksky.shtml — program obszarów ciemnego nieba pro
wadzony przez Royal Astronomical Society of Canada
www.darksky.org — serwis internetowy International Dark-Sky Association
www.izera-darksky.eu — serwis internetowy Izerskiego Parku Ciemnego Nieba
www.ciemneniebo.pl — program „Ciemne Niebo” prowadzony przez Stowa
rzyszenie Polaris
www.astro.uni.wroc.pl/ciemna-strona-swiatla — strona internetowa poświę
cona zanieczyszczeniu światłem
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ściami. Korzyści takiej współpracy mogą
być dwustronne. Dbałość o zachowanie
ciemnego nieba, jak już wiemy, idzie
w parze z racjonalnym użytkowaniem
oświetlenia zewnętrznego. Społeczność
mieszkająca w sąsiedztwie obszaru ciem
nego nieba może więc zyskać lepsze
i mniej energochłonne oświetlenie ulic
oraz nietypową atrakcję turystyczną —
rozgwieżdżone niebo.
Pod względem sposobów tworzenia
i funkcjonowania obszary ciemnego nie
ba można podzielić na dwie grupy (patrz
też rys. 2 na s. o.II).
1. Obszary, których tworzenie i ist
nienie regulują odgórnie narzucone nor
my. W tej grupie mamy dwie podgrupy:
a) Pierwszą podgrupą są obszary two
rzone w Kanadzie przez Royal Astro
nomical Society o f Canada przy współ
pracy z Parks Canada. Program RASC
opiera się na kontroli oświetlenia ze
wnętrznego, promowaniu racjonalnych
praktyk oświetleniowych i edukacji spo
łeczeństwa. RASC prowadzi dwa typy
obszarów: Urban Star Park i Dark Sky
Preserve. W pierwszym typie obszarów
może być obecne oświetlenie zewnętrze,
ale musi być przyjazne dla ciemnego
nieba. W drugim typie tego oświetlenia
nie pow inno być w ogóle. O becnie
w Kanadzie jest 13 obszarów ciemnego
nieba i większość z nich powołana zo
stała przez RASC. W Kanadzie znajdzie
my też największy na świecie obszar
ciemnego nieba— Jasper National Park,
liczący 11 228 km2.
b) W drugiej podgrupie są obszary
nominowane przez International DarkSky Association (IDA). IDA wyróżnia
trzy typy obszarów: International Dark
Sky Park, International Dark Sky Rese
rve oraz International Dark Sky Com
munity. Obszarem ciemnego nieba no
minowanym przez IDA może zostać
dowolne miejsce na świecie, po spełnie
niu norm stawianych przez to stowarzy
szenie. Wśród wymagań jest: używanie
oświetlenia zewnętrznego przyjaznego
dla ciemności oraz prowadzenie działań
edukacyjnych związanych z zanieczysz
czeniem światłem i ochroną ciemności.
Obecnie obszarów ciemnego nieba no
minowanych przez IDA jest 13 w tym
w Ameryce Pn. — 9, a w Europie — 4.
2. Obszary powstające dzięki współ
działaniu organizacji lokalnych, bez ze
w nętrznych w ym agań dotyczących
obecnego stanu nocnego środowiska
i jego ochrony. Niektóre z obszarów
4/2011
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Fot. 2. Nocne zdjęcie satelitarne Gór Izerskich i okolicy. Góry Izerskie widać jako ciemną „wy
spę” w środku zdjęcia. Nocne oświetlenie zewnętrze powoduje, że miasta są widoczne jako
jasne obszary. Na zdjęciu zaznaczono granice państw (linia przerywana) i Izerskiego Parku
Ciemnego Nieba (linia ciągła). Wizualizację wykonano na podstawie danych z NOAA National
Geophysical Data Center

w tej grupie nie mają nawet szczegól
nie ciemnego nieba nocnego. Czasem
wystarczy jednak, że jest ono wyraźnie
ciemniejsze w skali danego regionu. To
wystarczy, by zaoferować lokalnej spo
łeczności to, co najważniejsze w tej gru
pie obszarów ciemnego nieba, czyli po
pierwsze możliwość obcowania z nie
bem bogatszym w obiekty astrono
miczne (astroturystyka). A po drugie,
zapoznanie się z problem em zanie
czyszczenia światłem. Słowem, obsza
ry te pełnią ważne funkcje poznawczoedukacyjne.

Organizacje ciemnego nieba
Na zanieczyszczenie światłem pierw
si zwrócili uwagę astronomowie. Jed
nak problem ten, jak już wspomniano,
nie dotyczy tylko astronomów. Dlatego
obecnie zanieczyszczeniem zajmują się
ludzie różnych profesji: astronomowie,
przyrodnicy, inżynierowie ośw ietle
niowcy itd. Na świecie istnieje wiele
organizacji, których działalność w ca
łości lub częściowo poświęcona jest
temu problemowi. Przekazują one spo
łeczeństwu wiedzę o zanieczyszczeniu
światłem, prowadzą badania naukowe
i współpracują z władzami na różnych
poziomach administracyjnych, od poje
dynczych miast po całe państwa, zachę
cając je do poprawy jakości oświetlenia
zew nętrznego. Ich działalność je st
szansą na poprawę sytuacji.
Największą i chyba najbardziej znaną
organizacją jest International Dark-Sky
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Association (Międzynarodowe Towa
rzystwo Ciemnego Nieba), która po
wstała w 1988 r. w USA. Do IDA nale
ży ponad 5000 członków z 70 krajów
na świecie. Część z nich to członkowie
zbiorowi, np. kluby miłośników astro
nomii. Działalność IDA można uznać za
wzorcową. Towarzystwo to nie tylko
informuje o przyczynach i skutkach za
nieczyszczenia światłem, ale również
oferuje szczegółową wiedzę o technice
oświetleniowej, prowadzi program ob
szarów ciemnego nieba, a nawet promu
je sprzęt oświetleniowy zmniejszający
zanieczyszczenie światłem.
W wielu krajach działają również
organizacje lokalne. W Europie są to
m.in. Campaign for Dark Skies (UK),
Cielo Buio (Włochy), Cel Fosc (Hisz
pania), Drustvo Temno nebo Slovenije
(Słowenia), Ćeska astronomicka spolećnost (Republika Czeska). W Polsce
największy program na rzecz ciemnego
nieba prowadzi Stowarzyszenie Polaris
(program „Ciemne Niebo”). Działalność
Polaris w ramach tego programu jest
podobna do działalności IDA. Do naj
większych sukcesów programu „Ciem
ne Niebo” zaliczyć należy współpracę
z lokalnymi władzami na Żywiecczyź
nie, obejmującą czasowe wyłączenia
oświetlenia ulicznego (wspieranie ama
torskich obserwacji nieba) oraz wymia
nę tego ośw ietlenia na pow odujące
mniejsze zanieczyszczenie światłem.
Jednym z celów organizacji ciem
nego nieba jest zachęcanie władz do
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w prow adzania przepisów prawnych
prowadzących do minimalizacji zanie
czyszczenia światłem poprzez instalo
wanie lepszego oświetlenia ulicznego.
Wśród krajów posiadających obecnie
takie przepisy (lokalne lub ogólnopaństwowe) są: Australia, Chile, Kanada,
Słowenia, USA, Wielka Brytania, Wło
chy, Wyspy Kanaryjskie (obszar auto
nomiczny). Ustawa zawierająca przepi
sy chroniące środowisko nocne została
przyjęta też w R epublice C zeskiej
w 2002 r., niestety jednak w takiej for
mie, że obecnie jej wytyczne nie są sto
sowane w praktyce.

Izerski Park Ciemnego Nieba
Góry Izerskie to zachodni kraniec
obszarów górskich w Polsce. Góry te
m ają typowo sudecki charakter — stro
me zbocza i łagodne wierzchołki. Mają
też coś wyjątkowego — wysoko poło
żone, prawie płaskie, rozległe doliny
Izery i Jizerki. Obie doliny tw orząjedno z najpiękniejszych miejsc w Górach
Izerskich. Dwie górskie rzeki leniwie
meandrują wśród rozległych torfowisk
i łąk otoczonych przez łagodne, zalesio
ne wzgórza. Wkraczając w ten niezwy
kły górski krajobraz, odbywamy jedno
cześn ie p o d ró ż na d a le k ą północ.
Krajobraz nad Izerą i Jizerką przypomi
na północną Skandynawię. Klimat Gór
Izerskich jest bowiem wyjątkowo chłod
ny, szczególnie w obu dolinach, otoczo
nych zewsząd grzbietami górskimi. Gro
madzi się tu zimne powietrze spływające
ze zboczy okolicznych szczytów. Cza
sem nawet w lipcu zdarzają się noce
z ujemną temperaturą. Oznaką zimne
go klimatu wnętrza Gór Izerskich jest
kosodrzewina rosnąca na izerskich tor
fowiskach na wysokości zaledwie oko
ło 850 m n.p.m. (w sąsiednich Karko
noszach strefa kosodrzewiny zaczyna się
400 m wyżej).
Doliny Izery i Jizerki nie są jedynie
ostoją chłodu, ale również ciemności.
Otaczające te doliny grzbiety górskie nie
tylko zamykają tu zimne powietrze, ale
również osłaniająje przed światłem oko
licznych miejscowości. A świateł w Su
detach nie brakuje, bo obszar, choć gór
ski, je s t g ęsto zaludniony. D zięki
ukształtowaniu terenu wnętrze Gór Izer
skich pozostaje jednak oazą ciemności
(patrz fot. 2). Sprzyja temu też fakt, że
w obu dolinach mieszka niewiele osób
— są tu tylko trzy małe osady (Jizerka
— 32 domy, Orle — 4 domy i Chatka
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nasza rozkładówka:

Mozaika zdjęć satelitarnych pokazująca Ziemię w nocy. Doskonale są
widoczne obszary najbardziej zaludnione i zurbanizowane. Bez trudu od
najdziemy tu Amerykę P ółnocną Europę, Indie czy Japonię.
Źródło: C. Mayhew & R. Simmon (N A SA /G SFC), N O A A / N G D C , DMSP
Digital Archive

Górzystów — 1 dom) i nie ma oświe
tlenia zewnętrznego.
W pogodną noc na izerskim niebie
w idać praw ie 2000 gwiazd i Drogę
Mleczną prawie po sam horyzont. To
nocne bogactwo Gór Izerskich wykorzy
stano do utworzenia pierwszego w Pol
sce i Europie parku ciemnego nieba.
Izerski Park Ciemnego Nieba (IPCN)
powstał 4 listopada 2009 r., czyli w Mię
dzynarodowym Roku Astronomii. IPCN
też jest międzynarodowy. Rzeka Izera
jest rzeką graniczną i jej dolinę dzieli
my z naszymi południowymi sąsiada
mi, Czechami. Mniejsza dolina Jizerki
leży w całości po czeskiej stronie. Po
trzebna w ięc była ponadgraniczna
współpraca, aby objąć parkiem obie
doliny w całości. W sumie aż sześć or
ganizacji wzięło na siebie opiekę nad
IPCN, w tym trzy polskie:
— Instytut Astronomiczny Uniwersyte
tu Wrocławskiego (pomysłodawcy par
ku)
— Nadleśnictwo Świeradów
— Nadleśnictwo Szklarska Poręba
i trzy czeskie:
•— Instytut Astronomiczny Akademii
Nauk Republiki Czeskiej
— Obszar Krajobrazu Chronionego Jizerske hory
— Dyrekcja Regionalna Lasów Repu
bliki Czeskiej w Libercu
Dzięki polsko-czeskiej współpracy
IPCN ma jeszcze jeden wyróżnik. Jest
jedynym obecnie obszarem ciemnego
nieba położonym na terenie dwóch
państw. Oprócz astronomów w realiza
cji projektu uczestniczą też leśnicy. Taka
zaskakująca współpraca, sprawdzona
już w kilku miejscach na świecie, do
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

skonale działa przy ochronie ciemności.
Zanieczyszczenie światłem ma jedną
dobrą stronę, jest interdyscyplinarne
i owocnie łączy ze sobą różne dziedzi
ny nauki i życia.
IPCN powstał głównie z potrzeby
przekazywania społeczeństwu wiedzy
o zanieczyszczeniu światłem. Zarówno
w Polsce, jak i w Republice Czeskiej
świadomość ciemnego nieba jest mała.
Jeśli chcemy aktywnie chronić ciemność
nocy w skali całego kraju, musimy
w pierwszej kolejności podnieść tę świa
domość. Bez tego trudno marzyć np.
o wprowadzeniu ogólnopolskich przepi
sów ograniczających zanieczyszczenie
światłem poprzez racjonalne użytkowa
nie oświetlenia zewnętrznego. Dlatego
pierwszym krokiem na drodze do zacho
wania ciemności nocnej jest edukacja.
W zamierzeniach Izerski Park Ciem
nego Nieba ma być też miejscem astroturystycznym, które pozwala poznawać
nie tylko to, co na Ziemi, ale również
to, co nad naszymi głowami, czyli zło
żone piękno pozostałej części Wszech
świata. O astroturystycznych Projektach
Izerskich, przybliżających turystom
Wszechświat, opowie kolejny artykuł.

Dr Sylwester Kołomański jest adiunk
tem w Instytucie Astronomicznym Uni
wersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się
badaniem zjawisk związanych z aktyw
nością magnetyczną Słońca oraz popu
laryzowaniem wiedzy astronomicznej,
a w szczególności problemu zanieczysz
czenia światłem. Współtwórca Izerskie
go Parku Ciemnego Nieba i działań
popularyzujących astronomię w Górach
Izerskich.
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Huppenthal / MOA

Astronomiczna wyprawa
na Wschodnią Słowację

Mgr Janusz Jagta (MOA), dr Zbigniew Głownia (MOA), dr Igor
Kudzej (dyr. Obserwatorium w Humennem), dr Henryk Brancewicz (PTMA)
1-m e tro w y te le sko p zrobi) duze w ra że n ie szcze g ó lnie
na m łodszych uczestnikach wycieczki

Uranii
SN2011by

Grupa na tle kopuł Planetarium i Obserwatorium na Kolonickim Sedle
Zdjęcie supernowej S N2011by, która ostatnio pięknie ozdo
biła sw ą macierzysta^ galaktykę NGC-3972, w ykonał pan
M ariusz Ś w iętnicki ze Ż ręcina. P aram etry: 2011.05.04
2 1 .44-21 .57 CWE. Reflektor Newtona 250/1520 + Nikon
D300 (w ognisku głównym teleskopu). Eksp. 3><190 s przy
IS 01600

Urania
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Ziemia nocą

Urania
Po stępy A str o n o m ii

i

Źródło: C. Mayhew & R. Simmon (NASA/GSFC), NO AA/ NGDC, DMSP Digital Archive

ek ran u

Warunki pogodowe w kraju w czasie całkowitego zaćmienie Księżyca 15 czerwca
br. nie były zbyt dobre i wielu obserw atorom dane było cieszyć się dopiero
widokiem wyjścia naszego naturalnego satelity z cienia, co dobrze ukazuje se
ria zdjęć, którą w ykonał pan A rtur Pilarczyk z Gorzowa W ielkopolskiego

Zdjęcie obok to połaszenie
trzech obrazów gwiazd, na
tle których w odstępie kil
ku minut przeleciały dwa
satelity Iridium i jeszcze
samolot. Jedna flara Irydium je st przerwana z po
w o d u p rz e d w c z e s n e g o
zwolnienia migawki. Fot.
Krzysztof Rudziński

.L

Podobnie jak sam o zaćm ienie, fascynujący je st w i
dok młodego Księżyca. Ten sprzed 2 lat, 25 maja
2009 r. sfotografow ał pan Franciszek Chodorowski
U r a n ia

Zdjęcie nocnego nieba z Drogą M leczną zrobione w Jizerce pod
czas III Astronom icznego Dnia w Izerskim Parku Ciemnego Nieba.
Fot. Katarzyna Mikuła
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w kraju i na świecie

Astronomiczna wyprawa na Wschodnią Słowację
kwietnia 2011 r. z Niepołomic że po schowaniu aparatury metodą za
wyruszył autokar na trzydniową padni zamienia się w salę konferencyjną.
wyprawą do Słowacji. Uczestni Prócz tego działa tu kilka pawilonów
kami byli członkowie Polskiego Towa
z odsuwanymi dachami, wyposażonych
rzystwa Miłośników Astronomii z kil w mniejsze teleskopy i stacja meteoro
ku różnych oddziałów w Polsce oraz logiczna. W budowie jest stacja geofi
duża grupa z Niepołomic. Głównym zyczna do badania pola magnetycznego
celem wyprawy były odwiedziny w ob Ziemi i stacja sejsmograficzna. Całość
serwatoriach astronomicznych i plane została zaprojektowana jako Centrum
tariach w Kolonickim Sedle, Humennem Astronomiczno-Geofizyczne prowadzą
i Preszowie. Ośrodki te biorą udział ce profesjonalne obserwacje i badania
w akcji „Karpackie Niebo”, zainicjowa z bardzo szeroko zakrojonym planem
nej i dynamicznie rozwijanej przez Sło popularyzacji astronomii. Lokalizacja
waków, którym udało się do swojego po obiektu w górach, pośród lasów, poło
mysłu namówić Polaków. Do chwili nin, zbiorników wodnych na rzekach
obecnej „Karpackie Niebo” obserwują Cirocha i Udawa, dopływach Laboreci,
astronomowie i miłośnicy astronomii Ondawy i Topli, są zachętą dla turystów
w 5 ośrodkach słowackich: Kolonickie do planowania przyjazdów rekreacyj
Sedlo, Humenne, Snina, Roztoky i Pre- nych do okolicznych miejscowości i po
szów oraz w 4 polskich: Lesko, Krosno, łączenia ich z odwiedzinami w Centrum.
Jasło i Lubomir. Duszą i sercem całego Dużą część pieniędzy na inwestycje po
przedsięwzięcia jest dr Igor Kudzej — zyskano z Unii Europejskiej w ramach
dyrektor Obserwatorium w Humennem, tematu wiążącego popularyzację wiedzy
który wokół siebie zdołał zgromadzić z turystyką. Reklamowany efekt czar
grupę ludzi z ciekawymi pomysłami, nego nieba uzyskano na znacznej prze
chętnych do pokonywania wszelkich strzeni całego regionu dzięki zastosowa
trudności i przełamywania barier w re niu specjalnych osłon od góry przy
alizacji ambitnych planów i dążeń.
w szelkiego typu lam pach ulicznych
Pierwszym etapem naszej podróży i oświetleniach przemysłowych, ograni
było Kolonickie Sedlo— położone dość czając w ten sposób rozproszenie świa
wysoko w górach Vihorlat (500-1000 m tła w nocy. Dr Igor Kudzej przedstawił
n.p.m.) obserwatorium, w miejscu o bar uczestnikom wyprawy Pawła Dubodzo szerokim i nocą pozbawionym świa vskiego, który zapoznał nas z metoda
tła widnokręgu. Główne budynki są już mi obserwacji i zasadami ich wykony
gotowe. Samo obserwatorium z kopułą wania zarówno wizualnie, jak i metodą
wyposażone jest w 1-metrowy teleskop, fotoelektryczną oraz techniką CCD (on
sprowadzony z Odessy. Ponadto znaj sam sam wykonał ponad 50 000 obser
dują się tam pracownie i pokoje gościn wacji wizualnych).
ne oraz planetarium o średnicy 15 m,
D rugim etapem było zw iedzenie
które jest tak ciekawie skonstruowane, X V II-w iecznego, pięknego pałacu
w H um ennem , sta 
rannie odrestaurowa
nego w stylu baroko
w ym i zatrzym anie
się przy pomniku M i
lana R. Stefanika —
inżyniera, astronoma,
słowackiego genera
ła, polityka, tw órcy
obserwatorium astro
n o m ic zn e g o M o n t
B lan c, p ierw szeg o
ministra spraw zagra
Kopuła starego, nieużywanego już Obserwatorium w Preszowie.
nicznych niepodległej
Fot. MOA
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Czechosłowacji w 1918 r. Przejazd do
Preszowa i odwiedziny w obserwato
rium i planetarium, gdzie zaproszono nas
na seans w języku polskim, rozpoczął
trzeci etap podróży. Okazało się, że pla
netarium na bieżąco jest przygotowane
do przyjęcia grup nie tylko rodzimych,
ale również czeskich, ukraińskich, wę
gierskich oraz anglo-, niemiecko- i fran
cuskojęzycznych. Po seansie astrono
micznym zademonstrowano nam jeszcze
fragment jednego z programów niezwiązanych z astronomią, ale ciekawych dla
odw iedzających (była to opow ieść
0 muzycznej grupie The Beatles), który
dał nam pojęcie o możliwościach inne
go wykorzystania planetarium dla roż
nych odbiorców, np. dzieci, młodzieży,
dorosłych itd. Renata Kolivoskowa, pro
w adząca obydw a pokazy, potrafiła
z dużą swobodą i wdziękiem podtrzy
mać zainteresowanie uczestników, od
powiadać na pytania, pokazywać i ob
jaśniać eksponaty na wystawie w holu
1jeszcze sprzedawać pamiątki: zdjęcia
planet, próbki meteorytów, książki itp.
O statni dzień rozpoczął poranny
spacer po Preszowie w poszukiwaniu
astronomicznych śladów: pamiątkowej
tablicy na miejscu najstarszego, XVI-wiecznego obserwatorium astronomicz
nego i starego, maleńkiego obserwato
rium w samym centrum miasta. W dro
dze powrotnej do Polski zwiedziliśmy
jeszcze zamek w Starej Lubowni. Z basz
ty i murów widać było panoramę ośnie
żonych Tatr Bielskich i płynący doliną
Poprad. Dalej piękna widokowo trasa
wiodła przez Spisz i Pieniny aż do zapo
ry wodnej w Czorsztynie, po której po
spacerowaliśmy, podziwiając zamek
w Nidzicy, który trzeba będzie zwiedzić
innym razem. Każdy z uczestników od
czuwał niedosyt, bowiem te trzy dni mi
nęły zbyt szybko, żal było żegnać się, bo
przecież pozostało jeszcze tyle interesu
jących miejsc do odwiedzenia..., ale dy
rektor Młodzieżowego Obserwatorium
Astronomicznego (MOA) mgr Janusz
Jagła obiecał, że będzie myślał o zorga
nizowaniu kolejnej ekspedycji, gdyż go
ścinni Słowacy serdecznie nas zaprasza
li i namawiali do ponownych odwiedzin.

Aleksandra Gódel-Lannoy
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Niebo Kopernika — Niebo otwarte dla wszystkich
twarte w dniu 19 czerwca br.
planetarium Niebo Kopernika
jest miejscem niezwykłym
w wielu aspektach. Niebo Kopernika
jest jedną z wielu atrakcji wchodzących
w skład Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Jako marka Centrum Na
uki zachowuje jednak pewną odrębność
— ma swoje logo, dedykowany budy
nek, osobne bilety oraz godziny otwar
cia. Do Nieba Kopernika można wejść
z samego budynku Centrum Nauki,
przez łącznik (w którym znajdziemy ki
netyczny mural poświęcony astrono
mii), jak i niezależnym wejściem od
strony południowej przez tzn. Park Od
krywców.
W brunatnoczerwonym budynku
o kształcie głazu narzutowego, na pierw
szym piętrze mieści się betonowa kon
strukcja o średnicy 20 m. Jej wygląd ro
dzi szeroki wachlarz komentarzy od
zachwytu aż po cytaty podobne do tego:
Czy to schron atomowy? We wnętrzu
kopuły planetarium zobaczymy biały
ekran o średnicy 16 m wykonany z kil
kudziesięciu perforowanych paneli al
buminowych o niemal niezauważalnych
połączeniach. Prawie 3-tonowy ekran
jest zawieszony nad widowniąz pomocą
16 łańcuchów. Pochylony jest pod ką
tem 17 stopni i opada w kierunku pół
nocnym tak jak cała sala planetarium.
W sali tej znajdziemy 137 odchylanych
siedzeń oraz miejsce dla dwóch osób po
ruszających się na wózkach inwalidz
kich. Na dole sali znajduje się przestrzeń
— proscenium — dzięki czemu prezen
ter ma bezpośredni kontakt z widow
n ią tam też okazjonalnie umieszczany
jest profesjonalny fortepian cyfrowy.
Podświetlane na biało stopnie pro
wadzą na górę sali, gdzie pośrodku
znajduje się reżyserka a po lewej stro
nie wyjście z kopuły.
W środku sali projekcyjnej nasz
wzrok przykuwa mający kształt jajka
optomechaniczny projektor gwiazdowy
Megastar IIA firmy Ohira Tech. Otoczo
ny jest wianuszkiem projektorów: pię
ciu planet (Merkurego, Wenus, Marsa,
Jowisza, Saturna) oraz wideoprojektory Księżyca i Słońca. Sam w sobie pro
jektor gwiazdowy jest unikalny, ponie

O
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waż to drugi tego typu projektor na świecie. Pierwszy został zamontowany
w marcu 2010 r. w japońskim Centrum
Nauki prefektury Yamanashi w mieście
Kofo. Z pomocą Megastara II A jest
możliwe wyświetlenie około 15 milio
nów gwiazd. Dzięki temu Droga Mlecz
na oraz wybrane gromady gwiazdowe
są utkane z pojedynczych punktów. Ser
cem projektora są 32 układy optyczne

Nie byłoby to możliwe bez projektorów
cyfrowych marki JVC umieszczonych
po dwa na północnym i południowym
skraju kopuły. W tym momencie projek
tory pracują na zmianę, tj. po jednym
projektorze z góry i dołu sali. W przy
szłości 4 projektory umożliwią projek
cję trójwymiarową. Każdy z rzutników
ma nominalną rozdzielczość 4096 na
2400 pikseli. Obrazy przez nie wyświe

Budynek planetarium Niebo Kopernika. Fot. Kamil Złoczewski

wraz z diodami LED, których żywot
ność szacuje się na co najmniej 10 lat.
Dzięki ich zastosowaniu są redukowa
ne koszta związane z poborem energii
oraz odpada konieczność częstej wymia
ny źródeł światła, jak jest w wypadku
najczęściej stosowanych lamp w projek
torach gwiazdowych.
Projektor posiada sterowane elektro
niczne przesłony, które pozwalają na
precyzyjne zakrywanie dowolnego ob
szaru nieba, a także wyświetlanie gwiazd
w kierunku widowni. Sterowanie pro
jektorem gwiazdowym wykonuje się
w dwóch trybach: sterownikiem DMX
z poziomu manualnej konsoli lub dedy
kowanego programu, a także w trybie
hybrydowym wraz z systemem projek
cji cyfrowej.
Planetarium Niebo Kopernika wypo
sażono również w system cyfrowy wraz
z oprogramowaniem Digital Sky 2 (da
lej DS2) umożliwiającym przenieść się
w dowolne miejsce we Wszechświecie.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

tlane są generowane za pomocą 8 kom
puterów. Dodatkowa maszyna ukazuje
w reżyserce podgląd nieba, jaki widać
na kopule, zaś jeszcze jedna steruje
dźwiękiem. Jest on przekazywany do ze
stawu dedykowanych 7 głośników fir
my JBL. System dźwiękowy rozszerzo
no w stosunku do typowego system 5.1
o dodatkowy głośnik tuż nad widow
nią. Wspomniane wcześniej oprogra
mowanie DS2 zawiera bazę obiektów
astronomicznych takich jak planety,
planetoidy, komety, gwiazdy z katalo
gu Hipparcosa, znane pozasłoneczne
układy planetarne, obiekty z katalogu
Messiera i trójwymiarowy model Dro
gi Mlecznej. DS2 współpracuje z bazą
danych Digital Universe rozwijaną przez
Adler Planetarium, dzięki czemu istnieje
możliwość zaprezentowania niemal ca
łego znanego nam Wszechświata. Pro
gram daje możliwość wczytania obiek
tów trójwymiarowych i dowolnego
manipulowania nimi, oświetlania, obra4/2011

w kraju
cania itp., dzięki czemu można przedsta
wiać np. cząsteczki chemiczne czy wsta
wić modele sond kosmicznych.
Typowy pokaz w planetarium Niebo
Kopernika będzie trwał około 1 godziny.
W jego trakcie zobaczymy prowadzony
na żywo 10-15-minutowy pokaz pt.
„Niebo nad Warszawą” oraz jeden z 6
pokazów filmowych z aktualnego reper
tuaru. Prezentowane filmy skierowane są
zarówno do najmłodszych, uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum, liceów, ro
dzin z dziećmi i widzów indywidualnych.
Filmy te zostały wyprodukowane w tech
nice full dome, dostosowanej do projek
cji obrazu na całej półsferze planetarium.
Dzięki zastosowaniu ekranu planetarium
ma się wrażenie uczestniczenia w kre
owanym świecie i zanurzenia w obrazie.
W pierwszej ofercie planetarium znala
zły się następujące pokazy filmowe:
Pod jednym niebem — bohaterowie
dobrze znani dzieciom z Ulicy Sezam
kowej: Żółtodziób, Elmo oraz ich nowy
przyjaciel z Chin Hu, Hu Zhu oprowadzą
najmłodszych po dziennym i nocnym
niebie. Poznają najważniejsze układy
gwiazd oraz zobaczą, jak można się ba
wić na Srebrnym Globie. Czytają: Żół
todziób — Aleksander Mikołajczyk,
Elmo — Tomasz Bednarek, Hu Hu Zhu
— Jacek Bończyk.
Początek ery kosmicznej — film
skierowany do miłośników astronauty
ki przedstawia jej rozwój od sputnika,
przez pierwszy lot człowieka w Kosmos,
lądowanie na Księżycu aż po wizjoner
skie plany zasiedlenia powierzchni Mar
sa. Czyta Marek Lelek.
Dobór naturalny — wraz z Karo
lem Darwinem odkrywamy, jak doszedł

do wniosków, które spisał w wiekopom
nym dziele „O powstawaniu gatunków”.
Odwiedzimy wyspy Galapagos na po
kładzie statku HMS Beagle. Czyta Ma
rek Lelek.
Tajemnice nieba Majów — pokaz
omawia, jaki wpływ miały zjawiska
astronomiczne na kulturę dawnych Ma
jów. Poznamy ich wierzenia, system licz
bowy a także ważne dla nich zjawiska
astronomiczne. Czyta Agata Gawrońska.
Czarne dziury — film wyjaśnia, jak
astronomowie doszli do tego, że te
obiekty istnieją oraz jak można je wy
kryć. Omawiane jest zjawisko soczewkowaniagrawitacyjnego i dylatacji cza
su. Widzowie będą mogli zobaczyć,
w jaki sposób ogólna teoria względno
ści tłumaczy zakrzywianie czasoprze
strzeni przez masywne obiekty. Czyta
Piotr Fronczewski.
Ziemia, Księżyc i Słońce — pokaz
filmowy przeznaczony dla młodych wi
dzów — na poziomie szkół podstawo
wych — w prosty sposób objaśnia pod
stawowe zjawiska zachodzące na niebie.
Dlaczego Słońce świeci, skąd się biorą
pory dnia, pory roku i fazy Księżyca.
Wyjaśniona jest także rola, jaką w na
szym życiu pełnią Słońce i Księżyc —
jak powstają fazy Księżyca oraz dlacze
go możemy obserwować zaćmienia
Słońca i Księżyca. Omawiane są rów
nież podróże kosmiczne oraz plany od
nośnie przyszłych baz kosmicznych na
Księżycu. Narrator: Wojciech Malajkat,
kojot: Krzysztof Tyniec.
Planetarium Niebo Kopernika jest
czynne od wtorku do czwartku w go
dzinach 9.30-20.30, zaś od piątku do
niedzieli w godzinach 9.30-21.30.

W poniedziałki nieczynne. W sumie
w ciągu tygodnia jest wyświetlanych
łącznie 51 pokazów. Przykładowe ceny
biletów to: 18 zł — normalny, 14 zł —
ulgowy studencki/doktorancki, 11 zł —
ulgowy szkolny, 47 zł — bilet rodzinny
(2 dorosłych + 2 dzieci). W ofercie są
również bilety grupowe, które można re
zerwować telefonicznie (22 596 4100).
Osoby indywidualne mogą je kupować
w kasach planetarium lub w kasach Cen
trum Nauki razem z biletem na wysta
wy interaktywne. W przedsprzedaży do
stępnych jest 109 biletów, natomiast
pozostałe miejsca są dostępne jedynie
w dniu seansów tak, aby każdy miał
szansęje zakupić. Wstęp do planetarium
tylko dla dzieci powyżej 3 łat.
W planach planetarium jest rozsze
rzenie oferty o pokazy dydaktyczne,
koncerty muzyczne pod gwiazdami,
pokazy z użyciem techniki laserowej
a także rozszerzenie repertuaru o poka
zy prezentowane w trójwymiarze. Nie
bo Kopernika posiada swoje własne
studio produkcyjne wyposażone w minikopułę do testów. Już teraz trwają
prace nad pierwszym pokazem fu li
dome produkcji planetarium Niebo Ko
pernika.
Przetarg na instalację i wyposażenie
planetarium Centrum Nauki Kopernik
wygrała we wrześniu 2010 roku firma
Sky-Skan Europe GmBh, która zapro
ponowała opisany powyżej system definity 3D. W szranki stawały również
niemiecka firma Zeiss oraz amerykań
ska Evans & Sutherland. Zapraszam
w imieniu zespołu Planetarium Niebo
Kopernika.
Kamil Zloczewski, CNK

Wnętrze i zewnętrze kopuły planetarium. Fot. Kamil Ztoczewski
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Meteoryt Sołtmany
' pierwszej połowie maja br. szybko zorganizował ekipę, która przy
przez krajowe media prze była na miejsce spadku w celu oględzin
płynęła fala informacji na te i pobrania próbek do badań, dzięki cze
mat spadku meteorytu w mazurskiej
mu w
wsi
przeciągu kilku dni świeżo przy
Sołtmany. Trochę ponadkilogramowy były z Kosmosu kawałek pozaziemskiej
kamień około godz. 6 rano przebił z hu materii trafił w ręce uczonych i do spe
kiem okap dachu zabudowania gospo cjalistycznych laboratoriów. Szczegól
darczego, dzięki czemu zwrócił na sie nie ważne było, aby jak największa masa
bie uwagę gospodarzy i został od razu zewnętrznej warstwy (skorupy obtopieznaleziony. Poinformowana o zdarzeniu niowej) poddana była badaniom radio
redakcja lokalnej gazety ściągnęła na izotopowym, co pozwala uzyskać pew
miejsce miłośnika astronomii z pobli ne informacje na temat wcześniejszego
skiego Giżycka, pana Romana Rzepkę, pobytu tej materii w przestrzeni okołoa ten natychmiast powiadomił astrono słonecznej (np. promień orbity, czas eks
ma z Fromborka— Andrzeja S. Pilskie pozycji napromieniowanie kosmiczne).
go. Ten, kontaktując się z członkami Pol Po przeprowadzeniu badań klasyfikacyj
skiego Towarzystwa Meteorytowego nych przez prof. Łukasza Karwowskie-

W

Masa główna meteorytu Sołtmany.
Fot. J. Drążkowski

go z Uniwersytetu Śląskiego, meteoryt
okazał się dość przeciętnym chondrytem
L6. Jednak dla uczonych takie świeże
znalezisko to zawsze cenny skarb uzy
skany bez organizowania kosztownych
misji astronautycznych.
(jd)

I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny
Ars Astronomica
czerwca 2011 r. w Częstochowie miejsc, a także 24 wyróżnienia. Szcze
zostały ogłoszone wyniki konkur góły o konkursie zebrano na stronie
su Ars Astronomica, zorganizowa www.astronomianova.org. Próbki pre
nego przez Stowarzyszenie Astronomia
zentowanych prac przedstawiają zdję
Nova i Częstochowski Oddział PTMA. cia 1-5 oraz poniższy wierszyk auror68 autorów nadesłało łącznie 76 prac ar stwa Justyny Jakubowskiej, uczennicy
tystycznych różnego rodzaju. Były pra I klasy Gimnazjum im. H. Sienkiewi
ce plastyczne, modele przestrzenne, cza w Nowym Sączu.
utwoiy wierszowane, prezentacje mul
Bogdan Wszołek
timedialne i próbki filmowe. Najmłod
Gwiezdna podróż
sza uczestniczka konkursu ma 7 lat,
a najstarsza ponad 70. Jury przyznało Podróżować w Kosmos
6 pierwszych, 16 drugich i 10 trzecich
to nietrudna rzecz

8

Wystarczy tylko tego bardzo chcieć
Ruszyć wyobraźnią
w Galaktyki świat
Wtedy możesz z siebie
jak najwięcej dać
Potem wzlecieć nad chmury
w pobliżu gwiazd
Aby na orbitach dostrzec
Słońca blask
Droga do przebycia długa jest
Jednak wiarą w siebie pokonasz
wszystko co chcesz
Justyna Jakubowska

Uczestnicy i organizatorzy konkursu na tarasie widokowym Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie. Fot. B.Wszołek
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Sesja Naukowa w Częstochowie
nia 2 kwietnia 2011 r., w Plane — dr Dorota Kozieł-W ierzbowska
tarium Instytutu Fizyki Aka (OAUJ) — Radiogalaktyki,
demii im. Jana Długosza w Czę — dr Bogdan Wszołek (IF AJD) —
stochowie odbyła się Radioastronomicz
Marzenia o polskim interferometrze ra
na Sesja Naukowa dla uczczenia 400 diowym.
W sesji wzięło udział kilkadziesiąt
rocznicy urodzin Jana Heweliusza.
Sesję zorganizowały: Akademia im. Jana osób, głównie z Krakowa i Częstocho
Długosza w Częstochowie,
U n iw e rsy tet Jag iello ń sk i
w Krakowie oraz Stowarzysze
nie Astronomia Nova. Patrono
wały jej Polskie Towarzystwo
Astronomiczne i Polskie Towa
rzystwo Miłośników Astrono
mii. Wygłoszono referaty:
— dr hab. Grzegorz Michałek
(OAUJ) — Międzyplanetarne
wybuchy radiowe,
— dr Adam Michalec (OAUJ)
— Radiowe obserwacje Słońca,
— dr Marek Jamrozy (OAUJ)
— Odkrywanie Wszechświata
— złoty wiek radioastronomii,
— dr Stanisław Ryś (OAUJ) —
Radioastronomia amatorska,

D

wy. W przedłużeniu sesji odbyło się
Walne Zgromadzenie Astronomii Novej,
na którym dyskutowano m.in. możliwo
ści astronomicznego wykorzystania an
ten radiowych rozebranych w Psarach
jesienią zeszłego roku.
Bogdan Wszołek

Grudziądzka Masa Krytyczna Astronomiczna
sobotnie popołudnie 11
czerwca na grudziądzkiej
Starówce w ramach Święta
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
odbył się Piknik Astronomiczny. Grudziądzanie mieli możliwość wysłucha
nia prelekcji o Kosmosie bliższym i dal
szym dzięki zawodowym astronomom
z Centrum Astronomii UMK (CA
UMK) oraz grudziądzkiego Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznego

W
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(PiOA). Nie tylko miniwykłady stano
wiły o wartości edukacyjnej spotkania,
bo oprócz nich wystawiono 6 telesko
pów optycznych, przez które miłośnicy
astronomii (studenci UMK z portalu
ASTROVISION.PL, członkowie Mię
dzyszkolnego Koła Astronomicznego
przy PiOA, pracownicy PiOA) dzielili
się swoją pasją z grudziądzanami. Ob
serwowano Słońce oraz Księżyc. Ten
minizlot teleskopów został wzbogaco
ny dzięki mieszkańcom,
którzy przyszli na spotkanie
ze swoim i przyrządam i
optycznymi w ramach hasła
„Grudziądzka Masa Kry
tyczna Astronomiczna”.
K ulm inacją spotkania
było zdalne przejęcie kontroli
nad największym polskim
radioteleskopem (średnica:
32 m, masa: 620 t) w CA
UMK, który został na kilka
minut skierowany w kierun
ku bardzo jasnego pulsara
U r a n i a . - POSTĘPY ASTRONOMII

PSR0329+54 (odległość ok. 2600 lat św.),
a odbierany sygnał na żywo usłyszeli
uczestnicy pikniku astronomicznego.
Dodatkową atrakcjąbył żyroskop, któ
rym można było „pobujać” się, testując
swój organizm, tak jak robią to prawdzi
wi astronauci. W przerwach pomiędzy
atrakcjami astronomicznymi grudziądzanie nawiązywali liczne pokojowe
kontakty z krążącymi wśród nich posta
ciami z Gwiezdnych Wojen, wypytując
o szczegóły uzbrojenia i inne fakty z kul
towej serii SF.
Podobne Pikniki Astronomiczne
odbyły się też w innych miastach wo
jew ództw a kujawsko-pomorskiego
(Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Ino
wrocław). Pomysł na „kosmiczne”
obchody Święta Województwa zainspi
rowany został budowanymi w Kujaw
sko-Pomorskiem 14 szkolnymi obser
watoriami astronomicznymi w ramach
unikatowego na skalę krajową i euro
pejską projektu Astro-Baza.
Sebastian Soberski
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Zegary słoneczne Torunia:
warsztaty, wykłady i spotkania
rom iejskiego i K atedry Janów. Być
może uda się namówić władze miasta
do odtworzenia i ponownego przywró
cenia Słońcu przynajm niej jednego
z nich? Po wykładzie nastąpiła krótka
prezentacja kilku przenośnych zegarów
słonecznych ze zbiorów autora niniej
szych słów.
Kontynuację tematu słoneczników
stanowiły praktyczne warsztaty, podczas
których każdy chętny mógł wykonać ze
sklejki swój własny zegar słoneczny.
Po odpowiednim ustawieniu zegar —
np. w ogrodzie — pokaże prawdziwy
czas słoneczny. Zajęcia poprowadził
wspomniany wcześniej Krzysztof Prze
giętka, zaś rozszerzenia tematu o kilka
pojęć i zjawisk astronomicznych doko
nał dr hab. Andrzej Kazimierz Strobel
z O środka A stronom icznego UM K
w Piwnicach pod Toruniem. Organiza
torzy przygotowali kilkanaście stano
wisk w pełni wyposażonych w sprzęt
i materiały niezbędne do wykreślenia
tarczy zegara— sklejkę, przyrządy kre
ślarskie i farby do pomalowania goto
wych czasomierzy. W warsztatach naj
liczniej uczestniczyła m łodzież, ale
osoby dorosłe z nie mniejszą ochotą
uczestniczyły w zabawie. W szystkie
kolejne kroki były dokładnie opisane
i przedstawione na schematach, dzięki
czemu każdy mógł sprostać zadaniu, bez
konieczności zagłębiania się w skompli
kowane obliczenia i zaawansowaną wie
dzę gnomoniczną. Ołówki, lekko zgrzy
tając, kreśliły linie, cyrkle rysowały
okręgi, piły docinały
niezbędne elem enty
k o n stru k c ji, a farby
przelewały artystyczne
fantazje na gotowe ze
gary.
J e ś l i k to ś m ia ł
problem y z którym ś
etapem w ykreślania,
pomocą służyły anima
torki sztuki, które dbały
zarów no o w sparcie
plastyczne, jak i meryOcena właśnie wykonanego zegara słonecznego dokonywana
toiyczne. Myślę, że nie
fachowym spojrzeniem dra Krzysztofa Przegiętki i astronoma
zależnie od końcowego
dra hab. Andrzeja Strobla. Fot. Dariusz Oczki

d n iach 1 5 -1 9 k w ietn ia
2011 r. odbyła się w Toruniu
kolejna ju ż edycja Toruń
skiego Festiwalu Nauki i Sztuki, które
go celem jest popularyzacja nauki, a tak
że sztuki wśród mieszkańców tak miasta,
jak i całego regionu. Pod w spólnym
szyldem Festiwalu odbyło się kilka
dziesiąt prezentacji, odczytów i warsz
tatów, które poprowadzili naukowcy,
studenci toruńskich uczelni oraz arty
ści. Na oczach widzów wykonano setki
naukowych doświadczeń, których prze
bieg i zasady dokładnie wytłumaczono.
Każdy z uczestników mógł sam spró
bować połączenia nauki ze sztuką i na
koniec dotknąć efektu. Dwie imprezy
spośród tego niezwykle barwnego wa
chlarza wydarzeń dotyczyły zegarów
słonecznych i ich historii.
Pierwszą z nich była prelekcja połą
czona z prezentacją, w czasie której dr
Krzysztof Przegiętka z Wydziału Fizy
ki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu opowiadał o historii zegarów
słonecznych Torunia, ze szczególnym
uwzględnieniem zegarów już nieistnie
jących. Zaprezentowane zostały wyniki
poszukiwań archiwalnych materiałów
ikonograficznych, które w najbardziej
bezpośredni i czytelny sposób potwier
dzają istnienie przed łaty słoneczników,
którym nie było dane dotrwać do na
szych czasów. Uczestnicy wykładu zo
baczyli zatem szereg przedwojennych
fotografii i szkiców, na których uwiecz
niono zegary słoneczne z Ratusza Sta
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efektu wszyscy bawili się dobrze i na
długo zapamiętają swoje wrażenia z im
prezy. Kto wie, może zegary słoneczne
znajdą teraz nowych miłośników, któ
rzy zaczną zgłębiać naukę o gnomonicei zb u d u ją ko lejne sło neczne cza 
so m ierze? Po w a rsz ta ta ch , p rzed
zabraniem do domu swojego nowego ze
gara, można było go od razu wypróbo
wać, w czym pomogła piękna, słonecz
na pogoda. W sum ie w w ykładzie
i warsztatach wzięło udział około 40
osób.
Tego rodzaju im prezy pom agają
w nawiązywaniu kontaktów z innymi
pasjonatami, toteż po zakończeniu czę
ści oficjalnej mieliśmy niezbyt częstą
okazję do porozmawiania o zegarach
słonecznych i wymienienia doświad
czeń z toruńskimi miłośnikami gnomoniki. Szczególnie ciepłą i życzliwą osobą
okazał się dr Krzysztof Przegiętka. Dzię
ki jego niezwykłej uprzejmości mogli
śmy odwiedzić obserwatorium astrono
miczne w Piwnicach i zobaczyć stojący
tam zegar słoneczny, teleskopy obser
wacyjne oraz ogromne anteny nasłuchu
jące kosmicznych fal radiowych.
Wizyta w Toruniu dała jednocześnie
okazję do ponownego spojrzenia na sło
neczniki toruńskiej starówki oraz space
ry jej ulicami. O ile zegary znamy już
wszystkie, to sam Toruń potrafi zawsze
zaskoczyć! W sklepiku z pamiątkami
znaleźliśmy reprint starej, XIX-wiecznej
pocztówki ukazującej toruński Ratusz
z ... zegarem słonecznym, o którym do
piero co mówiono na wykładzie. Z kolei
w zwykłym sklepie z toruńskimi pierni
kami wypatrzyliśmy na ścianie pokaźny
obraz z tym samym zegarem i torbę na
zakupy z nadrukowanym projektem sło
necznika z ulicy Łaziennej, który zain
spirowany został przez inny, nieistnieją
cy już zegar Tadeusza Przypkowskiego
z Zamku Królewskiego w Warszawie.
Do dom u w róciliśm y obłow ieni
w słonecznikowe pamiątki, wrażenia
z kilku spotkań, nowy, własnoręcznie
wykonany zegar słoneczny i zmęczeni
odpoczywaniem na słońcu.

Dariusz Oczki
4/2011

in memoriam

Stanisław Gorgolewski (1926—2011)
tanisław Gogolewski urodził się trii, którą obronił w 1960 r. Promotorem
19 października 1926 r. w Sło- pracy była prof. Wilhelmina Iwanowska.
nimiu. Słonim — to miasto Był to pierwszy polski doktorat z dzie
dziny radioastronom ii. Pozostając
w obwodzie grodzieńskim przy ujściu
Issy do Szczary (dopływ Niemna), obec w tym nurcie badań naukow ych,
nie na terenie Białorusi. Jego ojciec Jan w 1964 r. uzyskał stopień doktora habi
Gorgolewski w latach 1925-1928 pra litowanego na podstawie rozprawy Ra
cował w rodzinnej firmie w Warszawie diowe obserwacje superkorony Słońca
jako księgowy i kierownik filii. Na po wiatach 1961,1962i 1963. Profesorem
czątku grudnia 1928 r. objął stanowisko nadzwyczajnym został w 1970 r., tytuł
kontrolera kas miejskich w Środzie naukowy profesora zwyczajnego otrzy
Wielkopolskiej, gdzie pracował również mał w 1992 r. W roku 1997 przeszedł na
w czasie okupacji. Młody Stanisław zasłużoną emeryturę, pozostając nadal
w latach 1941-1944 pracował jako ro aktywnym naukowo.
botnik przymusowy w okolicznych go
spodarstwach rolnych, potem prowadził
biuro firmy stolarskiej. W latach 1945-1948 pracował jako mechanik w radiowęźle. W tym czasie ukończył także
Liceum Ogólnokształcące w Środzie
Wielkopolskiej.
Studia wyższe na kierunku fizyka
doświadczalna odbył w latach 1948—
-1952 na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Już w czasie
studiów podjął pracę jako asystent w jed
nej z katedr tego uniwersytetu. W tym
okresie (1950-1953) zajmował się fi
zyką jądrową, promieniowaniem ko
smicznym, projektowaniem i budową
aparatury elektronicznej, wykorzysty
Fot. Barbara Główczewska
wanej w datowaniu zabytków metodą
Jego zainteresowania naukowo-bawęgla radioaktywnego. Pracę na UMK
podjął wraz z rozpoczęciem nowego dawcze skupiały się na radiowych ba
roku akademickiego w 1953 r. W latach daniach aktywności słonecznej na ni
1956—1958 był głównym konsultantem skich częstotliwościach, badaniach
w zakładach radiowych Eltra w Byd korony Słońca metodą zakryć radioźró
goszczy w ramach pierwszej w kraju deł za pomocą technik interferometrycz
produkcji przemysłowej przyrządów do nych, radiowych obserwacjach satelitów
dozymetrii promieniowania jonizujące Jowisza (Kallisto i Ganimedesa) w za
go dla potrzeb nauki i techniki. Przeby kresie mikrofalowym i badaniach elekwał jako stypendysta British Council trotropizmu roślin, czyli wpływu pół elekw latach 1958-1959 w Cambridge Uni- trycznych na ich wzrost i kształt.
wersity w Wielkiej Brytanii, gdzie pra Przewidywał, że wyniki tych badań mogą
cował pod kierunkiem późniejszych lau znaleźć zastosowanie w przyszłości do
reatów Nagrody Nobla: prof. Martina uprawy roślin w trakcie długich pobytów
Ryle’a i prof. Anthony’ego Hewisha. człowieka w przestrzeni kosmicznej.
Profesor Stanisław Gorgolewski był
Pobyt w tym przodującym wówczas
obserwatorium radioastronomicznym przede wszystkim niestrudzonym pro
— Mulłard Radio Astronomy Observa jektantem i konstruktorem instrumentów
tory — pozwolił na zebranie materia radioastronomicznych oraz aparatury
łów naukowych do pracy doktorskiej elektronicznej stanowiącej ich wyposa
zatytułowanej Badanie zewnętrznej at żenie. Radioamatorskie doświadczenie
mosfery Słońca metodami interferome wyniesione w młodości z pracy w ra-
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diowęźle, nabyte w trakcie studiów
umiejętności prowadzenia eksperymen
tów fizycznych, kwalifikacje zdobyte
pod okiem prof. Ryle’a podczas pobytu
w Cambridge, okazały się bezcenne
w jego pracy naukowej. W pełni odpo
wiedzialnie można stwierdzić, że Pro
fesor był znakomitym instrumentalistą.
Zawsze uważał i wielokrotnie to pod
kreślał, że nieodzownym warunkiem dla
rozwoju radioastronomii w Polsce jest
posiadanie odpowiednich instrumentów.
Wspomniane wyżej okoliczności, deter
minacja Profesora i jego współpracow
ników w budowie nowych radiotelesko
pów RT-3 (15-m antena) i RT-4 (32-m
antena), nieustanne wsparcie prof. Wil
helminy Iwanowskiej, doprowadziły do
powstania obserwatorium radioastrono
micznego w Piwnicach. Dzięki tym ini
cjatywom nasz ośrodek mógł dołączyć
w 1982 r. do Eurpejskiej Sieci Inter
ferom etrii Długobazowej (VLBI),
a w 1984 r. do Światowej VLB1. Dla
wielu z nas Profesor jest i pozostanie
ojcem toruńskiej radioastronomii.
Stanisław Gorgolewski w latach
1958-1991 kierował Zakładem, a póź
niej Katedrą Radioastronomii, a w la
tach 1976-1978 sprawował dodatkowo
funkcję dyrektora Instytutu Astronomii
UMK.
Odbył kilka wielomiesięcznych sta
ży naukowych w renomowanych ośrod
kach naukowych w USA. Wymienimy
je tutaj w porządku chronologicznym:
California Institute of Technology, Pa
sadena, 1970; National Radio Astrono
my Observatory, Charlottesville, 1978/
1979; California State Univeristy, Fre
sno, 1990/1991.
Był członkiem wiełu międzynarodo
wych organizacji naukowych: IAU,
URSI, ESF CRAF (1987-1995). Brał
udział w pracach ITU, jako delegat Pań
stwowej Agencji Radiokomunikacyjnej
na konferencje w Genewie w latach
1995 i 1997.
Był promotorem prac doktorskich
większości toruńskich radioastronomów.
Zmarł 23 kwietnia 2011 r. w Toru
niu. Został pochowany na cmentarzu
św. Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego.
Jerzy Usowicz
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Lucjan Broniewicz (1961— 2011)
zalenie trudno jest pisać o tych,
którzy odchodzą. O tych, którzy
odchodzą w kwiecie wieku, od
chodzą nagle i niespodziewanie
sać tym trudniej... O Lucjanie Broniewiczu pisać można i trzebajak najlepiej,
jak najcieplej, jak najserdeczniej — do
kładnie tak, jakim człowiekiem był dy
rektor Planetarium w Toruniu.
Pałuczanin z urodzenia, torunianin
z wyboru, z serca — Polak, z myśli —
Europejczyk. Właśnie tak wielowymia
rową postacią był Lucjan. Łączył w so
bie otwartość intelektualisty, wiedzę
nauczyciela akademickiego, sprawność
menedżera i ludzki pragmatyzm.
Urodził się 20 kwietnia 1961 r. w Bie
lawach (dzisiejsze województwo kujaw
sko-pomorskie). W tym roku obchodził
zatem dopiero 50 urodziny! Uczył się
w Piechcinie i pobliskim Inowrocławiu.
W 1986 roku ukończył studia z historii
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Rok później rozpoczął pracę naukową
i dydaktyczną na UMK: najpierw w In
stytucie Nauk Społecznych, a od 1990 r.
w Zakładzie Historii Oświaty i Wycho
wania. Jako historyk doskonale znał
powiedzenie: historia est magistra vi
tae i jak nikt potrafił przekładać tę wie
dzę na język praktyki i przyszłości. Kie
dy w 1993 roku powierzono mu zadanie
stworzenia Planetarium w Toruniu, roz
począł od ludzi. Zbudow ał zespół
astronomów i techników, z którymi
w ykreow ał oryginalną koncepcję
i niepowtarzalny styl popularyzacji
astronomii — w Polsce dotąd niespoty
kany. W innych planetariach można było
zobaczyć tylko gwiazdy i trochę slajdów.
W grodzie Kopernika stworzono system
w oparciu o europejskie standardy —
obrazy pokrywające całą kopułę nad gło
wami widzów i projekcje wideo. Dzię
ki temu była możliwa wirtualna podróż
w różne, naw et najdalsze zakątki
Wszechświata. Na początku lat 90. ub.
stulecia Lucjan Broniewicz postawił
na dwóch młodziutkich astronomów
z ogromną pasją i wyobraźnią: Jerzego
Rafalskiego i Stanisława Rokitę. I uda
ło się. Ale samo Planetarium — to było
mało. Kilka lat po uruchomieniu placów
ki powstała sala Orbitarium, w której
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umieszczono m.in. model sondy Cassi
ni. I znów strzał w dziesiątkę! Nieba
wem dla widzów otworzy się kolejny
—moduł
pi — Geodium. Uda się? Zawsze
się udawało!
Po latach Lucjan wspominał, że
z uruchomieniem Planetarium było jak
z wyprawą w nieznane, ale chęć osią
gnięcia celu była tak ogromna, że prze
słaniała obawy. — Kiedy wszyscy mó
wili, że cośjest niemożliwe, to znaczyło,
że jest szansa dla nas, a młoda załoga
postanowiła o to powalczyć. Pamiętam
przedstawiciela Planetarium Carl Zeiss
Jena, który asystował przy otwieraniu

skrzyń z aparaturą projekcyjną. Z drżą
cym sercem wsłuchiwałem się w słowa
„sehr Gut”, które musiały paść z ust
naszego niemieckiego kolegi przy oce
nie każdego modułu z osobna. W sumie
trzeba było usłyszeć siedemnaście „sehr
gutów ”, aby wystartować z Planetarium
Toruń — wspominał z uśmiechem Lu
cjan Broniewicz.
Tworzył nowąjakość toruńskiej pra
cy Kiedy reprezentanci Planetarium po
jawiają się z pokazami nieba w różnych
miejscach Polski, a czasem i Europy,
często pada pytanie: Skąd jesteście? —
Z Torunia. Z Planetarium.— Aaa, to zna
czy, że impreza na pewno się uda!
Jednym z ulubionych słów Lucjana
była „synergia”. Zawsze i wszędzie szu
kał zgodności idei, celów i działań.
Łączył ludzi, czyniąc to z niezwykłą
rozwagą i umiejętnością. Dzięki temu
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

wniósł do praktyki wzór, nad którym
tęgie matematyczne głowy mogłyby
pochylać się latami. Wszyscy wiemy, że
2 + 2 = 4, ale Lucjanowi z reguły uda
wało się sumować na szóstkę, nierzad
ko z plusem.
To dlatego ogromnie Go ceniono
i wielokrotnie nagradzano. Był laure
atem Nagrody Prezydenta Miasta Toru
nia (1996), Złotej Karety „Nowości”
(2000) i Feliksa „Gazety Wyborczej”
(2003). W 2004 roku Prezydent Miasta
Torunia uhonorował go Medalem Thorunium — wyróżnieniem przyznawa
nym niezwykle rzadko. Lucjan Bronie
wicz angażował się społecznie w prace
nad strategiami rozwoju Torunia oraz
turystyki i promocji miasta. Był pierw
szym dyrektorem Lokalnej Organizacji
Turystycznej, pełnił także obowiązki
szefa Rady Prezydenckiej, członka Rady
Programowej Toruńskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki, Rady Programowej Cen
trum Nowoczesności i Rady Programo
wej Portalu Nicolaus Copernicus Thorunensis.
Lucjan doskonale rozumiał i doceniał
siłę mediów w popularyzacji astronomii.
Zawsze sprzyjał pomysłom, dzięki któ
rym niełatwe zagadnienia można prze
łożyć „z polskiego na nasze” i w przy
stępnej formie przekazać w świat.
Udanie sprawował rolę patrona takich
przedsięwzięć, jak „Radio Planet i Ko
met” (miesięcznik nadawany przez Pol
skie Radio PiK) oraz „PLANETARIUM
TVP” (miesięcznik w TVP Info/Bydgoszcz).
Premierowy seans Planetarium, wy
świetlony w urodziny Mikołaja Koper
nika w 1994 roku nosił tytuł „A jednak
się kręci”. Tytuł ten stał się w pewnym
sensie wyzwaniem dla nowej instytucji.
W tamtych czasach niewielu bowiem
wierzyło, że planetarium będzie w sta
nie funkcjonować bez dotacji budżeto
wych. Cytat „A jednak się kręci” zapi
sano nawet na projektorze gwiazd, aby
przyświecał działalności placówki. Dziś
wszyscy z podziwem możemy patrzeć
na dzieło życia Lucjana Broniewicza.
Często powtarzał: „Po pierwsze nie nu
dzić”. Właśnie dlatego pokazy w Toruń
skim Planetarium nie są ilustrowanymi
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in memoriam
wykładami z astronomii. Ważną rolę
odgrywają tu emocje, bo bez nich nie
da się otworzyć umysłów na wiedzę.
Nad tym wszystkim zaś unosi się duch
Mikołaja Kopernika. Lucjan nie krył
swego uw ielbienia dla astronom a
wszech czasów, często podkreślając, że
za sprawą kopernikańskiej legendy
w Toruniu udało się to, co zapewne nie
udałoby się nigdzie indziej...
Od niedawna Planetarium Toruń ma
jeszcze jednego, opiekuńczego, przyja
znego i silnego ducha, który z pewno
ścią będzie sprzyjał kontynuacji wspa
niałego dzieła pod nazwą Planetarium
Toruń — Centrum Popularyzacji Ko
smosu.
Piotr Majewski

Próg
gwiaździstego
nieba
Wspomnienie
o Lucjanie Broniewiczu

Lucjanie, serdeczny druhu -— ile cza
su spędziliśmy na dyskusjach? Studio
waliśmy historię, ale lubiliśmy filozo
fię. Gdy Lucjan zaznajam iał mnie
z planetarium, miałem wrażenie, że czy
ni to jako racjonalista i teolog. Przybli
żył genezę instytucji, sposób zarządza
nia, zaznajomił z planami na przyszłość
— czynił to z dystansem. Rozumiał do
skonale doczesność ludzkich wysiłków,
a te, w Jego wykonaniu były piękne,
sprawne, ich efekty dobrze funkcjonu
jące. Planetarium, Orbitarium — mikrokosmos, który wykreował, w którym się
spełniał. W Geodium na podłodze leża
ły przygotowane do naklejenia malowa
ne fragmenty powierzchni kuli ziem
skiej. Widzowie mieli spoglądać na
Ziemię z pozycji niebieskiego firma
mentu: planetarium a rebours. Był to
zamysł w stylu Lucjana, zobaczyć rze
czy z różnych punktów widzenia, zapa
lić rozmaite światła. Interesowało go
prawo moralne, wartości najwyższe
i nieprzemijające. Może dlatego niebo
skłon musiał trwać przy nim na podorę
dziu. Jak się okazało, niebo gwiaździste

czekało w zbyt niecierpliwym pogoto
wiu. Pękło wiosną, lekceważąc ludzkie
życie.
Podziwiałem spokój Lucjana, życz
liwość wobec ludzi, odróżnianie rzeczy
istotnych od błahych. Przechadzając się
ulicami Torunia — miasta, które napa
wało go dumą — wracaliśmy do Olsz
tyna okolic stanu wojennego, strajku na
WSP, wykopalisk archeologicznych
w Grunwaldzie... Na ostrych, gotyckich
łukach łagodnie osiadały plany na przy
szłość: odkrywanie krajobrazów rodzin
nych dla Lucjana Pałuk, wycieczka
rowerowa do Piwnic i parabole — re
miniscencje. Były to powroty do punk
tu, w którym zadzierzgnęliśmy taki ro
dzaj przyjaźni, który pozw alał mi
otwarcie skomentować pięćdziesięcio
lecie w spom inane przez Lucjana.
Spodobała mu się podsunięta trafna ana
logia, przecież sam lubił mówić meta
forycznie. Teraz z trudem przychodzą mi
słowa retrospekcji — piszę bowiem
o przyjacielu, a nie ma Go wśród żywych.
Gdzie jesteś, Lucjanie?
Jerzy Necio

eans w planetarium: cisza i wę
drówka w czasie. W sierpniu
2010 roku w Toruniu spokojny
głos komentatora uświadomił mi, że
Wszechświat zmierza do śmierci. Ol
brzymi horyzont czasowy nie wytłumił
uczucia szoku i zaskoczenia. Przeciw
nie, zasugerował trwogę. Ziemia— zie
lona planeta, jak ogród, sad, Eden wresz
cie — Boże dzieło i Boże igrzysko,
a poza nią nieogamięta czerń. Myśl
szybko odnalazła Kierkegaarda, jego
„Bojaźń i drżenie”.
Sms od Lucjana: „Gdzie jesteś?”.
Jestem ju ż pom iędzy O lsztynem
a Lidzbarkiem. Na toruńskim dworcu,
wyglądając pociągu, umawialiśmy się
na kolejne spotkania, telefony... Nie
wiedziałem, że zwykły deszczowy pe
ron, w nieodgadnionym wtedy scena
riuszu, wyznaczony już został na miej
sce ostatniego pożegnania. Owszem —
do 7 maja następnego roku dzwonili
śmy do siebie, rozmawiając długo wie
czorami. Nie przypuszczaliśmy, że ko
smiczna pustka potrafi zbliżyć się
nagle na najbliższą z możliwych od
ległości i ogarnąć jednego z nas na
wieczność...

S
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Czy uczniowie Hypatii
zdaliby maturę z matematyki?
apewne większości z Was pytanie postawione w ty nia matematyki, powinien zdumiewać, skoro pytania naprawdę
tule wyda się niemądre, a przecząca na nie odpo interesujące matematyków bywają na ogół absurdalnie nie
wiedź zupełnie oczywista — żyła przecież Hypatia praktyczne. Na przykład: Jaka jest najmniejsza liczba dająca
ponad 1500 lat temu, a w je j czasach nikt w Europie nie
sięwie
zapisać na dwa różne sposoby jako suma dwóch dodat
dział nawet o liczbach ujemnych i zerze! Dlatego bez wstydu nich sześcianów? Jakaś siła fatalna skłaniała Greków, a te
przyznaję, że w pierwszej chwili niezmiernie się zdumiałem, raz skłania nas, do poświęcania ogromnego wysiłku, by takie
gdy uświadomiłem sobie, iż uczniowie Hypatii z łatwością problemy rozwiązywać. Rozwiązaniem postawionego wyżej
rozwiązalibyprawie wszystkie z 33 zadań przygotowanych przez zadania jest słynna2 liczba Hardy’ego-Ramanujana, 1729 =
Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na tegoroczną ma - I s + 123 = 93 + 103. Choć to akurat zadanie byłoby zbyt
turę z matematyki. Rozwiązałem sam te zadania i stwierdzi trudne na maturze, Hypatia na pewno umiałaby je rozwią
łem, że dostaliby na egzaminie 43 punkty z 50 możliwych do zać. Podobnie ja k umiałaby rozwiązać dwa łatwe maturalne
zdobycia. Mogłem wyliczyć punkty aż tak precyzyjnie, gdyż zadania, moim zdaniem bardzo „matematycznie ładne", któ
przeczytałem niedawno piękną książkę Marii Dziełskiej Hy re omawiam niżej.
patia z Aleksandrii, z której dowiedziałem się dokładnie, cze
go Hypatia uczyła swych studentów'.
Po zdumieniu przyszła refleksja a z niąpytanie— co to zna
czy? Czy jakiś morał wynika z uświadomienia sobie faktu, iż
grecka wiedza matematyczna sprzed 1500 lat wystarcza, aby
dzisiaj w Polsce zdać egzamin maturalny z matematyki, choć
by tylko na poziomie podstawowym? Zapewne dla wielu bę
dzie to nowy powód do lamentowania nad upadkiem polskiego
szkolnictwa i oburzającym obniżeniem poziomu matematycz
nych wymagań w Polsce. Jednak moim zdaniem można z tego
Zadanie nr 33: Punkty K, L i M są środkami krawędzi BC, GH i AE
sześcianu ABCDEFGH z krawędziami o długości 1. Oblicz pole trójką
faktu wysnuć także inny wniosek. Taki mianowicie, że mate
ta KLM. W tym zadaniu podoba mi się elegancki kształt trójkąta wpisa
matyka w swej najgłębszej istocie jest ponadczasowa. Jaka
nego w sześcian. Chciałbym mieć takie executive toy na biurku. Za pra
widłowe rozwiązanie przewidziano 4 punkty, co oznacza, że w zamy
była na początku, jest teraz i zawsze będzie, na wieki wieków.
śle CKE było to zadanie trudne, choć nie najtrudniejsze, te bowiem
Z wielu aspektów tej nieoczywistej oczywistości wspomnę tylko
wycenione były na 5 punktów. Po prawej pokazana jest konstrukcja,
dwa, mieszając je zresztą w moim felietonie tak bardzo, że
jaką zapewne (moim zdaniem) wykonałaby Hypatia, aby znaleźć bok
KM = KM, szukanego trójkąta równobocznego KLM: pomocniczy trój
wypada zacząć od ich wyodrębnienia i nazwania. Będę więc
kąt prostokątny AKM, zbudowany jest tak, iż AK, = AM, = (1/2)AD
mówił o odkrytej przez Greków skuteczności matematykijako
sposobu opisywania świata oraz o niewyczerpanej atrakcyj
Zadanie nr 25 (za 2pkt.): Wiedząc, ż e X + Y= 1 oraz ż c X +
ności greckich problemów matematycznych dla młodzieńczych
+ Y2= 7, pokaż, żeX 4+ Y4= 31. Zadanie podoba mi się, dlate
umysłów.
Matematyka wynika z metafizycznego pragnienia pozna go że pilny uczeń bez polotu rozwiążeje inaczej niż uczeń bystry.
nia prawdziwego, choć często ukrytego, piękna realnego świa Postępując metodycznie, pilny uczeń na pewno najpierw roz
ta materii i ducha. Grecy odkryli je j niepojętą skuteczność wiąże układ X+ Y= 1, X2+ Y2= 7 i znajdziejego pierwiastki,
w opisywaniu świata, a my, choć mądrzejsi od Greków o skutki
1 ^ ł ł 1 Vl3 ^
Renesansu i Oświecenia, także nie wiemy, dlaczego niektóre
2
2 ’2
2
piękne twory czystej wyobraźni matematyków nierzadko prze
kształcają się w najdoskonalsze modele realnego świata, a na
albo
wet przepowiadają odkrycia bytów i zjawisk uprzednio nie
znanych — nowych planet, fa l elektromagnetycznych, cząstek
(
elementarnych, kwantowego splątania. Matematyka ije j sku
(X,Y) =
( 1)
2 '
teczność sąfundamentami naszej cywilizacji i kultury. Z grec
kich kwadracików, trójkącików i kółek nauczyliśmy się nie a potem wstawi je do X4 + Y4, co da mu żądany wynik 31.
skończoności, całej naszej wiedzy o świecie, całej naszej Bystry uczeń natomiast zauważy, iżX4+ Y4= 4 9 -2 X 2Y2oraz
technologii. Zresztą niewątpliwy fakt, iż olśniewające prak 2X2Y2 = 18, co kończy sprawę. Hypatia na pewno by tak zro
tyczne sukcesy współczesnej technologii wynikają z rozumie biła, unikając w dodatku nieznanych sobie liczb ujemnych
i niewymiernych, występujących we wzorze ( 1) metody pilne
1 Maria Dzielska „Hypatia z Aleksandrii”, wydanie III poprawione, Uni- go ucznia3.

Z

versitatis, Kraków, 2010. N a stronie http://www.cke.edu.pl można znaleźć
zadania maturalne wraz z rozwiązaniami i bardzo szczegółowymi kryteria
mi punktowej oceny.
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2 Zobacz hasło „1729” w W ikipedii, gdzie opisana jest zabawna m atem a
tyczna anegdota.
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Napisałem „nieznanych Hypatii liczb ujemnych ” i zamy
śliłem się. O tym, czy Hypatia znała liczby ujemne, nie wiemy.
Powszechna opinia, że ich nie znała, jest bardzo prawdopo
dobna, lecz w istocie oparta na domysłach. Domysły zaś czę
sto prowadzą na manowce. W swojej recenzji książki Marii
Dzielskiej napisałem pochopnie, że Hypatia zapewne nie znała
„dużych ”trójek Pitagorejskich, takichjak na przykład 2066- =
= 20302 + 3842 oraz 18032 = 16532 + 7202. Przeczytał to
profesor Andrzej Trautman,fizyk z Warszawy, przed laty pro
motor mojej pracy doktorskiej, i tak do mnie napisał: Drogi
Marku, Hypatia zapewne wiedziała, jak obliczać dowolnie
duże trójki Pitagorejskie, bo mogła przeczytać o tym w „Ele
mentach” Euklidesa, księga X, 28,29, lemat 1.
Warszawski astronom Stanisław Bajtlikwspominał niedaw
no obecność Hypatii w programie swojej szkoły średniej („ Ty
godnik Powszechny ”, 20 lipca 2010/: Imię Hypatii pojawia
ło się w trakcie mojej szkolnej edukacji wielokrotnie, na
różnych poziomach nauczania i w różnych celach. Historyk
opowiadał o niej na lekcjach poświęconych przejściu od an
tyku do chrześcijańskiego średniowiecza. Matematyk przy
woływał to imię, mówiąc o równaniach Diofantosa czy „Ele
m entach” Euklidesa. G eograf w spom inał o Hypatii,
omawiając miasta Egiptu. Nauczyciel rysunku pokazywał
reprodukcję fresku Rafaela w Stanza della Segnatura z do
mniemanym przedstawieniem aleksandryjskiej uczonej.
Astronom przekonywał, że to ona wynalazła astrolabium, a fi
zyk, że areometr. Polonista nie mógł co prawda omawiać
poświęconych tej kobiecie fragmentów „Traktatu moralne
go” Miłosza czy dzieł Woltera na lekcjach, ale wskazywał
odpowiednie teksty zainteresowanym maturzystom. Staszek
jest moim przyjacielem; wiem z jego opowiadań, że zdał ma
turę w znanym z wysokiego poziomu nauczania Liceum Ko
pernika w Żywcu.
Ja też chodziłem do dobrego prowincjonalnego liceum,
słynnej w Gdańsku „dziewiątki". Nie pamiętam, czy moi na
uczyciele mówili nam o Hypatii tyle co żywieccy nauczyciele
Staszkowi, natomiast dobrze pamiętam, ja k uczył nas mate
matyki Roman Sowiakowski, groźny Ciamkacz5. Miał przed
wojenny doktorat z matematyki, obroniony na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie, w legendarnej „lwowskiej szkole
matematycznej”, której przewodzili najwybitniejsi matema
tycy tamtych czasów — Stefan Banach, Marek Kac, Hugo
Steinhaus, Stanisław Ułam. Uczył nas, rzecz jasna, przede
wszystkim matematycznego rzemiosła, to znaczy biegłości
w stosowaniu standardowych metod rozwiązywania typowych
problemów, a je j sumiennego ćwiczenia wymagał nieustępli
wie od wszystkich, nawet od humanistów. U Ciamkacza prze
szedłem rzetelną matematyczną kindersztubę, zauważoną po
tem przez profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie po
3 Ciekawe, że zgodnie ze wskazówkami CKE, obie m etody powinny być
punktowane jednakow o przez egzaminatora oceniającego prace maturalne.
4 http://tygodnik.onet.pl/43,0,49644,b ied n ah y p atia, artykul.html
5 Tych, którzy nie mieli zupełnie talentu do matematyki, nazywał „ciamkaczami do kwadratu” i stąd powstał jego nauczycielski przydom ek używany
powszechnie, także przez grono pedagogiczne i dyrektora. „Ciamkacz” to
po lwowsku bardzo pieszczotliwa nazwa, tyle co „dzieciak”, „szkrab”, „małe
bubele” , o tej samej etymologii (na co zwrócił mi uwagę mój brat Jacek,
filolog) co „ciamajda” .
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Autor felietonu na maturze w IX LO w Gdańsku, 1963. Od lewej: Marian W asz
kiewicz (polonista), FranciszekTmka (Kuratorium), Kazimierz Niedżwiedzki (dy
rektor), Jan Trzcieniecki (polonista, dawny profesor Liceum Krzemienieckiego),
Irena Dąbrowska (biolog). Napisałem dwie matury z matematyki, jawnie swoją
i skrycie Anki Twardowskiej. Fot. z archiwum Mieczysława Abramowicza

maturze studiowałem matematykę. Profesor Andrzej Hulanic
ki skomplementował ją nawet publicznie. Gdy na jego wykła
dzie rozwiązałem a vista przy tablicy postawione nam trudne
zadanie, spytał: „Ktopana uczył w liceum matematyki? ”
Do dziś pamiętam porywające szkolne zmagania z proble
mami Euklidesa i Diofantosa, w których Ciamkacz był mi życz
liwym i cierpliwym przewodnikiem. Tojuż nie były ćwiczenia
rzemiosła, ale prawie dorosłe odkrywanie dla siebie głębi
i zniewalającego piękna matematyki. O niektórych myślałem
w ogromnym napięciu nawet kilka dni, zanim przychodził błysk
zrozumienia, a z nim rozkoszne katharsis. Antyczni matema
tycy uczą nas abstrakcyjnego, kreatywnego ijednocześnie zdy
scyplinowanego myślenia: także wytrwałości, sumienności,
hartu ducha. Nie ma „metody ” na rozwiązywanie nieałgorytmicznych problemów euklidesowych i diofantyjskich, którą
można by na pamięć wyćwiczyć. Trzeba w sobie odnaleźć
„ochotę i zdolności ”do trudnej i twórczej matematyki, obec
nej w greckich problemach. Samodzielne odkrywanie (na przy
kład) ja k skonstruować pięciokąt foremny za pomocą cyrkla
i łineału albojak znaleźć wszystkie całkowite pierwiastki ukła
du X+ Y+Z=3, XJ+ Y3+Z3= 3, jest najlepszym szkolnym spo
sobem na nauczenie się zarówno matematyki, ja k i sprawne
go rachowania. W roku 1967 rządfrancuski powołał Komisję
Lichnerowicza, która pod wpływem idei burbakistów przepro
wadziła we francuskich szkołach średnich reformę nauczania
matematyki. Nowa Matematyka została oparta na studiowa
niu zbiorów, grup i innych abstrakcyjnych struktur, w miejsce
tradycyjnej geometrii i algebry. Eksperyment ten w różnej ska
li i zakresie został wprowadzony w kilku innych krajach (w tym
w Polsce) i zupełnie się nie powiódł. Okazało się, że tradycyjne
nauczaniejest o wiele skuteczniejsze. Co więcej, wydaje się, że
„Euklides i Diofantos ” to młodzieńcze doświadczenie równie
ważne i konieczne jak lektury Szekspira, Pascala, świętego
Augustyna i Kajki, a może nawet ja k tatrzańskie wędrówki
i pierwsza miłość. Na pytanie Andrzeja Hulanickiego, kto uczył
mnie w liceum matematyki, mógłbym chyba zaryzykować odpowiedziedż: nie tylko Roman Sowiakowski, czyli ze wzrusze
niem i wdzięcznością wspominany Ciamkacz, ale także Eukli
des, Diofantos i aleksandryjska Hypatia.
Marek Abramowicz
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Ocean magmy na lo?
Od roku 1979 wiemy, że księżyc Jowi
sza lo charakteryzuje silna aktywność
wulkaniczna. Jej efektem oprócz wyrzu
tów gorącej lawy (w ciągu roku przekra
czających stukrotnie to, co wydostaje się
w tym samym czasie z wnętrza Ziemi)
jest pozostawianie na wokółjowiszowej
orbicie tony związków siarki na sekundę
— w plazmowym otoczeniu Jowisza po
wstaje torus związany z lo. lo posiada
wulkany rozrzucone po całej powierzchni
w odróżnieniu od Ziemi, na której wul
kany gromadzą się przeważnie w obsza
rach związanych z granicami płyt tekto
nicznych. Wiadomo również, że źródłem
energii odpowiedzialnym za powstanie
rezerwuaru magmy na lo są grawitacyj
ne siły przypływowe związane z obecno
ścią potężnego sąsiada. Jednak dokład
na lokalizacja wspomnianego rezerwuaru
nie była do tej pory znana.
W czasopiśmie Science w dniu 12
maja br. ukazał się artykuł Krishana Khurany z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los

Angeles, który wraz z współpracownika
mi przedstawia dowody na obecność pod
powierzchnią lo oceanu magmy o gru
bości co najmniej 50 km. Praca oparta
jest na pomiarach pola magnetycznego
w czasie czterech przelotów stacji Gali
leo w pobliżu księżyca. Szczególnie uży
teczne okazały się dwa przejścia: I24 z 11
października 1999 r. oraz I27 z 22 lutego
roku 2000. Idea jest prosta — linie sił pola
magnetycznego związanego z Jowiszem
periodycznie „omiatają” lo. Jeśli pod po
wierzchnią księżyca znajduje się warstwa
przewodząca, to zostanie w niej wzbu
dzony prąd. Prąd z kolei wytworzy wła
sne pole magnetyczne, które w pobliżu
lo będzie zauważalnie zniekształcać pole
magnetyczne pochodzące od Jowisza.
Prostota jest jednak pozorna, szczegó
łowe dopasowanie modelu do wyników
pomiarów okazało się skomplikowanym
przedsięwzięciem, w trakcie którego trze
ba było wziąć pod uwagę szereg niewia
domych.
Z wcześniejszych pomiarów pola gra
witacyjnego lo dokonanych w trakcie

przelotów w pobliżu księżyca wiadomo,
że lo posiada żelazne (najprawdopodob
niej ciekłe) jądro o średnicy pomiędzy 650
a 950 km, otoczone skalnym płaszczem.
Okazuje się jednak, że w stałym płasz
czu skalnym nie da się wytworzyć prą
dów na tyle silnych, aby modyfikowały
one pole magnetyczne Jowisza w pobli
żu lo zgodnie z obserwacjami. Potrzeb
ne są do tego chociażby częściowo stopione skały — w ystarczy warstwa
częściowo (powyżej 20%) stopionego
płaszcza o grubości co najmniej 50 km
i temperaturze rzędu 1200— 1400 stopni
Celsjusza, znajdująca się na głębokości
30— 50 km pod zimną skorupą tworzącą
powierzchnię lo. Autorzy nazywają ją
astenosferą (tak jak w przypadku Ziemi
jest to warstwa znajdująca się bezpośred
nio pod skorupą— litosferą). Niepewność
wyznaczeń wynika m.in. z krótkości cią
gu dostępnych danych. Aby zanalizować
głębsze warstwy lo, potrzeba ciągłych
obserwacji trwających powyżej 13 godz.
Dane magnetometryczne użyte w pra
cy były dostępne już od ośmiu lat, nikt

XV Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii OZMA 2011
Organizator: Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne „Grupa Lokalna”
Miejsce zlotu: Teren Obserwatorium Astronomicznego w Niedźwiadach, gm. Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
(teren zlotu położony jest wśród czystych lasów, z dala od miejskich świateł).
Termin: 4 -7 sierpnia 2011 (czwartek-niedziela)
Noclegi: tylko własne namioty i przyczepy kempingowe.
Organizatorzy zapewniajądla wszystkich, którzy nadeślązgłoszenia do 25 lipca: 2 ciepłe obiady, kiełbaski na ogni
sko, okolicznościową koszulkę, ciemne niebo, dostęp do teleskopów będących na wyposażeniu Obserwatorium,
czyste powietrze oraz dobrą zabawę i miłą atmosferę.
W programie zlotu ciekawe wykłady i prelekcje, turniej wiedzy astronomicznej, konkurs astrofoto, konkurs na naj
lepszy sprzęt własnoręcznie zbudowany lub zmodernizowany, konkurs na najlepszą własną prezentację, slajdowiska, filmy, giełda sprzętu i akcesoriów oraz nocne obserwacje.
Nagrody: przyznane będą tradycyjne nagrody Grand OZ w kategoriach:
— astrofotografia
— budowa lub modernizacja sprzętu obserwacyjnego
— prezentacja własnych dokonań
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania w/w nagród ze względu na niewystarczający poziom
prac.
Przyznane zostaną również cenne nagrody w konkursie wiedzy astronomicznej oraz tytuł SUPEROZMITY.
Każdy z uczestników otrzyma możliwość zaprezentowania swoich dokonań, dlatego zachęcamy do pochwalenia
się swoimi dokonaniami na polu astronomii (zdjęcia, dzienniki obserwacyjne, filmy, wyniki obserwacji itp.)
Ze względu na dobre warunki obserwacyjne zachęcamy do zabrania ze sobą własnego sprzętu obserwacyjnego.
OZMA to zlot nie tylko dla zaawansowanych miłośników astronomii, zapraszamy także początkujących, ich rodzi
ny i przyjaciół.
Koszt uczestnictwa: 100 zł
Dla małych dzieci zniżki!
Zapisy: zgłoszenia proszę kierować pocztą elektroniczną rkral@poczta.onet.pl
lub telefonicznie Roman Kral tel. kom. 691 468 800
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 25 lipca 2011 r.
Szczegółowe informacje na stronie www.ozma.astronomia.pl
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rozmaitości
jednak nie wiedział, jak je zinterpretować,
chociaż metoda użyta w opisywanej pra
cy została już wcześniej zastosowana
m.in. do stwierdzenia obecności prze
wodzących wodnych oceanów pod po
wierzchniami Europy, Ganimedesa
i Callisto. W przypadku lo dopiero spo
strzeżenie, że przewodność elektryczna
skał bogatych w magnez i żelazo wzra
sta o kilka rzędów wielkości, gdy znajdą
się w stanie płynnym, pozwoliło na roz
wiązanie zagadki i uzyskanie dobrych
dopasowań modelu do obserwacji. Trze
ba jednak zdawać sobie sprawę, że mó
wimy o własnościach minerałów ziem
skich, jak do tej pory żaden próbnik nie
wylądował na powierzchni lo i nie zanali
zował składu chemicznego magmy wy
dostającej się na jego powierzchnię.
Z drugiej strony nie jest chyba przesadą
oczekiwanie, że pewne klasy skał moż
na spotkać w różnych zakątkach Układu
Słonecznego. Model skał użyty w dopa
sowaniu danych do obserwacji był wzo
rowany na ultrazasadowym minerale po
chodzącym z górnego płaszcza Ziemi
zwanym Iherzolitem (spotykamy go m.in.
na Spitsbergenie).
Do zaburzeń pola magnetycznego Jo
wisza w pobliżu lo przyczynia się rów
nież obecność atmosfery (w tym jej zjonizowanej części — jonosfery) księżyca,
jak i korotującej plazmy jowiszowej. Przy
czynki z tym związane zostały uwzględ
nione w ramach trójwymiarowych symu
lacji MHD wypróbowanych wcześniej do
interpretacji obserwacji w pobliżu Gani
medesa.
Ubocznym produktem analizy zabu
rzeń pola magnetycznego w pobliżu lo
jest określenie górnej granicy natężenia
ewentualnego własnego globalnego
pola dipolowego księżyca jako około 110
nanotesli na równiku (kilkakrotnie niższe
go od zmian natężenia pola związanych
z oddziaływaniem indukowanego pola
magnetycznego lo z polem magnetycz
nym Jowisza). Oznacza to również, że
lo nie posiada praktycznie własnego dy
nama magnetycznego (takiego, jakie ma
np. Ziemia) — płaszcz skalny jest zbyt
gorący, by efektywnie studzić jądro, co
utrudnia pojawienie się dynama. Z dru
giej strony pole indukowane przez prą
dy płynące w astenosferze ma charak
ter dipolowy, co dowodzi, że warstwa ta
jest ciągła. Izolowane od siebie obsza
ry przewodzące generowałyby pole za
wierające wyższe harmoniki, czego ob
serwacje nie potwierdzają. Jest to
dodatkowy argument na rzecz zastoso
wanego modelu.
(rs)
4 / 2 0 II

Obiekt Hanny
Astronomia jest jedną z niewielu nauk,
do których rozwoju przyczyniają się
amatorzy — miłośnicy astronomii. Po
wszechnie znany i doceniany jest wkład
obserwatorów gwiazd zmiennych zrze
szonych w licznych organizacjach, takich
jak American Association of Variable
Stars Observers. Coraz częściej też
amatorzy są zapraszani do udziału w re
alizacji wielkich programów obserwacyj
nych.
W 2000 r. rozpoczęto realizację pro
gramu obserwacyjnego Sloan Digital
Sky Survey (SDSS), polegającego na
masowym rejestrowaniu obrazów nieba
(a dodatkowo także na rejestrowaniu
widm obecnych na tych obrazach galak
tyk).
W ramach tego programu, realizowa
nego 2,5-m teleskopem w Apache Point
Observatory w Nowym Meksyku, zbie
rane są obrazy nieba w pięciu barwach,
przy zasięgu do 22 wielkości. W ciągu
dwu pierwszych etapów jego realizacji
(2000-2005 i 2006-2008) SDSS pokrył
ponad 1/4 całego nieba, rejestrując ob
razy ok. 240 min obiektów (dla ponad
miliona galaktyk i kwazarów zarejestro
wano również ich widma).
Już wstępna analiza tak wielkiego
materiału, polegająca na identyfikacji
i klasyfikacji galaktyk, przekraczała moż
liwości realizatorów SDSS. Postanowili
więc zaprosić do współpracy amatorów.
Tak powstał projekt Galaxy Zoo. Jego
uczestnicy dostają do analizy porcje
danych obserwacyjnych i ich zadaniem
jest właśnie identyfikacja i klasyfikacja
wszystkich obecnych w danym polu ga
laktyk. Już w ciągu pierwszych kilku
miesięcy zgłosiło się do udziału w tym
projekcie ponad 150 tys. uczestników
(w tym także z Polski).
Jednym z uczestników projektu Ga
laxy Zoo jest holenderska nauczycielka
Hanny van Arkel. W roku 2007 odkryła
ona osobliwy obiekt, który wkrótce stał
się sławny, jako „Hanny's Voorwert”, czyli
Obiekt Hanny. Znajduje się on w pobli
żu galaktyki spiralnej IC 2497 (odległej
o ok. 720 min lat światła), a wyróżnia się
nieregularną strukturą oraz — przede
wszystkim — jaskrawozieloną barwą.
Zbadaniem tego niezwykłego obiektu
zajął się międzynarodowy zespół kilku
nastu obserwatorów, których wyniki zo
stały opublikowane w końcu 2009 r.
w Monthly Noticices of the Royal Astro
nomical Society. Są one następujące:
Swoją zieloną barwę obiekt Hanny
zawdzięcza silnym liniom wzbronionym
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podwójnie zjonizowanego tlenu: A 4997A
i X 5007A(tym samym, które występują
w świeceniu zórz polarnych). Oprócz
nich w widmie obiektu występują rów
nież linie wzbronione neonu i siarki, sil
na linia Ha oraz szereg linii wskazują
cych na wysoki poziom wzbudzenia. Do
kładniejsza analiza danych obserwacyj
nych pokazała, że Obiekt Hanny jest ob
łokiem silnie rozrzedzonego, gorącego
gazu pobudzanego do świecenia z ze
wnątrz przez jakieś wysokoenergetycz
ne promieniowanie.
Co jest źródłem tego promieniowa
nia? Mogłyby nim być procesy zacho
dzące w centralnych częściach galakty
ki IC 2497, takie jakie obserwuje się w ją
drach aktywnych galaktyk (Active Galac
tic Nuclei = AGN). Potrzebne do tego
musiałoby jednak być silne promienio
wanie rentgenowskie IC 2497, gdy tym
czasem ta galaktyka źródłem takiego
promieniowania nie jest.
Wiadomo jednak, że wiele obiektów
typu AGN wykazuje zmiennąaktywność.
Biorąc to pod uwagę, autorzy oma
wianej pracy wysunęli przypuszczenie,
że galaktyka IC 2479 — choć nie wyka
zuje obecnie aktywności typu AGN —
musiała być aktywna w przeszłości (jak
oceniają autorzy przed ok. 100 tys. lat)
i to wtedy jej promieniowanie pobudza
ło do świecenia Obiekt Hanny. Jeśli tak,
to stanowi on tzw. „echo świetlne” zja
wisk rozgrywających się wcześniej w ją
drze IC 2497, przy czym istotna dla tej
interpretacji jest różnica dróg: IC 2497
— obserwator oraz IC 2497 — Obiekt
Hanny — obserwator.
Prędkość radialna Obiektu Hanny jest
mniejsza od prędkości radialnej IC 2497
o 270 km/s, co oznacza, że oddala się
on od tej galaktyki. Skoro tak, to praw
dopodobne staje się przypuszczenie, że
ów obłok gazu został wyrzucony z cen
tralnych obszarów galaktyki IC 2497
podczas jednego z wcześniejszych okre
sów jej aktywności.
Józef Smak
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astronomia w szkole

Notatnik astronomiczny dla miłośników astronomii
fielu miłośników astronomii, tak początkujących,
jak i zaawansowanych, chciałoby zapisywać wy
niki swoich obserwacji. Zebrane zapiski mogą być
przydatne w w ielu przypadkach, np. przy obserwacjach
gwiazd zmiennych czy szybko ewoluujących plam słonecz
nych. Najczęściej służą do tego różne „szkolne” zeszyty, któ
re jednak nie zawsze są pomocne. Przykładowo — brakuje
w nich przygotowanych już tabel lub miejsc na szkice z linia
mi pomocniczymi.
Dwóch miłośników astronomii — autor tego artykułu oraz
pan Adam Piech — postanowiło wykorzystać swoje wielo
letnie amatorskie doświadczenie i stworzyć uniwersalny no
tatnik dla obserwacji astronomicznych. Przez wiele lat każdy
z nas interesował się różnymi typami obiektów astronomicz
nych, które najczęściej wymagały zupełnie różnych warun
ków obserwacyjnych i sprzętu.
Nowy notatnik miał być łatwy w obsłudze nawet dla po
czątkujących miłośników astronomii i być pomocą dla wszyst
kich najważniejszych typów amatorskich obserwacji. Notat
nik docelowo miał być także bardzo tani w ewentualnej
produkcji i sprzedaży — tak, aby każdy miłośnik astronomii
miał szansę z niego skorzystać.
Notatnik powstał na przestrzeni kilku miesięcy i na po
czątku 2009 r. był gotowy. Pierwsza seria 100 notatników
została rozdana na testy na trzech największych wówczas
polskich forach astronomicznych, dzięki czemu udało się nam
„doszlifować” kilka szczegółów technicznych w wyglądzie
stron na zapiski. Opinie były bardzo pozytywne — miłośni
kom astronomii spodobała się uniwersalność notatnika. Jed
nocześnie zauważono, że w tej chwili nie istnieje żaden po
dobny notatnik na całym rynku sprzętu i akcesoriów
astronomicznych.
Jak wygląda notatnik?
Notatnik jest formatu A4 (wygląda mniej więcej jak „duży”
zeszyt) i ma 80 stron. Pierwsze 16 to krótki opis notatnika,
najważniejszych działów astronomii amatorskiej (tak, aby po
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Przykład wykorzystania dużego pola w notatniku
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czątkujący mieli najbardziej podstawowe informacje pod ręką)
oraz linków do miejsc w sieci, gdzie można znaleźć bardziej
szczegółowe informacje i porady.
Pozostała część notatnika to miejsce na zapiski obserwa
tora. Postanowiliśmy, że każda obserwacja albo zestaw ob
serwacji (np. Słońca czy gwiazd zmiennych) — zależnie od
tego, jak obserwator woli — będzie zajmować dwie strony
w notatniku. Wypełnione są one polami do zapisków, diagra
mami oraz okręgami. Warto tu dodać, że każdy z diagramów
może być zapisany przez obserwatora tak, jak sobie życzy —
nie tutaj ma żadnych sztywnych zasad, choć znajdują się tak
że elementy specjalnie przygotowane dla niektórych obiek
tów (np. zarys tarczy Saturna i wielkości pierścieni).
Dzięki tej uniwersalności stało się możliwe zapisywanie
w notatniku różnych rodzajów amatorskich obserwacji astro
nomicznych, które często bardzo się różnią między sobą. Przy
kładowo: amator astronomii jednej nocy ogląda Perseidy i za
pisuje ślady meteorów w jednym z okręgów notatnika,
a kilkanaście godzin później dokonuje obserwacji Słońca i za
pisuje na okręgu (oczywiście na innej stronie) pozycje plam
słonecznych. Jak widać, ten sam okrąg można wykorzystać do
nanoszenia zupełnie różnych obiektów, a dzięki pomocniczym
liniom precyzyjność umieszczania obiektów jest wysoka.
Jak na razie notatnik jest dostępny jedynie w języku pol
skim, jest jednak możliwe, że wkrótce powstaną wersje w róż
nych językach, np. angielskim, francuskim, niemieckim, hisz
pańskim i portugalskim. Planowane jest także pozyskanie
numeru ISBN, który pozwoli obniżyć stawkę podatku VAT
na notatnik.
Notatnik można nabyć za pośrednictwem serwisu www.kosmonauta.net. W ciągu najbliższych kilku miesięcy powinna
ruszyć bardziej zaawansowana forma sprzedaży notatnika.
Przynajmniej część dochodu ze sprzedaży (jeśli taki w ogóle
będzie) zostanie wykorzystana na konkursy oraz zakup sprzętu
dla szkół i klubów astronomicznych.

Diagram tan (asl również przystosowany do nanoszenia obserwac|l Saturna, dzięki wpisaniu
okręgu, symbolizującego tarczę planety oraz dwóch linii pomocnlcznych okręcających oba
kraóce pieridenia. 7. powodu ruchu orbitalnego położenie pierścieni względem ziemskiego
obserwatora ulega zmianie. |ednak każdorazowo skala w stosunku do tarczy planety jest
stalą. Dzięki temu możliwe jest naniesienie dowolnego ustawienia pierścieni
z wykorzystaniem diagramu pomocniczego W przypadku takiego zastosowania, obszar
diagramu po prawej stronie może posłużyć do opisu rysunku. Drugie pole. wyglądaiące
podobnie, a znajdujące się po prawej stronie, również może pełnić dodatkową funkcję Dla
obserwacji planet umożliwia opisanie Ich bezpośredniego sąsiedztwa - księżyców oraz gwiazd
tła W pewnym sensie pełni podobną funkcję do poprzedniego diagramu, jednak funkcjonuje
w większej skali - tutaj tarcza planety jest symbolizowana przez niewielki okrąg w centrum
rysunku. Pozostały obszar jest również wystarczający do naniesienia ewentualnych opisów
zaznaczonych obiektów - ich nazw oraz jasności Ewentualne dodatkowe uwagi można
umieszczać w polu przeznaczonym do opisu szczegółowego obserwacji
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Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem !
Filtry Baader

Sky-Watcher

m

Sky-Watcher DOB 6*......................... 849
Sky-Watcher DOB 8"....................... 1189
Sky-Watcher DOB 10"..................... 2079
Sky-Watcher DOB 12".................... 3119
Sky-Watcher DOB 8"rozsuwany.... 1499
Sky-Watcher DOB 10" rozsuwany... 2219
Sky-Watcher DOB 12" rozsuwany... 3769
Sky-Watcher BKP13065 EQ2...... 769 zł
Sky-Watcher SK1309 EQ2.......... 599 zł
Sky-Watcher BKP15075EQ3-2.. 1149 zł
Sky-Watcher BKP2001EQ5....... 2279 zł
Sky-Watcher 909 AZ3 ................. 589 zł
Sky-Watcher 1021EQ3-2......... 1709 zł
Sky-Watcher 1206EQ3-2.......... 2029 zł
Sky-Watcher BKMAK102............ 789 zł
Sky-Watcher BKMAK127.......... 1299 zł
Sky-Watcher BKMAK150.......... 2599 zł
Sky-Watcher MAK180............... 3999 zł

,

Crayford 2’ do Newtona CRF001 ........................ 349 zł
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-CRF086... 549 zł
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-CRF230... 459 zł
Crayford 2" z mikrofokuserem 10:1 M-SCT001... 459 zł
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-MLP230... 459 zł
Tuba optyczna GSO MT-800.............................. 1999 zł
Tuba optyczna GSO MT-1000.............................1999 zł
NLA001 Newtonian Kolimator 1.25".................... 199 zł

Wyciągi Baader
Wyciąg 2’ Crayford NT........ 829 zł
Wyciąg 2' Crayford RT....... 909 zł
Wyciąg 2’ Crayford SCT..... 809 zł
Wyciąg 3’ Crayford RT...... 1139 zł
Korektor komy 2’ ................. 469 zł

Sur WILLIAM OPTICS >

lii
Okular W-0
Okular W-0
Okular W-0
Okular W-0
Okular W-0
Okular W-0

Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka

SemiAPO
1,25'... 279 zł
Semi APO
2"...... 409 zł
Solar Continuum1,25’ ... 209 zł
Solar Continuum 2*....... 339 zł
UV / IR cut
1,25’ ... 165 zł
UV / IR cut
2 '....... 249 zł
UHC-S
1,25’ ... 199 zł
UHC-S
2"........379 zł
O-III
1,25’ .. .255 zł
O-III
2’ ........419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25’ .... 155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2*........ 269 zł.
Filtr słoneczny folia..................... 10 zł / dm'

SWAN 9 mm 1,25"...... 299 zł
SWAN 15 mm 1,25"..... 299 zł
SWAN 20 mm 1,25"..... 309 zł
SWAN 25 mm 2"...........449 zł
SWAN 33 mm 2"...........449 zł
SWAN 40 mm 2H...........459 zł

4f

Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200..... 8179 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........4779 zł

SKY PUBLISHING

Nikon Action VII 8x40..... 240 zł
Nikon Action VII 7x50..... ?89 zł
Nikon Action VII 10x50... ?99 zł
Nikon Action VII 12x50... 340 zł
Nikon Action VII 16x50.... 390 zł
Nikon Action EX 7x35.... 460 zł
Nikon Action EX 8x40.... 500 zł
Nikon Action EX 7x50.... 535 zł
Nikon Action EX 10x50... 565 zł
Nikon Action EX 12x50... 630 zł
Nikon Action EX 16x50... 680 zł

Starry Night Enthusiast 6.0..................... 399 zł
Starry Night Pro 6.2................................. 650 zł
Starry Night Pro Plus 6.2..................... 1050 zł
Pocket Sky Atlas................................... 879 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe...........219 zł
Sky Atlas 2000.0 Field - laminowany..... 269 zł

O

ORION
Filtr Słoneczny Orion 4,57’ ....345 zł
Filtr Słoneczny Orion 5,81 *....339 zł
Filtr Słoneczny Orion 9,25"....635 zł
Kamera StarShoot AutoGuider..................................... 1099 zł
Kamera StarShoot Pro V2.0 Deep space CCD Color...7299 zł
Sterownik grzałki Dew Zapper Pro 4 Channel
Dew Prevention System..................................................679 zł

COR NADO

V ixen

Tnloclrnn
Teleskop słoneczny "Coronado" SolarMax 40/10..... 8489zł
Teleskop słoneczny "Coronado" PS T.................... 2799zł

Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux.... 1999 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux ...2995 zł
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux....3995 zł
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux.. .9995 zł
Meade LX200 ACF 8’ ...... 10899 zł
Meade LX200ACF 10’ ..... 17899 zł
Meade LX200ACF 12’ ..... 26899 zł
Meade LX200ACF 14’ ..... 41699 zł
.^
Meade LX200ACF 16’ ..... 88999 zł
V .
Meade" SN LXD-75 6"..... 5899 zł ( * }
Meade" SN LXD-75 8"...... 6899 zł
•
Meade" SN LXD-75 10"..... 7899 zł
Meade ETX 80 AT..............1299 zł
Meade ETX 90 PE............ 2899 zł
Meade ETX 125 PE.......... 4099 zł

Okulary NPL
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla

Astrokrak
Złączki , redukcje i wyciągi

LUMICfcN
Filtr kometarny "Lumicon" Swan Band 1,25"....375 zł
Filtr kometarny "Lumicon" Swan Band 2".........730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 1,25".... 375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 2"........ 730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" H-beta 1,25".........375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" H-beta 2"..............730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" OIII 1,25"..............375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" OIII 2"................... 730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" UHC 1,25"............375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" UHC 2"................. 730 zł

Redukcja M42x1 / Canon EOS...49 zł
Redukcja M42x1 / Nikon........... 49 zł
Redukcja M42x1 / Sony Alfa.... 49 zł
Redukcja M42x1 / Olympus.......49 zł
Redukcja M42x1 / Pentax.......... 49 zł
Redukcja T2 / Canon EOS......... 49 zł
Redukcja T2 / Nikon................... 49 zł
Redukcja T2 / Minolta AF........... 49 zł
Redukcja T2 / Olympus............. 49 zł
Redukcja T2 / Pentax.................49 zł
Redukcja SCT / M42x1.............. 49 zł
Redukcja M42x1 / WEB do SPC900......... 79 zł
Złączka 2" / M42x1 z gwintem filtrowym................... 59 zł
Złączka 1,25" / M42x1 z gwintem filtrowym............ 49 zł
Redukcja M42x1 / WEB do SPC900.........................59 zł
Redukcja 1,25" / WEB do SPC900............................ 49 zł
Redukcja 23,2mm / WEB...........................................39 zł
Redukcja 23,2mm / WEB do SPC900...................... 39 zł
Złączka okularowa M42 / 2" z Clamping ringiem.... 69 zł
Wyciąg przesuwny 1,25” do Newtona.................... 149 zł
Wyciąg przesuwny 1,25" do refraktora................... 159 zł
Wyciąg przesuwny 2" do Newtona......................... 199 zł
Wyciąg przesuwny 2" do refraktora.........................219 zł

"Vixen"NPL 6mm...... 109 zł
"Vixen"NPL 10mm.... 109 zł
"Vixen"NPL 15mm.... 115 zł
"Vixen"NPL 20mm.... 135 zł
"Vixen"NPL 25mm.... 115 zł
"Vixen"NPL 30mm.... 165 zł
"Vixen"NPL 40mm.... 165 zł

Okulary NLV
Lantanowy NLV 2,5mm....519 zł
Lantanowy NLV 4mm...... 489 zł
Lantanowy NLV 5mm...... 449 zł
Lantanowy NLV 6mm...... 429 zł
Lantanowy NLV 9mm...... 449 zł
Lantanowy NLV 10mm.... 429 zł
Lantanowy NLV 12mm.... 449 zł
Lantanowy NLV 15mm.... 449 zł
Lantanowy NLV 20mm.... 519 zł
Lantanowy NLV 25mm.... 519 zł

■
W

Okulary LVW
Lantanowy LVW 3,5mm....879 zł
Lantanowy LVW 5mm...... 879 zł
Lantanowy LVW 8mm...... 819 zł
Lantanowy LVW 13mm.... 849 zł
Lantanowy LVW 17mm.... 879 zł
Lantanowy LVW 22mm.... 879 zł
Lantanowy LVW 42mm ..1289 zł

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w myśl przepisów prawa handlowego
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Wrzesień
Słońce
Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 23 września
przekracza równik niebieski w punkcie równonocy jesiennej,
wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astronomicznąjesień.
Dni stają się ciągle coraz krótsze. W Warszawie 1 września
Słońce wschodzi o 3h46m, zachodzi o 17h25m, a 30 września
wschodzi o 4h34m, zachodzi o 16h17m.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2011
IX

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
IX 29
X
1

P [°]
20,95
21,45
21,93
22,39
22,82
23,23
23,61
23,97
24,31
24,62
24,90
25,16
25,40
25,60
25,78
25,93

B„[°]

UnH

7,18
7,21
7,23
7,25
7,25
7,25
7,23
7,21
7,18
7,14
7,10
7,04
6,98
6,91
6,83
6,74

286,63
260,22
233,80
207,38
180,97
154,56
128,15
101,75
75,34
48,94
22,54
356,14
329,74
303,35
276,95
250,56

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
22d16h59m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec września,
bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następu
jąca: pierwsza kwadra 4d17h39m, pełnia 12d09h26nn, ostatnia
kwadra 20d13h39mi nów27d11h09m. W apogeum Księżyc znaj
dzie się 15 września o 6h24m a w perygeum 28 września
o 1h02m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W pierwszej połowie września nad ranem, nisko nad
wschodnim horyzontem będzie można dostrzec Merkure
go. W dniu 5 września planeta, na godzinę przed wscho
dem Słońca, wzniesie się na wysokość prawie 10° nad ho
ryzontem, świecąc z jasnością-0,4m. Przez teleskop moż
na będzie wtedy dostrzec tarczę Merkurego o średnicy 7”
w fazie zbliżonej do kwadry. Wrzesień jest miesiącem naj
lepszej porannej widzialności Merkurego w 2011 r.
Wenus znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczna.
Nad ranem wysoko na wschodnim niebie można dostrzec
Marsa, świecącego na granicy gwiazdozbiorów Raka i Bliź
niąt z jasnością zaledwie +1,3"'. Dostrzeżenie jakichkolwiek
szczegółów powierzchniowych na tarczy planety o średnicy
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zaledwie 5” będzie praktycznie niemożliwe.
Jowisz góruje w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze
Barana na wysokości 51°, świecąc z jasnością- 2 ,8m. Pla
neta zbliża się do opozycji i średnica jej tarczy rośnie, co
ułatwia obserwacje procesów zachodzących w jej atmosfe
rze.
Saturn zachodzi tuż po zachodzie Słońca i jego obser
wacje na tle zorzy wieczornej są praktycznie niemożliwe.
Przez całą noc w gwiazdozbiorze Ryb widoczny jest Uran
(o jasności 5,7m), natomiast Neptuna (7,8m) możemy jesz
cze obserwować w pierwszej połowie nocy w gwiazdozbio
rze Wodnika. Małe średnice tarcz tych planet (odpowiednio
3,7” i 2,3”) utrudniają dostrzeżenie jakichkolwiek szczegó
łów powierzchniowych nawet przez większe teleskopy ama
torskie, jednak już teleskop o średnicy przynajmniej 10 cm
i powiększeniu 100* pozwoli na dostrzeżenie tarczy Urana
oraz odróżnienie obrazu Neptuna od obrazów dyfrakcyjnych
sąsiednich gwiazd o podobnych jasnościach
Planeta karłowata (134340) Pluton jest widoczna wie
czorem w gwiazdozbiorze Strzelca, jednakże jej jasność
wynosi jedynie 14,5mi do jej zaobserwowania niezbędny jest
teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 20 cm.
We wrześniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla
netoidy (jaśniejsze od 9,0m):
(1) Ceres, (jasność 7,6m-7 ,7 m). 8 IX: 0h08,4m, -16°24’;
18 IX: 0h00,3m, -17°20’; 28 IX: 23h51,9m, -18 °02 \
(4) Vesta, (jasność 6,4m-6 ,9 m). 8 IX: 20h42,9m, -25°42’;
18 IX: 20h41,3m, -25°48’; 28 IX: 20h42,8m, -25°37’.
(192) Nausikaa, (jasność 8,6m-9 ,2 m). 8 IX: 22h38,8m,
-9°0 1 ’; 18 IX: 22h29,6m, -8°4 5 ’; 28 IX: 22h22,7"\ -8 °2 0 \

Komety
Wieczorem wysoko na niebie w gwiazdozbiorach Strza
ły i Herkulesa będzie można przy pomocy lornetek obser
wować kometę C/2009 P1 (Garradd): 1 IX: 19h33,7m,
+19°30’, 8,1m; 11 IX: 18h58,1m, +19°56’, 8,0m; 21 IX: 18h29,9m,
+19°47’, 8,0m; 1 X: 18h09,0m, +19°23’, 8,0m. Przewidywana
średnica głowy komety wynosi 6’, czyli około jedną piątą
średnicy tarczy Księżyca.
Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej
jasność, mogą się nieco różnić od przewidywanych. Zaleca
się podejmować próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, naj-
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lepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli pod ko
niec września.
M eteo ry
W okresie od 28 sierpnia do 5 września
możemy także obserwować bardzo szybkie
meteory z roju alfa-Aurigidów (AUR). Maksi
mum aktywności roju przypada 1 września
o godzinie 13. Współrzędne radiantu wynoszą:
rekt. 6h04m, deki. +39°. Rój jest mato aktywny,
jednak w latach 1935, 1986 i 1994 zaobser
wowano jego nagłe, nieoczekiwane deszcze.
Zgodnie z oczekiwaniami kolejny rozbłysk za
obserwowano w 2007 r., w czasie którego ZHR
osiągnęła wartość ok. 130. W bieżącym roku
nie przewidywany jest jakikolwiek wzrost ja
sności, jednakże Księżyc w fazie bliskiej no
wiu zachęca do obserwacji tych meteorów.
We wrześniu można obserwować meteory
z kilku słabo zbadanych rojów o niskiej aktyw
ności, z radiantami w gwiazdozbiorach Bara
na, Perseusza, Kasjopei i Woźnicy, być może
związanych genetycznie z kometą Kiesa (1911
II). Od 4 do 14 września promieniują wrześnio
we epsilon-Perseidy [SPE], Rój jest mało
aktywny, jednak 9 września 2008 r. odnotowa
no rozbłysk jasnych meteorów z tego strumie
nia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze
Perseusza i ma współrzędne: rekt. 4h00m, deki.
+47°. Maksimum aktywności tego bardzo sła
bo zbadanego roju przypada 9 września o 22h.
W tym roku w obserwacjach opisywanych
meteorów przeszkadzał będzie zbliżający się
do pełni Księżyc.
Przez cały wrzesień możemy też obserwo
wać wolne, czerwonawe i często jasne mete
ory z mało aktywnego, ekliptycznego Źródła
Przeciwsłonecznego [ANT], dawniej wydzie
lane w oddzielny rój Piscidów (SPI), wiązany
z kometą Morehouse’a z 1907 r. Radiant me
teorów, w ciągu miesiąca przesuwający się
wzdłuż ekliptyki, leży w gwiazdozbiorze Ryb
w pobliżu punktu Barana i 15 września ma
współrzędne: rekt. 0h20m, deki. +3°.

nika we wrześniu i październiku 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 9m)

niu i październiku 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 9m)

* * *

2d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda) (15h50,7m, +15°08’) osiąga maksimum ja
sności (6,9m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2008],
2d05h Minimalna libracja Księżyca (6,1°) w kierun
ku Mare Humboldtianum (oświetlone).
2d22h02mGwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „ Uranii-PA ” 5/2007],
3d06h Merkury w maksymalnej elongacji zachod
niej od Słońca w odległości 18°07'.
8d19h22mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy
spada od 5,9mdo 6,4m[mapka zamieszczona
w „Uranii-PA” 1/2005],
10d03h Maksymalna libracja Księżyca (7,6°) w kie
runku Mare Australe (oświetlone).
4/20II

dzierniku 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 9m)
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Rys. 5. Położenie radiantu meteorowego alfa Aurigidów (AUR) w okre
sie od 25 sierpnia do 5 września 2011 r.

Rys. 6. Położenie radiantu meteorowego epsilon Perseidów (SPE)
w okresie od 5 września do 20 października 2011 r.
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Rys. 7. Położenie radiantu meteorowego Drakonidów (GIA) w dniu 9
października 2011 r.
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Rys. 8. Położenie radiantu meteorowego Leo Minorydów (LMI)
w okresie od 20 do 30 października 2011 r.
10d17h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
11d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miryda) (12h19,6m,
-19°15’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2007],
12d23h58m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7'" [mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
13d Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (miryda) (15h21,4m,
+31°22’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2007],
13d14" Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
14d Gwiazda zmienna długookresowa o Cet (Mira) (2h19,3m,
-2°58’) osiąga maksimum jasności (3,4m).
15d01h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],
15d21h07m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
16d16h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

Rys. 9. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we
wrześniu 2011 r. (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV —
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na lewo
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17dGwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miryda) (19h55,9m,
-29°11’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2004],
17d Gwiazda zmienna długookresowa W And (miryda) (2h17,6m,
+44°18’) osiąga maksimum jasności (7,4m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2009],
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17d01h Minimalna libracja Księżyca (4,8°) w kie
runku krateru Schickard (oświetlony).
17d19h41mGwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy
spada od 5,9mdo 6,6"'/'mapka zamieszczona
w „Uranii-PA” 1/2008],
18d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa (miryda) (10h44,6m, +68°47’) osiąga maksimum
jasności (7,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 1/2009],
18d21h Odkrycie gwiazdy 56 Tau (5,3m) przy ciem
nym brzegu Księżyca przed ostatnią kwadrą,
widoczne w całej Polsce, na wysokości około
18° nad horyzontem (Krosno 21h33m —
— Gdańsk 21h39m).
19d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, +31°01’) osiąga maksimum
jasności (8,0m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 1/2011],
19d00h24mGwiazda zmienna <5Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

we wrześniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

19d20h55m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida)
osiąga maksimum jasności (3,6m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
23d01h21mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
23d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
23d09h05mSłońce wstępuje w znak Wagi, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wówczas 180°,
mamy zrównanie dnia z nocą i początek je
sieni astronomicznej.
23d16hMaksymalna libracja Księżyca (8,6°) w kie
runku Sinus Iridium (oświetlona).
27d Gwiazda zmienna długookresowa T Dra (miryda) (17h56,4m, +58°13’) osiąga maksimum
jasności (9,6m) [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA” 3/2010],
27d04h Uran w opozycji do Słońca.
27d07h Z łączenie M erkurego z Księżycem
w odl. 7°.

ku 2011 (zaznaczone gwiazdy do 8m)

28d05h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.
28d14h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
29d10h Minimalna libracja Księżyca (5,4°) w kie
runku Mare Humboidtianum (oświetlone).
29d17h59mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
29d23h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 1°.
30d00h32m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida)
osiąga maksimum jasności (3,6m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

Rys. 12. Mapa gwiazdozbioru Wieloryba do obserwacji gwiazdy
zmiennej o Cet (Miry) (2h19m20,8s, -2°58’37”). Podane jasności
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)
4 /Q 0 II
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Październik
Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wschodu
i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce
wschodzi o 4t’36m, zachodzi o 16h14m, a 31 października
wschodzi o 5h29m, zachodzi o 15h10m.
W październiku Słońce wstępuje w znak Skorpiona.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2011
X

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19

21

X

23
25
27
29
31

P [°]
25,93
26,06
26,16
26,22
26,26
26,27
26,25
26,21
26,13
26,02
25,88
25,71
25,51
25,27
25,01
24,72

B„I1
6,74
6,65
6,54
6,43
6,31
6,18
6,05
5,91
5,76
5,60
5,44
5,27
5,09
4,91
4,72
4,53

U l
250,56
224,17
197,78
171,39
145,01
118,62
92,23
65,85
39,47
13,09
346,71
320,33
293,95
267,58
241,21
214,83

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
19d23h49m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec paździer
nika, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: pierwsza kwadra 4d03h15m, pełnia 12d02h06'1’, ostat
nia kwadra 20d03h30mi nów 26d19h56m. W apogeum Księżyc
znajdzie się 12d11h44m, a w perygeum 26d12h27m.

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne
planetoidy (jaśniejsze od 9,0m):
(1) Ceres, (jasność 7,9m-8 ,3 m). 8 X: 23h44,1m, -18°25’;
18 X: 23h37,6"',-18°27’; 28 X: 23h33,0"',-18°10'.
(4) Vesta, (jasność 7,1m-7 ,4 m). 8 X: 20h47,4m, -25°12';
18 X: 20h54,5m,-24°35’; 28 X: 21h03,9m,-23°46’.
(15) Eunomia, (jasność 8,8m- 8 ,4 m). 8 X: 4h33,5m,
+37°47’; 18 X: 4h34,9m,+38°19’; 28 X: 4h32,3"\+38°34’.

Komety
Wieczorem wysoko na niebie w gwiazdozbiorze Herku
lesa będzie można przy pomocy lornetek nadal obserwo
wać kometę C/2009 P1 (Garradd), która przez cały miesiąc
górować będzie na wysokości około 50°: 10 X: 17h55,4m,
+19°02’, 8,0m; 20 X: 17h44,9m, +18°46', 7,9m; 30 X: 17h38,1m,
+18°44', 7,9m; 10 XI: 17h33,6m, +19°00’, 7,8m. Przewidywa
na średnica głowy komety wynosi 6’, czyli około jedną piątą
średnicy tarczy Księżyca.
Nad ranem będzie można przy pomocy lornetek obser
wować kometę C/2010X1 (Elenin). Kometa pojawi się nad
wschodnim horyzontem w pierwszych dniach październi
ka i szybko wznosząc się na niebie osiągnie pod koniec
miesiąca wysokość aż 70°: 10 X: 10h27,6m, +15°36’, 6,2m;
20 X: 8h14,6m, +27°39’, 6,9m; 30 X: 6h06,0m, +30°52’, 8,1m;
10 XI: 4h38,0m, +28°21’, 9,4m. Przewidywana średnica gło
wy komety wynosi 14’, czyli około połowę średnicy tarczy
Księżyca.
Należy pamiętać, że położenia komet, a zwłaszcza ich
jasności, mogąsię nieco różnić od przewidywanych. Zaleca
się podejmować próby ich dostrzeżenia z dala od miasta,
najlepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli na początku i pod
koniec października.

Meteory
Od 20 września do 16 października możemy obserwo
wać bardzo szybkie meteory z roju delta-Aurigidów (DAU).

----- ------ --------j----------------

• •

Planety i planetoidy
Merkury i Wenus znajdują się na niebie w pobliżu Słoń
ca i są niewidoczne. Warunki wieczornej widoczności Mar
sa w porównaniu do września praktycznie się nie zmieniają
co oznacza, że planeta świeci nad ranem wysoko na niebie
w gwiazdozbiorze Raka.
Jowisz widoczny jest przez całą noc, świecąc z jasno
ś cią - 2 ,9mw gwiazdozbiorze Barana. W związku z przeby
waniem planety w opozycji średnica jej tarczy osiąga naj
większą w bieżącym roku wartość równą prawie 50”, co uła
twi teleskopowe obserwacje szczegółów w atmosferze pla
nety oraz zjawisk w układzie jej największych księżyców.
Przez większe teleskopy amatorskie będzie można dostrzec
tarcze księżyców galileuszowych Jowisza: lo (1,26”), Euro
py (1,09"), Ganimedesa (1,83”) i Callisto (1,67”).
Saturn wschodzi niedługo przed wschodem Słońca i gi
nie w blasku zorzy porannej.
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Warunki obserwacji Urana stosunku do września się nie
zmieniają.
Neptun widoczny jest wieczorem coraz niżej nad połu
dniowo-zachodnim horyzontem i pod koniec miesiąca jego
obserwacja na tle zorzy wieczornej staje się praktycznie nie
możliwa.
Praktycznie nie zmieniająsię również warunki obserwa
cji planety karłowatej (134340) Pluton.
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Rys. 13. Położenie radiantu meteorowego delta Aurigidów (DAU)
w okresie od 5 do 20 października 2011 r.
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Maksimum aktywności roju przypada 3 paź
dziernika. Współrzędne radiantu wynoszą: rekt.
6h40m, deki. +44°. Zaleca się prowadzić obser
wacje tego roju po północy, oczywiście już po
zachodzie Księżyca zbliżającego się do pierw
szej kwadry.
Od 2 października do 7 listopada prom ie
niują szybkie, białe meteory ze śladami, z roju
Orionidów [ORI], związanego z kometą 1P/
Hailey. R adiant m eteorów leży na g ranicy
gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma w spół
rzędne: rekt. 6h20m, deki. +16°. W bieżącym
roku maksimum aktywności przypada 21 paź
dziernika, jednak odnotowywano już także inne
maksima. W obserwacjach meteorów będzie
przeszkadzał Księżyc po ostatniej kwadrze.
Od 6 do 10 października prom ieniują w ol
ne meteory z roju Drakonidów [GIA], związa
nego z kom etą 21 P/Giacobini-Zinner (dlatego
Rys. 14. Trasa komety C/2010 X1 (Elenin) na tle gwiazd w październiku 2011 (za
zw ane s ą rów nież G iacobinidam i). Radiant
znaczone gwiazdy do 7m)
meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma
współrzędne: rekt. 17h28m, deki. +54°. W roku bieżącym prze
widywane jest maksimum w dniu 8 października o 20h42m,
3d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) (7h32,7m,
jednak bardzo możliwe jest wystąpienie innych maksimów
+8°20') osiąga maksimum jasności (7,5m).
w okresie 8 -1 0 października, zw łaszcza 8 października
5d02h47m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
o 19h56m. W obserwacjach tych meteorów będzie przeszka
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
dzał zbliżający się do pełni Księżyc, jednak przewidywana
6d13h Maksymalna libracja Księżyca (8,6°) w kierunku Mare Auwysoka aktywność roju zachęca do jego obserwacji.
strale (oświetlone).
Od 19 do 27 października prom ieniują szybkie meteory
6d20h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 2°.
z roju Leo M in o ryd ó w [LMI], R adiant m e teorów leży
7d22h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
w gw iazdozbiorze M ałego Lwa i ma w spółrzędne: rekt.
8d23h51m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ifi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
10h48m, deki. +37°. W bieżącym roku maksimum aktywno
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
ści przypada 24 października, toteż w obserwacjach tego
10d16h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
wyjątkowo słabo zbadanego roju nie będzie przeszkadzał
11d20h40m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
zbliżający się do nowiu Księżyc.
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
12d23h09mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],
13d09h Saturn w opozycji do Słońca.
13d16h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
14 d17 hMinimalna libracja Księżyca (4,0°) w kierunku krateru Schickard (oświetlony).
15d20h21mGwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
18d Gwiazda zmienna długookresowa R Aur (miryda) (5h17,3m,
+53°35’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2010],
20d00h17m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „ Uranii-PA" 5/2006],
21d17h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).
21d18h18m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
21d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 7°.
22d01h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],
Rys. 15. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
23d01h33mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
w październiku 2011 r. (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes,
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
IV — Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywa
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],
nie satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego
23°18h31mSłońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklippasa (tarczy planety),
tyczna wynosi wówczas 210°.
4/2011
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kalendarz astronomiczny 2011
24dGwiazda zmienna długookresowa X Oph (miryda) (18h38,3m,
+8°50') osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2009],
25d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m,
+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2008],
26d01h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.
27°14h Minimalna libracja Księżyca (4,3°) w kierunku Mare Humboldtianum (oświetlone).
28d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,7°.
28d03h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
28d22h33mGwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
29d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m,
-16°06’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2007],
29d00h Jowisz w opozycji do Słońca.
29d01h34m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m
Rys. 16. Mapa gwiazdozbioru Wielkiego Psa do obserwacji gwiazdy
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
zmiennej S CMi (7h32m43,1s, +8°19'05”). Podane jasności gwiazd
31 d16hZakrycie gwiazdy § Sgr (3,5m) przez ciemny brzeg Księży porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
ca przed pierwszą kwadrą widoczne w całej Polsce, na wy
sokości około 14° nad horyzontem ((Szczecin 16h26m— Kro
Aby otrzymać datę w obowiązującym we wrześniu pra
sno 16h37m).
wie całym październiku w Polsce „czasie letnim”, należy do
31d22h23m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga dać 2 godziny, po wprowadzeniu 30 października „czasu zi
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m mowego” należy dodać 1 godzinę.
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla
31d22h44mGwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.
UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza
Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.
sie uniwersalnym UT (Greenwich).
Opracował T. Ściężor

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2011
W 2010 r., pasjonaci zgromadzeni wokół Internetowego Portalu Astronomicznego — AstroVisioN.pl, zorganizowali pierwszy w historii zlot w stolicy polskiej astronomii — Toruniu.
W ciągu 3 dni imprezy adepci astronomii wysłuchali licznych wykładów, które poprowadzili
doktoranci oraz zawodowi astronomowie, zwiedzili Centrum Astronomii UMK w Piwnicach,
odwiedzili dom samego Mikołaja Kopernika oraz Toruńskie Planetarium i Orbitarium.
Entuzjazm, jaki wytworzył się wówczas wśród uczestników i licznych instytucji, sprawił,
iż postanowiliśmy kontynuować nasze dzieło. Doświadczenia zdobyte podczas pierwszej
edycji imprezy pomogły nam w przygotowaniu jeszcze ciekawszego programu na
TZMA2011. Mamy nadzieję, że toruńskie spotkanie wpisze się na stałe w karty historii
Grodu Kopernika i będzie najchętniej wybieranym zlotem przez miłośników astronomii.

Poczuj magię
toruńskiej
astronomii!

Drugi Toruński Zlot Miłośników Astronomii odbędzie się w dniach 4-7 sierpnia 2011 r.
(czwartek-niedziela), w Szkole Leśnej na Barbarce, położonej zaledwie 5,5 km od Cen
trum Astronomii UMK w Piwnicach. Organizatorem zlotu jest Internetowy Portal Astro
nomiczny AstroVisioN.pl. W inicjatywie jako partnerzy/sponsorzy uczestniczą: Szkoła
Leśna na Barbarce, Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, toruńskie Planetarium, Mu
zeum Okręgowe w Toruniu, czasopismo „Urania - Postępy Astronomii" oraz grupa „Poka
zy Nieba w Toruniu”. Głównym sponsorem jest firma ScopeDome — producent kopuł astro
nomicznych. Zlot został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz
patronatem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Patronat medialny sprawują:
Polskie Radio Pomorza i Kujaw oraz Radio Gra. Internetowy patronat medialny objęło
forum forumastronomiczne.pl, forum astro4u.net oraz serwis astronomia24.com.
Trwają zapisy na zlot! Szczegóły i rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie:
http://www.tzma2011.pl

Budynek gościńca w Barbarce
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W tym roku koordynatorami zlotu są: Marcin Gładkowski oraz Jarosław Suchocki.
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astronomia i muzyka

Astrolabium, czyli magiczna podróż w czasie
strolabium to bardzo praktycz swemu synowi na imię... Astrolabiusz!
ny przyrząd astronomiczny.
Nie powinno więc chyba nikogo zdzi
iLiczba możliwych zastosowań wić, że astrolabium stało się także inspi
jest naprawdę imponująca. Co prawda
racją dla członków zespołu Gotard. Jego
czasy jego świetności minęły parę wie trzon stanowią dwaj muzycy: Jacek Kul
ków temu, ale wciąż robi spore wraże i Tomasz Marc. Obecnie towarzyszą im
nie na osobach, które zechcą zadać so wokalistki ukrywające sie pod tajemni
bie trochę trudu, by zrozumieć jego czymi imionami Lamia i Darkgrace.
działanie*.
Skonstruowanie pierwszego astrola
bium przypisuje się Hipparchowi (II w.
p.n.e.), ale są i tacy, którzy wolą za kon
struktora, a raczej konstruktorkę tego
instrumentu, uważać Hypatię (IV w.
n.e.), chociaż źródła historyczne wspo
minają o jej uczniu Synesiusu, który
udoskonalił istniejący już przyrząd.
Masową produkcję i spopularyzowa
nie tego instrumentu zawdzięczamy rze
mieślnikom arabskim około X w. n.e.
W wiekach średnich astrolabium na do
bre zadomowiło się w Europie i zapew
Zespół tworzy muzykę elektroniczną
ne było w posiadaniu każdego światłe
go człowieka nauki lub... snoba.
będącą skrzyżowaniem dark ambientu
Bez tego przyrządu trudno wyobrazić z muzyką dawną. Muzycy nie ukrywają
sobie sukcesy ówczesnych dalekich wy swoich fascynacji podróżami i czasami
praw i wielkich odkryć geograficznych. średniowiecza. Nagrywają płyty od
Może warto jeszcze tylko przypo 2005 roku, a szóstą z kolei wydali do
mnieć, że najsłynniejsza para uczonych kładnie w 5 rocznicę istnienia swego
a zarazem kochanków średniowiecza— projektu i udostępnili ją w całości w In
Heloiza i Abelard — postanowili dać ternecie (http://www.jamendo.com/pl/
album/72301). Zatytułowana jest wła
' Swego czasu na łam ach „Uranii” (6/2004) był
śnie „Astrolabium”.
publikowany obszerny artykuł M arcina Egerta
Taki też tytuł nosi pierwszy instru
poświecony temu swoistemu analogowemu kom
mentalny utwór zawarty w albumie. To
puterowi astronomicznemu.

A

swoisty hołd złożony wynalazkowi, któ
ry z pewnością odegrał kluczową rolę
w rozwoju astronomii i nie tylko. Dźwię
ki syntezowanego instrumentu struno
wego nieodparcie kojarzą się z twórczo
ścią legendarnej grupy „Dead Can
Dance”, choć brak im tego charaktery
stycznego nerwu. M uzyka z płyty
,Astrolabium” jest dość spokojna, ale
potrafi być niepokojąca. Miłośnikom
kosmicznych, przestrzennych klimatów
zapewne przypadną do gustu kompozy
cje Terra Incognita, Cosmic Exile czy
zamykający album Orion.
Mnie jeszcze szczególnie przypadł
do gustu utwór Infernum. Tytułowe „infemum” zdaniem autorów to wszystko,
co zniechęca człowieka do poznania:
strach przed niewiadomym oraz piekło
jako ważny symbol chrześcijaństwa
(i pewnego rodzaju narzędzie w prze
szłości). Utwór ten powstał początko
wo specjalnie na potrzeby pierwszej
kompilacji internetowego wydawnictwa
(netlabelu) 3Loop.rec, z którym Gotard
współpracuje od dłuższego czasu (kie
dyś już pisałem tu o twórczości innego
muzyka związanego z tym netlabelem
a występującego pod pseudonimem Qlhead).
Od kilku miesięcy płyta „Astrola
bium” znajduje się w moim zestawie
ulubionych „kołysanek” na dobranoc.
Polecam!
Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2011 (6 zeszytów) kosztuje 60 zl. Cena pojedynczego
zeszytu 11,90 zi. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank M illennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronom ii” i „Uranii-PA” udziela:
M onika Adamów
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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1

relaks z Uranią

krzyżówka

'„Uranii-PA” nr 2/2011 zamieściliśmy krzyżów
kę, której rozwiązaniem jest hasło ROK HEWE
LIUSZA. Nagrody książkowe wylosowali Adam
Derdzikowski z Naruszewa i Kamil Stefaniak z Legnicy.
Nagrody zostaną wysłane pocztą.

W

1

1. Zaproponował pierwszy model układu EE Cephei
2. Jeden z księżyców Jowisza
3. Jedno z ulubionych słów Lucjana Broniewicza
4. Autorka „Gwiezdnej podróży”
5. Warstwa częściowo stopionego płaszcza
6. Rój meteorów z początku października
7. Urządzenie do utrzymywania położenia kątowego
8. Filozofka i matematyczka z Aleksandrii
9. Postanowił nazwać syna Astrolabiusz
10. Ultrazasadowy minerał z górnego płaszcza Ziemi

10

11. Złączenie ciał niebieskich na niebie

11

12. Zajmuje się badaniem zachowań organizmów
w ciemności

12

13. Obiekty badań internetowego astronomicznego
zoo
14. Twórca poematu „Zodiacus Vitae”

13
14

Na rozwiązania czekamy do końca sierpnia 2011 r. Osoby
nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą
elektroniczną. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi roz
losujemy dwie książki o tematyce astronomicznej.

Stówa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-PA”
2/2011: 1. Egret, 2. Rodopy, 3. Arktur, 4. Scheila, 5. Zbierski, 6. Zjawisko,
7. Czerenkowa, 8. Armilarna, 9. Magnitudo, 10. Herkules, 11. Horoskop,
12. Blazary, 13. Kwark.

Ciekawe strony internetowe...
W numerze 6/2009 pisałem o składającej się z trzech tysięcy zdjęć panoramie Drogi Mlecznej wykonanej przez
Axela Mellingera. Okazuje się, że w ostatnich latach nie jest to jedyne przedsięwzięcie tego rodzaju. W maju br. Nick
Risinger pod adresem http://skysurvey.org/ udostępnił wyniki swojego projektu (Photopic Sky Survey). Jest to panora
ma złożona z 37 440 zdjęć dająca w sumie obraz całego nieba o wielkości 5 Gigapikseli. Panorama zawiera powyżej 20
milionów gwiazd, oparta jest o podział nieba na 624 pola (o przekroju 12° każde). Aby ją uzyskać autor wraz z poma
gającym mu w pracy ojcem przebył trasę równą około 100 000 km. Każde pole było fotografowane 60 razy z różnymi
czasami naświetlenia. Znalezienie miejsc o małym „zanieczyszczeniu” światłem powstającym w wyniku działalności
człowiek nie było łatwe — trzeba ich było szukać w odległych rejonach Arizony, Teksasu, Newady, Kolorado, Kalifornii
i Oregonu, nie wspominając o Afryce Południowej. Do tego trzeba było uwzględnić bezksiężycowe noce i widoczność
poszczególnych obszarów nieba w różnych porach roku.
Wynik możemy podziwiać na stronie Photopic Sky
Survey w dwóch zasadniczych postaciach: panoramy ca
łego nieba, którą możemy powiększać i przesuwać w ob
rębie monitora komputera jak również tej samej panora
my, ale z zaznaczonym i gwiazdozbioram i, nazwami
niektórych gwiazd i obiektów. Tu również możliwe jest
powiększanie obrazu. Kliknięcie w konkretny obiekt może
odesłać do odpowiedniego artykułu w Wikipedii.
O rozmachu całego przedsięwzięcia świadczy też dłu
ga lista użytego oprogramowania oraz operacji przepro
wadzonych z jego pomocą na poszczególnych zdjęciach
jak i całej panoramie.
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Prezentowane obok zdjęcia wykona)
M a riu s z Ś w ię tn ic k i na P rz e łę c z y
Szklarskiej w Beskidzie Niskim. Są one
częścią realizowanego od 2 lat projek
tu fotografii szerokich pól nieba. Na
górnym w idzim y okolice gw iazdozbio
ru S korpiona (2 0 1 1 .0 5 .2 6 -2 7 godz.
2 3 .1 2 -0 0 .1 4 CW E. O biektyw Sigma
1 .4 /5 0 , f2 .8 + N ikon D 300. E ksp.
12x210 s. ISO 1600). Drugie przedsta
wia fragm ent Drogi Mlecznej w gw iaz
d o z b io ra c h S trz e lc a i W ę żo w n ika .
(2011.05.27 godz. 0 0 .3 7 -0 1 .3 3 CWE.
O biektyw Sigma 1.4/50, f 2.8 + Nikon
D 3 0 0 . E k s p .1 0 x 2 1 0 s. IS O 1600,
1x105 s. ISO 800)

Pan M a riu sz p rzysła ł nam rów nież
piękna^ se kw e n cję z d ję ć za ćm ie n ia
Księżyca z 15 czerwca br., z której po
chodzi pow yższe zdjęcie. Natom iast
dwa zdjęcia poniżej są z serii przysła
nej przez pana Jerzego Burghardta
z Chorzowa

A tak wyglądało zaćm ienie Księżyca widziane z ulicy dużego miasta (fot. To
masz Ściężor, Kraków, aparat Canon EOS 500D)
Urania

Obiekt Hanny i galaktyka 1C 2497

Ten tajemniczy obiekt (piszemy o nim na s. 181) widoczny na zdjęciu pod galaktyką spiralną IC 2497 został odkryty w 2007 r.
przez holenderską nauczycielkę Hanny van Arkel w ramach projektu Galaxy Zoo na zdjęciach wykonanych w programie
Sloan Digital Sky Survey. Źródło: NASA, ESA, W. Keel (Uniwersytet Alabamy), Galaxy Zoo Team
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Pierre Grosse, autorstwa Remi Potey'a

Zegar z gnomonem otworkowym przy wejściu do Atelier Acacia w Mont-Dauphin
Autor zdjęć: Dariusz Oczki
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy!
Wierni Czytelnicy naszej „ Uranii”przez kilkanaście lat mogli oglądać, dziś otoczoną czarną
ramką, fotografię Naczelnego, obok. Zżymałem się na to zdjęcie, wydawało mi się zbyt
legitymacyjne, ale On je lubił.
Gdy w dniu pogrzebu Andrzeja Woszczyka, prezesi PTA i PTMA powierzyli mi tymczasowo
zastąpienie Profesora w Redakcji, było dla mnie jasne, że właśnie to zdjęcie powinno znaleźć się
w numerze. Widzimy je (s. 199) w dość niezwykłej scenerii, bo na ekranie utworzonym po raz wtóry
na powierzchni 32-m radioteleskopu w obserwatorium w Piwnicach, Jego Piwnicach. Widzimy je
podczas koncertu, który odbył się tydzień po pogrzebie i który zadedykowaliśmy pamięci trzech
zmarłych w ostatnich tygodniach Kolegów, profesorów Stanisława Gorgo lews kiego i Andrzeja
Woszczyka oraz dyrektora toruńskiego planetarium, Lucjana Broniewicza. Widzimy je podczas
koncertu, na którym mogliśmy oprócz muzyki cieszyć się Ich dziełem: optycznym i radiowym
obserwatorium Profesorów oraz pokazem zdjęć i animacji astronomicznych na radioteleskopie, ideą,
0 której po raz pierwszy usłyszałem od Lucjana. Nie wiedzieć tylko czemu... niebo płakało.
Historia lubi zataczać dziwne kręgi. Szesnaście lat temu przekazywałem kwartalnik „Postępy
Astronomii ” w ręce nowego Redaktora. W zasadzie pozostały one do dziś wierne formie, którą przez
cztery łata wypracowaliśmy z Bożeną Czerny i Joanną Mikołajewską. Profesor Woszczyk
zorganizował nową Redakcję, z żelazną dyscypliną przestrzegał regularności ukazywania się pisma
1zrealizował moje wcześniejsze marzenia, fuzję z „ Uranią ” w postaci dwumiesięcznika. W tym roku
po raz pierwszy
nieszczęścia lubią chodzić parami
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nie przyznało (to jeszcze informacja nieoficjalna) Polskiemu Towarzystwu Astronomicznemu dotacji
na pismo. Do pełnego zbilansowania kosztów i przychodów brakuje rocznie minimum 30-35 tys.
złotych. Stajemy zatem przed realną perspektywą zamknięcia tytułu! Tylko pełne urynkowienie
„ Uranii”je st w stanie ją uratować. Potrzebujemy reklamy i reklam!
—

—

Pismo — jeśli się utrzyma
wymaga też reform. Coraz częściej zauważają to Czytelnicy
(patrz s. 194). Rzeczywiście wiele tekstów ,, sprawozdawczych ” zawiera co rok te same treści,
na zdjęciach widać te same twarze, w tych samych plenerach i wnętrzach. Nie możemy zaniedbać
pracy dziennikarskiej, ale oczywiście najważniejsze zawsze będą artykuły, a to ju ż zależy od naszych
P. T. Autorów. Na szczęście są wśród nich koledzy tak znakomici ja k Paweł Rudawy, który nie tylko
w ciągu tygodnia napisał artykuł (s. 210), ale potem cierpliwie spełniał wszystkie zachcianki
Redakcji. Artykuł w założeniu je st odbiciem wykładu inauguracyjnego XX XV Zjazdu PTA, który
właśnie zaczyna się w Gdańsku. Chcielibyśmy, by przesłanie tego referatu trafiło do polityków.
Być może potęga przyrody sprawi, że tak ja k teraz państwa muszą płacić kary za emisję CO,
do atmosfery, niedługo Unia Europejska będzie wypłacać za to samo premie, a do Szwecji będziemy
jeździli lodową autostradą przez Bałtyk?!
—

Liczymy, że po Zjeździe redakcyjna teczka pęknie w szwach i będzie gdzie te materiały drukować.
Mimo wszystkich przeciwności łosu, życzymy ciekawej lektury.
Maciej Mikołajewski

Toruń, w sierpniu 2011 r.
5/20H

4?!

U r a n i a - Postępy Astronomii

193

czytelnicy piszą...
Szanowna Redakcjo, ośmielony
Waszym pytaniem — jakie jest
moje zdanie o „Uranii-PA” — (4/
2011) odpowiadam. Podzielam
zdanie negatywne Pana Marci
na Płóciennika, dodając od sie
bie: (...) za dużo jest opisów zjaz
dów, konferencji, wypraw, warsz
tatów, spotkań (...), za szeroko
opisujecie tych, którzy poszli ad
patres (o zmarłych mówi się krót
ko lub wcale), częste są opóź
nienia w w yd aw a niu pism a.
Wziąć przykład winniście z „Wie
dzy i Życia", „Świata Nauki” itp.
Przecież na stopce redakcyjnej
pisze: «dwumiesięcznik poświę
cony upowszechnianiu wiedzy
astronomicznej». Wybaczcie mi,
że tak krytycznie oceniam te pe
any pośmiertne i te zdjęcia nar
cystyczne. Jestem członkiem
PTMA od 1967 r. (1) i od «moje
go® pism a oczekuję w iedzy
astronomicznej, a nie wiadomo
ści czy zdjęć ludzi. Bo: «jacy lu
dzie s ą — każdy widzi».
Tadeusz Łapiński
* * *

Szanowna Redakcjo! W odpo
wiedzi na list Pana Płócienniczaka i W aszą ciekaw ość, jako
Wasz wiemy czytelnik i prenu
merator czuję się zobowiązany
podzielić moim zdaniem. Nigdy
nie czytałem „Uranii”, o której sły
szałem jedynie, że była fajnym
czasopismem dla młodzieży. Od
początku byłym czytelnikiem
i prenum eratorem „Postępów
Astronomii" i przeżyłem połącze
nie tytułów. Zrozumiałem i pogo
dziłem się z taką koniecznością.
Podobnie jak Pan Płócienniczak
oceniam, że z roku na rok Wa
sze pismo zawiera coraz mniej
interesujących artykułów, a co
raz więcej treści, których miej
scem powinny być wewnętrzne
biuletyny towarzystw i stowarzy
szeń. Podam konkretne tytuły
z ostatniego numeru (4/2011),
które są moim zdaniem na wła
ściwym miejscu (...): „Enigma
tyczna natura dysku...”, „Ocean
magmy...”, „Obiekt Hanny”. Lista
artykułów, których nie przeczy
tałem i nie zamierzam przeczy
tać, jest wielokrotnie dłuższa. Je
den artykuł, „C iem na strona
światła”, oceniam pod tym wzglę
dem jako kontrowersyjny (...).
Moim zdaniem, próbujecie nie
skutecznie połączyć to, czego
połączyć się nie da z sukcesem.
Czasopismo popularnonauko
we, jakim dawniej były „Postępy
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A s tro n o m ii” , łą czycie z w e 
wnętrznym biuletynem organiza
cyjnym Towarzystwa (...) coraz
więcej dziwacznych, niszowych
szczegółów organizacyjnych
próbujecie wcisnąć do małej ob
jętości PA. Efektem tego jest co
raz mniejsza ilość ciekawych,
merytorycznych treści. Mamy oto
cały numer czasopisma popular
nonaukowego, a w nim praktycz
nie tylko jeden merytoryczny ar
tykuł o EE Cep. (...) Dla mnie
m ożecie sobie pisać naw et
o tym, ile razy słowo „gwiazda"
pojawiło się w książkach Miło
sza, a ile razy w tekstach Gre
chuty; ile zespołów rockowych
ma w nazwie słowo „galaktyka";
ilu magistrów astronomii obejrza
ło gdzieś jakiś pałac barokowy,
kto dostał w nagrodę „pałuckie
go SUPEROZMITĘ”, cokolwiek
by to nie znaczyło. (...) Pamię
tajcie więc, proszę — przynaj
mniej jeden porządny artykuł —
nigdy go sobie nie odpuście, nie
zapomnijcie o czytelnikach spo
za Stowarzyszenia.
Tomasz Kamiński
Red. Tak, Urania je s t na niebez
piecznym zakręcie (patrz s. 193,
196-199). Czekamy na dalsze
opinie. Do tematu powrócimy.
* * *

Szanowny Panie Profesorze,
Uprzejmie proszę o łaskawe
sprostowanie — jeśli to możliwe
— szeregu zupełnie urojonych
informacji o krakowskim plane
tarium, które ukazały się w gru
dniowej „Uranii” 6/2010 r. w arty
kule o Planetarium w Niepołomi
cach.
1. Planetarium nie było da
rem dla Liceum w Niepołomi
cach. Jesienią 1954 r. z inicja
tywy mojej i dyrektora Krakow
skiego Domu Kultury pałac Pod
Baranami (KDK) mgr. Leopolda
Grzyba— sprowadzenie Plane
tarium dla KDK załatwił Włady
sław Kozub, przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Związków
Zawodowych (WRZZ), któremu
w ówczas ta placówka podle
gała.
2. Planetarium zainstalowa
no w p a ź d z ie rn ik u 1955 r.
w gmachu przy ul. Skarbowej 2,
który w ó w czas był s ie d zib ą
WRZZ, a gdzie teatr i kilka sal
użytkował KDK. Po zmianach
politycznych w 1956 r. teatr i sa
le przekazano „przywróconemu
do życia” Teatrowi Rapsodycz

tu jest miejsce

KLAMĘ
Kontakt: urania@astri.uni.torun.pl, tel. (56)6113014

Zapraszamy na nasze łamy!

nemu, przenosząc planetarium
Zarządu p. mgra Adama Kluzika, dyrektora tamtejszego Li
w 1957 r. do Wieży Ratuszowej
ceum O g ó ln o kszta łcą ce g o ,
w Rynku Gł.
3.
W 1963 r. z powodu genew którego gestii aktualnie była
Stacja, sugerując przejęcie pla
ralnego remontu Wieży Ratuszo
netarium do Niepołomic. Dyr.
wej przeniesiono planetarium do
Kluzik właśnie skończył budowę
piwnicy w pałacu Pod Barana
drugiego dużego pawilonu z ko
mi. W nieodpowiednich warun
pułą obserwacyjną tworząc już
kach aparatura wymagała bar
dzo troskliwej konserwacji, zaś
Młodzieżowe O bserwatorium
Astronomiczne; (MOA — tę na
kulisty płócienny ekran „nieba”
zwę ustalono nieco później);
ulegał szybkiemu niszczeniu na
uznał więc za możliwe postawie
skutek olbrzymiej wilgoci i w po
nie trzeciego pawilonu dla pla
łowie lat 70. ub.w. nie nadawał
netarium. W 1978 r. dyrektor
się już do eksploatacji. W tym
O gniska Pracy Pozaszkolnej
czasie straż pożarna nakazała
p. mgr Józef Gryglak osobiście
wybicie „wyjścia awaryjnego”
kie ro w a ł je g o de m o n ta że m
poprzez salę kabaretu. Mimo
i transportem z pałacu Pod Ba
ustaleń z Piotrem Skrzyneckim
ra n a m i do O b s e rw a to riu m
nie udało się uniknąć wchodze
w Niepołomicach; tam prowizo
nia osób trzecich do sali plane
rycznie postawione i fotografo
tarium. Z obu powyższych powo
wane było atrakcją na otwarcie
dów w 1977 r., tj. kilka lat wcze
nowego roku szkolnego. Nieste
śniej przed przeniesieniem do in
ty, na skutek niestabilnej sytuacji
nego pałacu a nie „zlikwidowa
niem” KDK, uznałem za koniecz
organizacyjnej w tamtejszym
szkolnictwie odłożono budowę
ne wyprowadzenie planetarium
pawilonu, składając aparaturę
z tej piwnicy.
planetarium w magazynie ZE
4 ...... i ślad po nim zaginąf ’—
jest nieprawdą bowiem z kilku
AS. Tymczasem p. dyr. Gryglak
propozycji przeniesienia plane
zaangażował na stanowisko po
tarium (TWP, Pałac Młodzieży,
czątkowo instruktora p. Aleksan
dra Trębacza, który w latach
PTMA) za najlepszą uznałem lo
1979-1997 rozwinął znaczną
kalizację w Stacji Astronomicz
nej w Niepołomicach. Działal
działalność oświatową zaś pra
cę astronomiczną MOA dopro
ność tej placówki znałem od jej
zainicjowania przez p. Zdzisła
wadził do poziomu profesjonal
wa Słowika w 1961 r. Teraz, bę
nych stacji obserw acyjnych.
dąc p re zese m Z a rzą d u Gł.
W 1981 lub 1982 r. trzyosobowy
PTMA (1973-1983), śledziłem
zespół (M. Mazur z PTMA oraz
szczególnie uważnie jej pracę
dr Jan Mietelski i dr Maciej Wi
m e ryto ryczn ą , p ro w a d zo n ą
niarski z Obserwatorium Astr.
przez wytrawnego działacza i in
UJ) dokonał wizji stanu i wyko
struktora PTMA p. Janusza Dzia
rz y s ta n ia w N ie p o ło m ic a c h
dosza przy całkowitym wyposa
sprzętu astronomicznego, będą
żeniu w sprzęt astronomiczny
cego własnością PTMA i ObserTowarzystwa. Zaprosiłem prze
Dokończenie na s. 205.
to na „operatywkę” prezydium
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196 Andrzej Woszczyk 1935-2011
Maciej Mikołajewski

(PL ISSN 1689-6009)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
z połączenia się „Uranii” (ISSN 0042-0794)
— dotychczasowego miesięcznika PTM A, uka
zującego się od 1922 r. i „Postępów Astrono
mii” (ISSN 0032-5414) — dotychczasowego
kwartalnika PTA, wychodzącego od 1953 r. Pa
tronat: Polskie Towarzystwo Astronomiczne
i Polskie Towarzystwo Miłośników Astrono
mii. Zachowana zostaje dotychczasowa nume
racja „Uranii”.

W niedzielę, 17 lipca zm arł Profesor Andrzej Woszczyk, jeden z najbardziej zasłużo
nych polskich astronomów, autor wielu artykułów i książek, niestrudzony popularyza
tor nauki, Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego przez 4 kadencje (19992007) i Redaktor Naczelny „ Uranii-Postępów A stronom ii” od roku 1995 aż do p o 
przedniego numeru.

200 Enceladus — glob pod oceanem
Roman Schreiber
Dzięki misji Cassini-Huygens wiemy coraz więcej na tem at Saturna i je g o księżyców.
Jednym z nich je s t Enceladus. Powierzchnia Enceladusa je s t pokryta lodem, przez szcze
liny na południow ej półkuli woda wydostaje się na zewnątrz w postaci pióropuszy o zło
żonej strukturze. Analiza ziarenek lodu w bezpośredniej bliskości księżyca wskazuje na
obecność słonego oceanu p o d je g o skorupą. Podobnie ja k księżyc Jow isza lo, Encela
dus wytworzył wzdłuż swojej orbity torus (w tym wypadku złożony z ziarenek lodu i przede
wszystkim p a ry wodnej). M isja Cassini trwa i na pew no jeszcze dostarczy nowych ob
serwacji — również dotyczących Enceladusa.
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210 Kto tu rządzi. .. czyli globalne ocieplenie

z perspektywy astronoma
Paweł Rudawy

Opracowanie graficzne
i skład komputerowy:
Jacek Drążkowski

Niewątpliwie najistotniejszymi astronomicznymi czynnikami powodującymi zmiany bi
lansu energetycznego Ziemi oraz wpływającymi bezpośrednio na zmiany j e j klimatu są:
ewolucyjne i krótkookresowe zmiany mocy promieniowania Słońca zarówno całkowitej,
ja k i w wybranych przedziałach długościfal, okresowe i chaotyczne zmiany poziomu ak
tywności magnetycznej Słońca, powodujące istotne modyfikacje stanu przestrzeni mię
dzyplanetarnej (heliosfery) oraz magnetosfery i atmosfery Ziemi, a także, prawdopodob
nie, okresowe zmiany kształtu orbity Ziemi i orientacji w przestrzeni osi obrotu Ziemi.
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W kolorze: Tam gdzie czas nadal mierzy się Słońcem (o.II); Globalne ocieplenie
z perspektywy astronoma (w.I-IV); Galeria Uranii (o.III); „AstroCamera 2011” (o.IV)

w kraju i na świecie: Tam gdzie czas nadal mierzy się Słońcem (206);
IV Międzynarodowa Konferencja „Astronomia XXI wieku ijej nauczanie"
(7/7); Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA (218); Hands On Universe—
szkolenia dla nauczycieli (220); I Letnia (lecz jakże gorąca) Szkoła (238)
w skrócie: Westa z bliska (208); Najciemniejsza znana planeta: obcy świat
czarniejszy niż węgiel (208); Ostatnia misja wahadłowca STS-135 (209); Juno
— nowy satelita Jowisza (209); 2010 TK1—pierwszy ziemski trojańczyk(224);
WiggleZ (224); Brakujące ogniwo, czyli woda utleniona w Kosmosie (225);
Teleskop Herschela pomaga w rozwiązaniu zagadki pochodzenia kosmiczne
go pyłu (226); Radioteleskop na orbicie (227)
in memoriam: Pożegnanie w kościele akademickim iw. Ducha w Toruniu
w dniu 23 VII2011 r. ; Dzwony Heweliusza pamięci astronomów
konkurs: Moje Okno na Wszechświat— podsumowanie
felieton: Orbitalny moment pędu fotonu — nowe okno astronomii?
astronomia w szkole: Obserwacje astronomiczne ze szkolnej ławy
kalendarz astronomiczny 2011: Listopad — grudzień
astronomia i muzyka: Astromuzyczne łato A.D. 2011
relaks z Uranią: krzyżówka
ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Rozkład temperatury plazmy w koronie słonecznej w dniu 9 sierpnia 2011 r. ok. godz. 07.26
UT, przedstawionyjako złożenie trzech obrazów monochmmatycznych, uzyskanych w pa
smach ultrafioletu 21,1, 19,3 oraz 17,1 nm (Solar Dynamics Observatory — SDO/NASA).
Najjaśniejsze, białe obszary zdjęcia prezentują położenie gęstej, gorącej (rzędu 10 min K)
plazmy; najciemniejsze, granatowe obszaryprzedstawiają plazmę chłodną (poniżej 1 min K).
Ponieważ emisjafotosfery słonecznej w ultrafioleciejest znikoma, na zdjęciujest ona ciem
na i tworzy ciemną sferę widoczną pod koroną. Wszystkie struktury widoczne w koronie są
wynikiem oddziaływania poła magnetycznego z koroną, przy czym obserwowane systemy
pętli magnetycznych w obszarach aktywnych w centrum obrazu widoczne są w rzucie „z gó
ry ”, zaś przy krawędziach pętle w rzucie „bocznym ”,
Zdjęcie Profesora Andrzeja Woszczyka, zmarłego Redaktora Naczelnego „ Uranii "przy
historycznym astrografie Drapera, wykonał Jerzy Puszcz w połowie lat 80.
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Maciej Mikołajewski

Andrzej
Woszczyk
1935-2011
W niedzielę, 1 7 lipca zmarł Profesor Andrzej Woszczyk, jeden
Z najbardziej zasłużonych polskich astronomów, organizator
Życia akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu i naukowego w mieście, wychowawca i nauczyciel
kilku pokoleń toruńskich astronomów, jeden z budowniczych
uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego
w Piwnicach, Prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
autor wielu artykułów i książek, niestrudzony popularyzator
nauki. Dla członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
był przede wszystkim jego demokratycznie wybieranym
Prezesem, aż przez 4 kadencje (1999-2007), a dla Czytelników
„ Uranii - Postępów Astronom ii”je j Redaktorem Naczelnym,
nieprzerwanie od szesnastu lat!

A ndrzej Stefan Woszczyk
urodził się 2 marca 1935 r.
w Chorzelach. W 1951 r.
ukończył liceum ogólnoJHL kształcącew Sierpcu i podjął
studia astronomiczne na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród
jego wykładowców byli Władysław
Dziewulski i Wilhelmina Iwanowska.
Po ukończeniu studiów w 1955 r. podjął
pracę na tej uczelni, wiążąc z nią całą
swoją karierę zawodową.
Wiatach 1957-1959 odbył staż w In
stytucie Astrofizyki Uniwersytetu
w Liege pod kierunkiem Pola Swingsa.
Efektem przeprowadzonych tam badań
była praca doktorska zatytułowana /Inaliza widma komety 1957 d (MRKOS)
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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w zakresie widmowym 4737-6882 A,
obroniona na UMK w 1962 r. (promo
torem była Wilhelmina Iwanowska).
W latach 1968-1969 przebywał w Ob
serwatorium McDonalda w Teksasie,
pod opieką wieloletniego dyrektora,
Harlana Smitha. Z grupą innych astro
nomów prowadził spektroskopowe ob
serwacje Marsa w poszukiwaniu wody
w jego atmosferze. Wyniki tych pionier
skich badań zostały opublikowane
w 1970 r. w „Science”, najbardziej pre
stiżowym obok „Naturę”, piśmie nauko
wym na świecie. Również stopień dok
tora habilitowanego, uzyskany w 1971 r.
na podstawie rozprawy Ciśnienie atmo
sferyczne i topografia Marsa w świetle
analizy podczerwonych pasm CO, jest
5/2011
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wynikiem Jego pobytu w Teksasie.
Wreszcie, w roku 1984 otrzymał tytuł
profesora nauk fizycznych.
Pracował jeszcze w wielu obserwato
riach i ośrodkach astronomicznych na
świecie, m.in. w USA, Francji, Niem
czech i Chile. Znał osobiście większość
najwybitniejszych astronomów swojej
epoki, ale właśnie staże w Liege i McDo
nald oraz osobowości Swingsa i Smitha
wydaje się, że wywarły największy
wpływ na główne kierunki zainteresowań
naukowych Profesora. Specjalizował się
w astrofizyce małych ciał Układu Sło
necznego, głównie spektroskopii komet
i planet. Jego idee fixe na wiele, wiele lat
stał się unikatowy Atlas Widm Kometarnych, opracowywany w gronie kolegów
z całego świata. Fascynował się lotami
międzyplanetarnych sond kosmicznych,
które z łatwością weryfikowały z takim
trudem uzyskiwane wcześniej, również
przez Niego, wyniki spektroskopowych
obserwacji z Ziemi.
Jako jeden z najzdolniejszych astro
nomów swojego pokolenia, ponad
własną karierę przedkładał jednak za
wsze pracę dla innych. Wraz ze słowac
kim astronomem Milanem Antalem, jest
faktycznym współodkrywcą dziewięciu
planetoid przy pomocy 90-cm telesko
pu w Piwnicach, choć nie zadbał o obec
ność swojego nazwiska przy tych odkry
ciach. Tę skromność wynagrodził Mu
belgijski przyjaciel, Henri Debohogne,
który w Europejskim Obserwatorium
Południowym, 2 marca 1990 r. — do
kładnie w dniu 55 urodzin Profesora,
odkrył inną planetoidę. W siedemdzie
siątą rocznicę urodzin, na wniosek od
krywcy, decyzją Międzynarodowej Unii
Astronomicznej otrzymała oficjalną na
zwę „14382 Woszczyk”. Wydarzenie to
stało się inspiracją dla toruńskiej kompozytorki, Magdaleny Cynk, do napisa
nia pierwszego utworu dedykowanego
„polskiej” planetoidzie, którym obdaro
wała Profesora. On sam mawiał skrom
nie, że proponował koledze, by raczej
nazwał planetoidę „Torunia” na cześć
Jego miasta. Grupie uczniów Profesora
udało się spełnić to marzenie, namawia
jąc do tego amerykańskiego „łowcę”
asteroid, Edwarda Bowel la. Planetoida
„12999 Toruń” ma dziś nawet swój po
mnik na najbardziej prestiżowym placu
miasta.
W sprawach naszego obserwatorium
w Piwnicach był prawdziwym alfą
i omegą. Budował obydwa czynne do
5/2011

ście, współorganizując m.in. tzw. Colloquia Torunensis. Od 2003 roku aż do
śmierci był Prezesem Towarzystwa Na
ukowego w Toruniu. W latach 1971—
—2006 pełnił wielokrotnie funkcje zastęp
cy dyrektora i dyrektora Instytutu
Astronomii UMK oraz kierownika Ka
tedry Astronomii i Astrofizyki Instytu
tu, a po zmianie nazwy, Centrum Astro
nomii. Przez dwie kadencje zasiadał
w Senacie Uczelni. Za całokształt osią
gnięć zawodowych został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze
nia Polski, a za osiągnięcia dydaktycz
no-wychowawcze Medalem
Edukacji Narodowej.
Od 1995 roku był Redak
torem Naczelnym wydawane
go przez Polskie Towarzystwo
Astronomiczne wespół z Pol
skim Towarzystwem Miłośni
ków Astronomii czasopisma
popularnonaukowego „Uran ia-P ostępy A stronom ii” .
Przez kilkanaście lat wyniósł
pismo na bardzo wysoki po
ziom merytoryczny i edytor
To zdjęcie przy 90-cm teleskopie toruńskim było często
ski, zmieniając jednocześnie
wykorzystywane w podręcznikach fizyki i innych popu
larnych publikacjach w latach 70. i 80. X X w.
jego charakter, z kwartalnika
implementował i testował pierwszy na dwumiesięcznik. Dbał o kontakt
w Polsce spektrograf gwiazdowy (Ca z młodzieżą, pełniąc przez wiele lat
nadian Copernicus Spectrograph). Nowe funkcję Przewodniczącego Jury Ogól
możliwości, uzyskane dzięki temu in nopolskiego Młodzieżowego Semina
strumentowi, rozbudziły w Nim zainte rium Astronomicznego w Grudziądzu.
resowanie spektroskopią gwiazd oso Ostatnie lata poświęcił w znacznej mie
bliwych: magnetycznych, nowych, rze zachowaniu pamięci o astronomach
symbiotycznych i innych. Wielu z nas swojego i starszego pokolenia, przeka
podchwyciło te pasje, wielu z nas wy zując tę wiedzę młodszym kolegom
kształcił: w sumie kilkudziesięciu ma w dwóch zredagowanych przez siebie
gistrów i około dziesięciu doktorów książkach. Za całokształt działań popu
astronomii. Traktował wszystkich jak laryzujących wiedzę o Wszechświecie,
pełnoprawnych partnerów, czasem besz w 2007 r. prof. Andrzej Woszczyk zo
tał, ale też niewidzialną ręką ochraniał stał uhonorowany przez PTA Medalem
i pomagał, zwłaszcza w okresie stanu im. Włodzimierza Zonna. Na posiedze
wojennego. Obdarzał zaufaniem, pełną niu w dniu 19 maja 2011 r., w Niepoło
naukową i twórczą swobodą, co dopro micach, Zarząd Główny PTA podjął
wadziło do szerokiego rozwoju tematy jednomyślną decyzję desygnowania
ki badawczej w toruńskim ośrodku. Był Andrzeja Woszczyka do najwyższej
dla nas nie tylko Mistrzem, ale przede godności Towarzystwa — Członkostwa
Honorowego. Walne Zebranie PTA na
wszystkim Przyjacielem.
Profesor Andrzej Woszczyk był człon rozpoczynającym się XXXV Zjeździe
kiem Komitetu Astronomii Polskiej Aka w Gdańsku powinno pośmiertnie za
demii Nauk i Komisji Astrofizyki Polskiej twierdzić ten tytuł.
Nasz Redaktor Naczelny do końca
Akademii Umiejętności. W roku 1973
współorganizował obchody 500-lecia był aktywny. Jeszcze kilka godzin przed
urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu kolejną operacją i kilkadziesiąt godzin
oraz Nadzwyczajne Sympozjum Między przed śmiercią dzwonił do Piwnic i do
narodowej Unii Astronomicznej w Pol Jacka Drążkowskiego. Pytał, czy...
sce. Był animatorem ruchu naukowego wyszedł już kolejny numer Jego ukocha
i swobodnego dialogu uczonych w mie nej „Uranii”...

dziś teleskopy, 90-cm Schmidta-Cassegraina (1962) i 60-cm Cassegrain fotometryczny (1990). Był niezastąpiony
przy wszelkiego rodzaju zmianach opty
ki, remontach i wszelkich eksperymen
tach. Jeszcze w roku 2004 korzystaliśmy
z Jego doświadczenia przy demontażu,
montażu i justacji teleskopów podczas
operacji aluminizacji. Był cierpliwym
i wyrozumiałym nauczycielem w spra
wach obserwacji, a Jego pięknego bia
łego mercedesa przywiezionego z Ame
ryki my, studenci, mogliśmy traktować
jak bezpłatną taksówkę. W roku 1975
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Pożegnanie w kościele akademickim
św. Ducha w Toruniu w dniu 23 VII2011 r.
Pracowaliśmy w Zakładzie Astrofi
zyki w ciągu kilkudziesięciu lat, przy
pomnę tu parę nietypowych momentów.
Jest rok 1970, wyruszamy statkiem
na K ongres M iędzynarodow ej Unii
Astronomicznej do Brighton w Anglii;
dwudziestu astronomów stanowi zało
gę, a statek służy za hotel i stołówkę;
widzę doktora Andrzeja Woszczyka, jak
dzielnie wspina się na górny pokład, aby
objąć wachtę, tę najgorszą, o czwartej
rano!
Jest schyłek roku 1973, zakończył się
Kongres Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej w Toruniu, trzeba opubliko
wać referaty z Sympozjum
o Badaniach Układu Planetamego; widzę docenta An
Wystąpienie doc. Andrzeja Woszczyka w To
drzeja Woszczyka tonącego runiu z okazji doktoratu Honoris Causa wrę
w arkuszach zadrukowanego czanego prof. Polowi Swingsowi (siedzi tuż
papieru i zżymającego się na obok mówcy), 1973 r. Z archiwum Joanny
Woszczyk
powtarzające się błędy zecerów holenderskiego wydaw ści polskich patronów, św. Szymona
nictwa; jak im tu wytłuma z Lipnicy i błog. Czesława Odrowąża,
czyć p o p raw n ą p isow nię a wczoraj była jeszcze uroczystość św.
wzorów!
Marii Magdaleny. Niech teraz wszyscy
Jest rok 1985, konferencja ci Święci wprowadzą Ciebie do Domu
w Bolonii, polscy uczestnicy Ojca.
Młody Andrzej Woszczyk przy pulpicie sterowni teleskopu
wracają przez Rzym, gdzie
D ziękujem y Bogu za dar Twego
Schmidta-Cassegraina. 2 archiwum Joanny Woszczyk
biegną na środową audiencję życia, wierzymy, że znajdziesz w nie
mię dla I r. wraz z ćwiczeniami prowa generalną Ojca Św.; widzę wysoką syl bie spokój i radość wieczną.
dził wtedy prof. Władysław Dziewulski. wetkę profesora Andrzeja Woszczyka
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu
Ale studenci chcieli zobaczyć obserwa w tłumie ludzi, wzdłuż trasy, którąz auli wieczne spoczywanie.
Cecylia Iwaniszewska
torium: Andrzej zebrał grupę matema wychodzi Jan Paweł II; może udało Mu
tyków i fizyków i wyruszył do Piwnic. się chociaż dotknąć papieskiej
Spóźnili się na pociąg, dotarli przygodną dłoni?
Andrzeju drogi, dobry Bóg
ciężarówką i późnym wieczorem zapu
kali do obserwatorium. Pogoda była obdarzył Cię hojnie tyloma
dobra, pooglądali sobie Księżyc i pla przymiotami, wykorzystałeś
nety. .. To się działo w końcu kwietnia je przez całe Twoje życie.
1952 r. i to był pierwszy kontakt Andrze Dziękujemy Ci za wszelkie
ja Woszczyka z placówką, którą wiele dobro, które nam, swym przy
lat później przyszło Mu kierować. A po jaciołom, wyświadczyłeś.
latach okazało się z zapisu w książce
Ale na końcu Twej ziem
gości, że to właśnie ja jako asystent mia skiej wędrówki otrzymałeś
łam wtedy dyżur i tę studencką grupę jeszcze jeden dar, dar cierpie
oprowadzałam.
nia. Przez ostatnie miesiące
W czasie dalszych łat studiów An musiałeś zmagać się z tyloma
drzej Woszczyk dojeżdżał na zajęcia do dolegliwościami i z bólem, aż
Piwnic, wykonywał obserwacje potrzeb wreszcie w niedzielę Pan Bóg
ne do pracy magisterskiej. I zaraz po stu wezwał Cię do Siebie. Odsze W towarzystwie prof. Edwarda Bowella, Piwnice 2009 r.
dłeś w przeddzień uroczysto
diach został asystentem.
Fot. Andrzej Kus
ragnę pożegnać profesora A n
drzeja Woszczyka w imieniu ko
legów i przyjaciół, a także moim
własnym. Był przecież moim dawnym
studentem, potem młodszym kolegą,
współpracownikiem, a wreszcie — sze
fem, dyrektorem Instytutu, prezesem.
Mija właśnie 60 lat od dnia, gdy mło
dy maturzysta z Sierpca przyjechał do
Torunia i został studentem „matematy
ki z astronomią” na Uniwersytecie Mi
kołaja K opernika. Jego rocznik był
pierwszym, który na zajęcia dydaktycz
ne uczęszczał do nowego gmachu fizy
ki przy ulicy Grudziądzkiej 5. Astrono-
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Dzwony Heweliusza pamięci astronomów
ozkoncertowały nam się podtoruńskie Piwnice. Po kwietnio
wym sukcesie koncertu „Voi
ces o f the Cosmos” (patrz „Urania” 3/
2011) tym razem u stóp 620-tonowego
radioteleskopu miały rozbrzmieć maje
statyczne dzwony.
Carillon to instrum ent muzyczny,
będący zespołem dzwonów wieżowych,
na których m ożna w ybijać m elodie
młotkami lub sercami dzwonów, urucha
mianymi przez mechanizm zegarowy
lub ręcznie, za pomocą klawiatury. Ten,
który dane mi było usłyszeć w Piwni
cach, jest zainstalowany na przyczepie
samochodowej, składa się z 48 dzwo
nów o łącznej wadze 4868 kg. A skąd
nazwa Dzwony Heweliusza? Otóż ca
rillon zawitał do nas z Gdańska, miasta,
w którym współcześnie znajdują się aż
trzy takie instrumenty. Najpotężniejszy
z nich wisi na wieży kościoła św. Kata
rzyny, wprost nad głową pochowanego
tam wybitnego astronoma. Drugi caril
lon znajduje się w Ratuszu Głównym,
gdzie Jan Heweliusz piastował funkcję
miejskiego rajcy. O ile jednak powiąza
nia dzwonów z Gdańskiem i Heweliu
szem wydają się dość oczywiste, to ich
bezpośredni związek z astronomią jest
dla laika dość zaskakujący. Okazuje się
bowiem, że pobudzone do głosu dzwo
ny drgają podobnie ja k ... gwiazdy, co
w efekcie daje ich charakterystyczny,
nieharmoniczny, polifoniczny dźwięk.
We współczesnej muzyce (przynajmniej
takiej, jaką pasjonuje się autorka niniej
szej relacji) carillon stanowi zaledwie
dodatek do innych instrumentów, a jego
zadanie polega głównie na budowaniu
odpowiedniej atmosfery — podniosłej,
eterycznej, delikatnie relaksującej lub
przeciwnie — potężnej i niepokojącej.
Nigdy wcześniej nie słyszałam carillonu w roli głównej.
Aura wybitnie nie sprzyjała tego dnia
organizacji koncertu plenerowego. Niska
temperatura, silny wiatr i nieustająca
mżawka nie zachęcały do wyjścia z do
mu, a mimo to na koncercie stawiła się
zadziwiająco liczna publiczność. Być
może część z przybyłych osób słyszała
gdański carillon na jednej z jego poprzed
nich tras, inni może, takjak ja, mieli w pa
mięci wspaniały spektakl „Voices o f the

R
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Cosmos”. Ten występ miał być wyjątko
wy także z innego powodu, został w ca
łości zadedykowany pamięci zmarłych
niedawno naukowców — profesorów
związanych z Obserwatorium — Stani
sławowi Gorgolewskiemu i Andrzejowi
Woszczykowi, a także twórcy i dyrekto
rowi toruńskiego Planetarium — Lucja
nowi Broniewiczowi.
Parę minut po 21.00 wstępną zapo
wiedzią astronomów Macieja Mikoła
jewskiego — koordynatora trasy Tour
de Carillon i Sebastiana Soberskiego
odpowiedzialnego za wizualizację na
czaszy radioteleskopu, rozpoczął się
carillonowy koncert. Za klawiaturą in
strumentu zasiadły jego wirtuozki —
Magdalena Cynk i Anna Kasprzycka.
Całość występu została podzielona na
trzy około dwudziestominutowe czę
ści, w trakcie których artystki oczarowywały publiczność dźwiękami maje
statycznych dzwonów. Wybrany przez
nie repertuar był bardzo zróżnicowany.
Usłyszeć można było zarówno dzieła
muzyki klasycznej, m.in. Chopina, Szy
manowskiego, Debussy’ego, jak i utwo
ry o charakterze rozrywkowym, muzykęjazzow ąi filmową. Wszystko jednak
dobrane tak, aby kojarzyło się z Ko
smosem. Usłyszeliśmy również autor
ski utwór Magdaleny Cynk „Planetoida 12625 Koopman” skomponowany

specjalnie na tegoroczny festiwal. Po
raz kolejny zachwyciła efektowna wi
zualizacja na ogromnej czaszy radio
teleskopu, odniosłam jednak wrażenie,
że tym razem to nie dalekie między
gwiezdne wyprawy, a przepiękne ob
razy Ziemi i wszelkich form życia na
niej najbardziej pasowały do stonowa
nych, delikatnych dźwięków carillonu.
Ci, których nie wystraszyła posępna,
deszczowa pogoda, na pewno nie żało
wali przybycia na koncert. Swoją grą
artystki skutecznie odpędziły depresyj
ne nastroje prawie jesiennych ostatnich
dni lipca. Uczyniły swój występ reflek
syjnym, ale nie smutnym... można było
zamyślić się i odpłynąć...
Obserwatorium astronomiczne z za
łożenia jest ośrodkiem badawczym, lecz
to w Piwnicach świetnie się sprawdza
rów nież ja k o m iejsce koncertow e.
W 2014 r. w Polsce ma stanąć najwięk
szy na świecie radioteleskop. Dziś już nie
wyobrażam sobie, by jego uruchomieniu
nie towarzyszyło jakieś wydarzenie mu
zyczne. Rozmarzyłam się... Oczami wy
obraźni pod stumetrową czaszą w Borach
Tucholskich widzę rozległą scenę, na niej
syntezatory Mooga, siedzącego za nimi
Klausa Schulze i stojącą obok, towarzy
szącą mu Lisę G errard... Nierealne?
Kto w ie...

Agnieszka Janik

Gdański carillon na koncercie w Piwnicach pod czaszą toruńskiego radioteleskopu służące
go jako wielki ekran na którym wyświetlany jest właśnie portret Andrzeja Woszczyka z rocz
nikiem „Uranii” (początek lat 90.). Fot. Sebastian Soberski
L J r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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Enceladus
— glob
pod oceanem
isja Cassini-Huygens bardzo
wzbogaciła naszą wiedzę na
tem at księżyców Saturna.
Jednym z nich jest Enceladus, szósty co
do wielkości satelita planety o średnicy
zaledwie 500 km (szczegóły w ramce).
W bieżącym roku pojawiła się seria
ważnych prac na temat samego Enceladusa, jak i jego otoczenia. Porządkują
one do pewnego stopnia szereg nieja
snych do tej pory zagadnień.
Od roku 2005 wiemy, że przez popę
kaną lodową powłokę księżyca na jego
południowej półkuli wydostają się na ze
wnątrz pióropusze wodne (fot. 1, 2).
Z dotychczasowych pomiarów wiado
mo również, że w większych odległo
ściach od Enceladusa napotkano na ubo
gie w sole kryształki wody — formują
się one najprawdopodobniej z pary wod
nej i znaleźć je można w obrębie roz
mytego satumowego pierścienia E, we
wnątrz którego krąży księżyc.
Problemem było pochodzenie wody.
W grę wchodziło bezpośrednie wydo
stawanie się wody ze zbiornika znajdu
jącego się pod zamarzniętą powierzch
nią satelity (przez pęknięcia w skorupie)
lub procesy takie, jak np. sublimacja
lodu na powierzchni.

M

Artystyczna wizja przelotu sondy
Cassini w pobliżu Enceladusa
Źródło: NASA/JPL

Ocean wodny pod skorupą
Enceladusa?
Ostatnie obserwacje (prace Hansen
i in. z „Geophysical Research Letters”
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z dnia 9 czerwca br. jak również Postberga i in. z „Naturę” z 26 czerwca br.) do
starczyły silnych argumentów na rzecz
pierwszej tezy. Postberg, używając da
nych z analizatora pyłu na pokładzie mi
sji Cassini otrzymanych w czasie niskie
go przelotu nad satelitą (najbliżej 21 km
nad powierzchnią), zaobserwował ziaren
ka zamarzniętego aerozolu bogate w sole
potasu i sodu (stanowiące około 0,5-2%
masy ziarenek). Obecność soli jest cha
rakterystyczna dla wody, która przed
wyjściem w otwartą przestrzeń miała
kontakt ze skalistym jądrem Enceladusa.
Mamy zatem prawdopodobnie do czy
nienia z oceanem wodnym pod po
wierzchnią księżyca. Przewaga słonych
ziaren w pobliżu powierzchni Enceladu
sa jest związana z ich średnio większą
masą w porównaniu z kryształkami czy
stej wody powstałymi z pary wodnej. Sło
ne ziarna w większości przypadków nie
są w stanie zawędrować zbyt daleko, mają
mniejsze prędkości od lżejszych ziaren
czystego lodu.
Gdybyśmy mieli do czynienia z pro
cesami związanymi z „suchymi” źródła
mi takimi jak sublimacja lodu na po
wierzchni księżyca czy dekompozycją
klatratów (w tym wypadku kryształów
lodu zawierających w swojej sieci kry
stalicznej uwięzione gazy w rodzaju
C 0 2), to należałoby oczekiwać dla oko
lic bliskich Enceladusa takiego samego
procentu słonych ziaren, jaki zaobser5/2011

■

■
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Fot. 1. Powierzchnia Enceiadusa sfotografowana z pokładu misji Cassini 14 lipca 2005 r. Uwagę zwracają wyraźne pęknięcia widoczne
na południowej (u dołu fotografii) półkuli księżyca. Źródło: NASA/JPL/Space Science Institute

wowano w pierścieniu E (6%), co kłó
ciłoby się z obserwacjami Postberga.
Okazuje się również, że pióropusze
m ają zło żo n ą stru k tu rę — H ansen
w swojej pracy opisuje analizę spektro
skopową gazów w otoczeniu Enceiadu
sa przeprowadzoną w czasie zaćmienia
Słońca przez jeden z pióropuszy — na
tle rozmytego tła są widoczne szybkie,
skolimowane strumienie pary wodnej
o gęstości około 3 razy większej od roz
5/2011

mytej części pióropusza. Osiągają one
prędkości powyżej 1000 m/s, co biorąc
pod uwagę prędkość dźwięku w pióro
puszu, odpowiada jej przekroczeniu od
pięciu do ośmiu razy. Sumaryczny stru
mień pary wodnej wprowadzanej w ten
sposób do magnetosfery Saturna jest
oceniany na około 200 kg/s, z czego
szybkie strum ienie niosą około 3 0 -5 0 kg/s. Same strumienie emitowane
sąz niewielkich obszarów o powierzchni
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

rzędu 1 km2, natomiast rozmyta część
pióropusza wymaga dla swego istnienia
powierzchni znacznie większych.

Torus wzdłuż orbity
W tym miejscu pojawia się pytanie
— skoro w układzie Jowisza aktywna
w ulkanicznie Io pozostaw ia wzdłuż
swojej orbity plazmowy torus, to czy
podobne zjawisko nie może mieć miej
sca w przypadku Enceiadusa? Okazuje
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Fot. 2. Pióropusze wodne złożone z pary wodnej i kryształków lodu widoczne w okolicach południowego bieguna Enceladusa. Zdjęcie
wykonane kamerą wąskokątną misji Cassini 21 listopada 2009 r. z odległości około 14 000 km. Źródło: NASA/JPL/Space Science Institute

się, że może — 14 lipca br. w „Astro
nomy & Astrophysics” ukazała się pra
ca Hartogha i in., w której zostały omó
wione wyniki obserwacji Enceladusa
w dalekiej podczerwieni (na falach submilimetrowych) przeprowadzonych or
bitalnym teleskopem Herschcla. Oka
zało się, że E nceladus porusza się
wewnątrz widocznego w absorpcji na
tle tarczy Saturna torusa wypełnionego
parą wodną. Nie należy mylić go ze
związanym z Enceladusem najbardziej
zewnętrznym, zbudowanym z drobnych
kryształków lodu, rozmytym pierście

niem Saturna oznaczonym w nomenkla
turze pierścieni planety literą E (fot. 3).
Kryształki lodu rozpraszają światło sło
neczne i dlatego pierścień E można zo
baczyć w świetle widzialnym, torus zło
żony z pary wodnej udało się zobaczyć
w podczerwieni dopiero przy pomocy
teleskopu Herschel. G rubość torusa
wynosi około jednego promienia Satur
na, szerokość około dziesięciu. Tempo
utraty wody przez Enceladusa policzo
ne na podstawie obserwacji Herschela
wynosi około 250 kg/s. Biorąc pod uwa
gę, że księżyc porusza się w odległości

około czterech promieni Saturna od pla
nety, można oczekiwać, że część wody
trafia do atmosfery Saturna. Jest to oko
ło 3-6% , ilość niewielka, ale wystarcza
jąca dla wyjaśnienia obserwowanej ob
fito ści w ody w górnej atm osferze
planety. Dodatkowym potwierdzeniem
powyższego rozumowania byłaby ana
liza szerokościow ego rozkładu pary
wodnej na tarczy Saturna, jednak prze
strzenna zdolność rozdzielcza telesko
pu dla najwyższej częstotliwości obser
wacji (1670 GHz) wynosi 12,6” i jest
niewystarczająca dla przeprowadzenia
takich pomiarów. Okazuje się, że para
wodna z Enceladusa dociera również do
Tytana, jednak w ilości 5-20 razy mniej
szej od oczekiwanej. Problem jest cie
kawy również z powodu niejasnego sta
tusu „ zew n ętrzn y ch ” źródeł w ody
w układach planetarnych. M ogą być
nimi jądra komet (jak w przypadku zde
rzenia Jowisza z kometą Shoemaker-Levy 9) czy cząstki pyłu mikrometeoroidowego. Przykład Enceladusa zwra
ca uwagę na możliwą istotną rolę „lo
kalnych” źródeł.

Procesy elektromagnetyczne
w układzie Enceladus
Saturn

—

Fot. 3. Jasne wiązki złożone z kryształków lodu zasilane przez wodne pióropusze Enceladu
sa rozpraszają się wewnątrz pierścienia E Saturna na obszarze sięgającym dziesiątek tysię
cy kilometrów. Ruch orbitalny księżyca odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wska
zówek zegara. Zdjęcie wykonano szerokokątną kamerą sondy Cassini w świetle widzialnym
praktycznie „pod słońce" dnia 15 września 2006 r. z odległości około 2,1 min km od Encela
dusa. Sonda znajdowała się wtedy około 15° ponad płaszczyzną pierścieni. Źródło: NASA/
JPL/Space Science Institute

202

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Idźmy dalej z naszymi analogiami —
Io produkuje nie tylko torus, ale jest rów
nież związana z górną atmosferą Jowi
sza za pośrednictwem „aktywnej” linii
sił pola magnetycznego — płyną przez
nią silne prądy. Jednym z przejawów ich
3/2011

obecności jest świecący obszar (powsta
jący na podobnych zasadach co zorza
polarna) górnej atmosfery planety wi
doczny z zewnątrz jako plama porusza
jąca się wokół bieguna Jowisza w takt
ruchu orbitalnego Io. Podobne zjawisko
zaobserwowano również dla Ganimedesa i Europy. Enceladus wraz z otaczają
cym obłokiem pary wodnej porusza się
wewnątrz magnetosfery Saturna, może
my zatem oczekiwać jonizacji pary wod
nej i co za tym idzie, pojawienia się pla
zmy. To pociąga za sobą szereg zjawisk
prowadzących do przyspieszania cząstek
plazmy wzdłuż kierunku pola magne
tycznego. Wytracając swojąenergięw at
mosferze Saturna powinny wywoływać
w niej świecenie analogiczne do zorzy
polarnej. Ponieważ Enceladus okrąża
Saturna, to z upływem czasu położenie
podstawy linii sił pola magnetycznego
przechodzącej przez księżyc i łączącej
go z atmosferą Saturna ulega zmianie
— z zew nątrz pow inniśm y w idzieć
plamkę okrążającą biegun planety.
Poszukiw ania takiego św iecenia
trwały od odkrycia wody w okolicy En
celadusa, ale dopiero 21 kwietnia br.
ukazała się w „Naturę” praca, której
głównymi autorami są Wayne Pryor
i Abigail Rymer, opisująca pierwsze obserw acje p o szukiw anego zjaw iska
(fot.4). Jak do tej pory udało się zaob
serwować zorze polarne pochodzące od
magnetycznego „sprzężenia” Enceladu

Podstawowe dane dotyczące Enceladusa (JPL, NASA)
•

Odkryty w roku 1789 przez Williama Herschela

•

Odległość od Saturna (perycentrum): 237378 km

•

Okres obiegu wokół Saturna: 32,8 godz.

•

Rozmiary: 512

•
•

Masa: 1,2

*

*

494 x 489 km

1020 kg

Porusza się wewnątrz słabego, rozmytego pierścienia E rozciągającego
się na obszarze pomiędzy 180 000 a 480 000 km od środka Saturna

sa i Saturna jedynie na półkuli północ
nej. Gdy zorze są widoczne (jest to kil
ka procent wszystkich skanów obrazu
Saturna), można zauważyć zmiany ich
natężenia sięgające 300%. Przyczyna nie
jest całkiem jasna, ale może być zwią
zana ze zmiennością źródeł pary wod
nej na powierzchni Enceladusa. Szcze
gółowe monitorowanie jasności plamki
mogłoby dać informacje na temat zmien
ności aktywności pióropuszy wodnych
Enceladusa.
Natomiast 24 marca br. ukazała się
w „Geophysical Research Letters” pra
ca Donalda Gumetta i współpracowni
ków poświęcona efektom elektrodyna
m icznym m ogącym pro w ad zić do
pow stania zorzy polarnej związanej
z E nceladusem , opisanej we w spo
mnianej wcześniej pracy Pryora i Ry
mer. Gumett pisze o podobieństwie zja
w isk obserw ow anych w okolicach
Enceladusa do obserwowanych w ziem
skich obszarach zorzowych czy w oko

Fot. 4. Ślad linii sil pola magnetycznego łączącej Enceladusa z atmosferą Saturna, zareje
strowany przez ultrafioletowy spektrograf obrazujący znajdujący się na pokładzie misji Cas
sini. Obrazy zostały uzyskane w odstępie 80 min — powstały w wyniku skanowania obszaru
obserwacji za pomocą szczeliny, nie są to zatem zdjęcia w ścisłym znaczeniu, kiedy zbiera
my światło z całego fotografowanego obszaru w tym samym przedziale czasowym. Plamka
widoczna jest po dziennej stronie na szerokości około 65° na półkuli północnej, ma rozmiary
około 1200 x 400 km. Źródło: NASA/JPL/University of Colorado/Central Arizona College
5/Q0II
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licach księżyca Jowisza Io. W okolicach
Enceladusa udało się zaobserwować
emisje radiowe, tzw. syk zorzowy (au
roral hiss). Ich powstanie jest związa
ne z obecnością elektronów przyspie
szanych wzdłuż pola magnetycznego
w pobliżu księżyca. Czynnikiem przy
spieszającym są najprawdopodobniej
pola elektryczne równoległe do kierun
ku pola magnetycznego i wytwarzane
przez tzw. stojące fale alfvenowskie —
tak jak dzieje się to w przypadku Io.
Gumett i współpracownicy nie wyklu
czają innych sposobów przyspieszania
elektronów, zw iązanych np. z elek
trycznie naładowanymi fragmentami
powierzchni księżyca czy ładowaniem
się drobnych cząstek w wodnym pió
ropuszu.
Wydaje się, że po sześciu latach pra
cy misji Cassini na orbicie wokół Satur
na poszczególne elementy układanki za
czynają wchodzić na swoje miejsca —
wszystko to ma miejsce w przypadku
małego, pozornie niczym specjalnie nie
wyróżniającego się księżyca Saturna. Co
nas jeszcze czeka w wyniku badań ukła
du Saturna przez sondę Cassini? 12
sierpnia br. w „Geophysical Research
Letters” pojawiła się praca Simona i in.
w której analiza słabiutkich zaburzeń
pola magnetycznego w pobliżu innego
księżyca Saturna, Dione, doprowadziła
do odkrycia jego rozrzedzonej atmosfe
ry. Autorzy liczą na nowe dane w trak
cie bliskich przelotów w roku obecnym
i 2015. Kończę ten artykuł, gdy sondę
dzieli 29 dni (i 7 godzin) od kolejnego
zbliżenia do Tytana. Zobaczymy...

Nasz redakcyjny kolega, dr hab. Ro
man Schreiber, je st pracownikiem
Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Zajmuje się fizyką magnetosfer pla
net, a w szczególności procesami pro
wadzącymi do generacji promienio
wania radiowego w obszarach zo
rzowych.
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Konkurs Moje okno na Wszechświat
obiegły końca ponad półroczne zmagania w ra
mach konkursu „Moje okno na Wszechświat”.
W tym czasie uczestnicy rywalizacji musieli wy
kazać się wiedzą, zapałem, umiejętnością jasnego
rownego wyrażania myśli przy zachowaniu poprawnej pol
szczyzny, ale przede wszystkim żelazną konsekwencją
i cierpliwością. Rzadko bowiem zdarza się, że konkurs jest
rozłożony na aż cztery etapy, tak różne w swojej formie,
wymagające najwyższego skupienia, a często również i wy
rzeczeń ze strony startującego.
Tym bardziej jest nam miło ogłosić wyniki konkursu,
którego nagrodę główną stanowi kopuła astronomiczna
o średnicy 3 m, ufundowana przez firmę ScopeDome oraz
dedykowany jej teleskop — refraktor neoachromatyczny
MEADE, którego sponsorem jest salon astronomiczny Teleskopy.pl. Po zebraniu odpowiedzi, ocenie i punktacji, ta
belarycznym zestawieniu wszystkich uczestników, zwy
cięzcą konkursu „Moje okno na Wszechświat” jest Klub
Miłośników Astronomii i Astronautyki im. Jana Gadom
skiego z Radomska, reprezentowany przez Pana Piotra Ba
rańskiego!
Zespół ten otrzymał blisko 90% (dokładnie 89,9%)
możliwej do zdobycia puli punktów, wykazując się nie
przeciętnymi zdolnościami, wiedzą, talentem, pasją i prze
konaniem o potrzebie poszerzania swojej bazy instrumen
talnej w perspektywie dalszej działalności popularyzującej
nasze wspaniałe hobby. Zaowocowało to pracami na bar
dzo wysokim poziomie, zarówno merytorycznym, ale też
artystycznym, starannie opracowane redakcyjnie, komplek
sowo opisane i zilustrowane, zawierające niezbędne uza
sadnienia dokonywanych wyborów.
Warto dodać, że rywalizacja o nagrodę główną do sa
mego końca toczyła się na zasadzie łeb w łeb, gdyż drugie
miejsce z wynikiem 87,6%, zajęte przez Pana Marka Szymońskiego, tylko o niewiele ponad 2% różni się od łącznej
punktacji zwycięzcy! Trzecie miejsce zajął Pan Marcin
Gładkowski z wynikiem 78,9%. Oto pierwsza dziesiątka
wraz z łączną punktacją:
89,90%
I. Piotr Barański
87,60%
2. Marek Szymoński
3. Marcin Gładkowski
78,90%
4. Franciszek Chodorowski
76,00%
5. Mariusz Zub
75,70%
74,40%
6. Grzegorz Przybyła
7. Jerzy Baranowski
73,50%
72,10%
8. Andrzej Borko
68,40%
9. Łukasz Sujka
10. Rafał Tomczak
66,40%
Konkurs „Moje okno na Wszechświat’’składał się z czterech etapów. Pierwszy z nich był astronomicznym quizem,
który w przekrojowej formie skupiał się na różnorodnych
zagadnieniach, jakimi zajmuje się astronomia. Etap drugi,
w którym uczestnicy musieli zastanowić się nad kwestią
lokalizacji oraz ekonomiczno-prawno-logistycznych aspek
tów budowy własnego obserwatorium, był oceniany, opie
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rając się na ogólnych i bardziej szczegółowych kryteriach,
takie jak m.in. miejsce budowy, dowiązanie do planów za
gospodarowania przestrzennego, uzyskanie wszelkich nie
pozwoleń, klarowny kosztorys budowy, zapla
izbędnych
kla
nowanie podłączenia wszelakich niezbędnych mediów.
Znalazło się też miejsce na zagadnienia lokalnych uwa
runkowań mikroklimatycznych, które są nie bez znacze
nia, gdy pragnie się prowadzić bardziej zaawansowane
projekty obserwacyjne.
Etapy trzeci i czwarty, w których konkursowicze przed
stawiali swoje wizje celów realizowanych przez powstałe
obserwatorium oraz dokumentowali swoje dotychczasowe
obserwacje astronomiczne, były oceniane przez organizato
rów konkursu w kontekście oryginalności, praktycznych
możliwości realizacji założonego programu, pasji i general
nego wrażenia, że ten a nie inny projekt ma szansę zostać
faktycznie zrealizowany. Oczywiście, otwarta formuła kon
kursu wymusiła nieco bardziej subiektywne podejście oce
niających do sprawdzanych prac (w przeciwieństwie do for
muły quizu), jednak w żadnym stopniu na wynik nie
wpłynęły tu osobiste sympatie, znajomości i przyjaźnie, gdyż
prace były sprawdzane po uprzednim zakodowaniu. W skład
konkursowego jury wchodzili: mgr Jacek Drążkowski
(PTA), dr Arkadiusz Olech (CAMK), mgr inż. Janusz Willand (PTMA). Funkcję przewodniczącego jury pełnił prof.
Andrzej Woszczyk — niedawno zmarły redaktor naczelny
„Uranii - Postępów Astronomii”.
Na koniec garść statystyki. W pierwszym etapie kon
kursu wzięło w sumie udział 85 osób (indywidualnych oraz
reprezentantów zespołów i kółek zainteresowań), z któ
rych 43 przysłały również odpowiedzi do etapu drugiego.
Z tej liczby 29 osób przygotowało i dostarczyło odpowie
dzi etapu trzeciego. W etapie czwartym wzięły udział 23
osoby. Pełne zestawienie wyników wraz z punktacją szcze
gółową za kolejne etapy konkursu jest dostępne na stronie
www.scopedome.com/pl/konkurs-wynki.aspx. Chętni będą
mogli również wkrótce przeanalizować nadesłane opraco
wania, gdyż wszystkie zostaną udostępnione ze specjalne
go formularza, z którego będzie istniała możliwość pobra
nia ich na twardy dysk.
Prezentujemy kilka zdjęć z wręczenia nagrody głów
nej — refraktora MEADE, które odbyło się 7 sierpnia br.
w warszawskim salonie Teleskopy.pl. Kopuła z racji gaba
rytów i trudności logistycznych pojedzie wprost do Radom
ska. Warto wspomnieć też o nagrodach pocieszenia dla
wszystkich uczestników konkursu, tj. 10% zniżce na
wszystkie produkty z oferty salonu Teleskopy.pl oraz 20%
zniżce na wszystkie produkty z oferty ScopeDome. Do
datkowo, miejsca 2-6 otrzymują roczną prenumeratę „Ura
nii” na 2012 rok, a lokaty 7-10 możliwość przeprowadze
nia sesji astronomicznej w Obserwatorium im. Papieża
Sylwestra II w Bukowcu, którego opiekunem merytorycz
nym jest znany popularyzator astronomii Paweł Maksym.
Informacje te zostaną wysiane do wszystkich uczestników
również drogą mailową.
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Można więc niniejszym oficjalnie zakończyć kon
kurs „M oje okno na Wszechświat” . Jeszcze raz ser
decznie dziękujemy wszystkim za udział w rywaliza
c ji, gratu lujem y laureatom i ż y c z y m y m łodym
astronomom dalszych owocnych przedsięwzięć zwią
zanych z najpiękniejszym hobby, jakim jest nauka o ta
jemnicach rozgwieżdżonego nieba!
W imieniu organizatorów

Przemysław Rudź

Tu P iotr Baroński — do wszystkich związanych z konkur
sem „M oje Okno na Wszechświat"!
To zwycięstwo to najw iększy sukces w historii moich
konkursowych zm agań z m iłośnikam i astronom ii i stano
w i nieoceniony zastrzyk m otywacji do jeszcze większego
zaangażowania w działalność popularyzatorską w dzie
dzinie astronom ii i astronautyki. Z kolei dla naszej lokal
ne j społeczności to m oim zdaniem gigantyczny skok ku
gwiazdom. Nie zm arnuję takiej szansy zbliżenia się do
nich! Powstanie u nas profesjonalne obserwatorium astro
nom iczne!
Chciałbym zatem BARD ZO SERD ECZNIE PO DZIĘ
KO W AĆ SPO NSO RO M za ufundowanie tak wspaniałych
nagród! Naprawdę jesteście wielcy!
ORGANIZATOROM konkursu „M oje Okno na Wszech
św iat’’ — z CZŁO NKAM I JU R Y na czele — BARDZO,
BARD ZO D ZIĘKU JĘ za to wspaniałe wyróżnienie!
Jak słusznie napisał Pan P rzem ysław Rudż — nasz
koordynator konkursu — napisanie prac na w ysokim p o 
ziom ie we w szystkich etapach w ym agało od startują
cych najw yższego skupienia, a często rów nież i wyrze
czeń. Sam od kilku tygodni nadrabiam zaległości spię
trzone w życiu osobistym, których bezpośrednią p rzy
czyną b y ł ud zia ł w naszym konkursie. Jednak cały trud
i pośw ięcenie w m oim przypadku zaow ocow ały zw ycię
stwem i teraz nie żałuję an i je d n e j nieprzespanej godzi
ny spędzonej na pisaniu pracy, robieniu rysunków, ob
róbce zdjęć, m ontażu film u edukacyjnego z obserw acji
styczniowego zaćm ienia Słońca, m alowaniu obrazów ilu
strujących odpow iedzi na pytania quizu, przygotow yw a
niu m ateriałów do kolejnych W ieczorów A stronom icz
nych w M iejskim D om u Kultury w R adom sku (...)
Pragnę w tym m iejscu podziękow ać członkom Klubu
M iłośników A stronom ii i Astronautyki „P roxim a" im. dra
Jana Gadomskiego za wszelką pom oc w moich działa
niach na polu popularyzacji astronomii. Bez nich ten suk
ces byłby niemożliwy.
Pragnę również wyrazić sw ój szacunek i podziękow ać
pokonanym za wspólną rywalizację. Życzę Wam, byście
nie odrzucili m arzeń o budowie obserwatorium astrono
m icznego w swoim środowisku. Dróg osiągnięcia tego
celu je s t przecież z pew nością więcej.
N ieustannie zapraszam do odw iedzania m ojej stro
ny internetowej, gdzie m ożna zobaczyć, co robim y dla
m łodzieży ziem i radom szczańskiej, aby zapalić ich do
najpiękniejszej na świecie pasji, ja k ą je s t astronom ia
(ww w.planetarium -lab.orangespace.pl). M ożna tam rów 
nież zobaczyć m oje obrazy i inne dzieła sporządzone
ludzką ręką. N ajw iększym z nich je s t rozpoczęta kon
strukcja projektora planetarium na w zó r piotrkow skie
go... Jeszcze raz serdecznie w szystkim dziękuję i po 
zdrawiam .
P iotr Baroński
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Wręczenie nagrody w siedzibie firmy Teleskopy.pl, 7 sierpnia 2011 r.
Od lewej: Jacek Pala (ScopeDome) — sponsor nagród, nagrodzony
Piotr Baroński i Aleks Kacz (Teleskopy.pi) — sponsor nagród.
Fot. Przemysław Rudź

Przemysław Rudź odbiera z rąk Piotra Barańskiego wykonane przez
niego podziękowanie dla organizatorów i jury konkursu oraz osobi
sty prezent — analogową płytę z suitą Holsta „Planety".
Fot. Jacek Pala
Dokończenie ze s. 194.

watorium UJ. Obejrzano też apa
raturę planetarium w magazynie
ZEAS, stwierdzając konieczność
wykonania jej konserwacji do
ew. dalszego magazynowania.
Uznano, iż najlepiej można to
wykonać w warsztacie Obser
watorium UJ pod kierunkiem do
świadczonego mechanika inż.
Czesława Jarosza, nb. będące
go niepołomiczaninem. Tam pla
netarium „czekało” aż do 1997 r.,
kiedy w Niepołomicach nastały
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złote lata odbudowy miasta
i zamku. Obecny dyrektor MOA
pan Mieczysław Jagła uzyskał
wówczas mecenat światłych go
spodarzy miasta: odnowiono
starąaparaturę i zbudowano no
woczesny pawilon planetarium.
Powstał kompletny już ośrodek
dydaktyki, popularyzacji i upra
wiania astronomii, z czego za
pewne ja się cieszę najbardziej i
gratuluję.
Maciej M. Mazur
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w kraju i na świecie

Tam gdzie czas nadal mierzy się Słońcem
nomonika, czyli nauka o two
rzeniu zegarów słonecznych, to
od wieków najbardziej podsta
wowy element astronomii. Dawniej każ
dy uczony badający niebo i gwiazdy po
trafił wykreślać słoneczne czasomierze na
powierzchniach o dowolnej deklinacji
i inklinacji w stosunku do głównych kie
runków świata. Dziś w erze zegarów ato
mowych wydaje się, że nauka ta bezpowrotnie odeszła do lam usa. A le czy
rzeczywiście? Postanowiliśmy przekonać
się o tym we francuskich Alpach— miej
scu pełnym małych, górskich wiosek,
w których zegary słoneczne zobaczyć
można na niemal co drugim domu.
Francja stanowi naturalny magnes dla
miłośników zegarów słonecznych, gdyż
spośród wszystkich krajów Europy to
właśnie tam jest ich najwięcej. Co cie
kawe, istotne zagęszczenie słoneczni
ków występuje w departamencie Hautes Alpes, czyli w rejonie Alp Wysokich.
Dość powiedzieć, że na terenie o po
wierzchni mniejszej od województwa
opolskiego istnieje ponad 1500 zegarów
słonecznych, czyli niemal dwa razy tyle,

G

Zegary słoneczne
w liczbach:
państwa Europy
(przybliżone dane z sierpnia 2011)
Francja
W łochy
W ielka Brytania
N iem cy
Austria
Czechy i Słowacja
Majorka
Polska

— 31 000
— 12 000
— 11 000
— 10 000
—
3000
—
3000
—
900
—
900

(dla porównania w całej A m ery
ce Północnej je st ich ok. 1000)
polskie miasta
(dane z sierpnia 2011)
W arszawa
Kraków
Poznań
W rocław
Łódź
Szczecin
Jędrzejów
Gdańsk
Częstochowa
Toruń
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—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

41
17
17
14
13
13
12
10
9
9

co w całej Polsce. Ponadto właśnie tam
odnotowuje się około 330 słonecznych
dni w roku, co w porównaniu z naszymi
80 jest naprawdę imponujące. Bardzo
prawdopodobne, że właśnie wysokie na
słonecznienie inspiruje okolicznych
mieszkańców do umieszczania na swo
ich domach słonecznych czasomierzy.
Ogromny wpływ na ten stan rzeczy miał
też niew ątpliw ie w ędrow ny włoski
mistrz gnomoniki, Giovanni Francesco
Zarbula, który przez kilkadziesiąt lat
XIX w. przemierzał na osiołku Alpy,
oferując w każdej wiosce swoje usługi.
Był on nie tylko wybitnym rzemieślni
kiem, ale także doskonałym artystą, dzię
ki czemu zabytkowe słoneczniki tych
stron mają tak wiele uroku.
Na przełomie lipca i sierpnia br. od
byliśm y naszą drugą ju ż w ypraw ę
w poszukiwaniu francuskich zegarów
napędzanych słońcem. Rok wcześniej
zwiedzaliśmy rejony niezwykle sympa
tycznego miasteczka Brianęon, gdzie
odwiedziwszy wioski kilku okolicznych
dolin, natrafiliśmy na ponad 120 sło
neczników. W tym roku wyprawa sku
piła się na Parku Queyras, który znaj
duje się kilkadziesiąt kilometrów na
południe od Brianęon, u stóp Guillestre
— największego miasta tej części gór.
W ciągu 12 dni udało nam się zwiedzić
kilkanaście miejscowości o trudnych do
w ym ó w ienia nazw ach: G u illestre,
Chateau Queyras, Ville-Vieille, SaintVeran, Molines-en-Queyras, Aiguilles,
Abries, Arvieux, Ceillac, Saint-Crepin,
Eygliers, Mont-Dauphin i Niceę (prze
jazdem), a także wiele mniejszych miej
scowości. Efektem było zdobycie 190
zegarów słonecznych, przy czym przez
„zdobycie” rozumiemy odnalezienie
i sfotografow anie — zazw yczaj ze
wszystkich dostępnych stron.
Jednak niech nikt nie myśli, że wy
starczy wsiąść do samochodu i zrobić
właściwą minę, by Alpy legły u stóp ra
dośnie m achając ogonkiem . Zanim
w ruch pójdzie migawka w aparacie fo
tograficznym, trzeba najpierw uzbroić
się w mocne nerwy, by pokonać dzie
siątki serpentyn i stromych podjazdów,
wąskie zakręty nad 200-m przepaścia
mi i ostre skały wiszące nad połową
jezdni, ciemne tunele wykute w litej ska
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le, w których samochody mijają się na
odległość lusterka i... dziesiątki rowe
rzystów utrudniających jazdę. Tak się
składa, że te góry przyciągają miłośni
ków silnych wrażeń przez cały rok —
nie tylko narciarzy zimą, ale także la
tem zwolenników wszelkich sportów tak
szosowych, powietrznych, jak i wod
nych (tamtejsze rzeki to idealne miej
sce do raftingu i spływów kajakiem
wśród wielkich kamieni). Żeby dojechać
w w ybrane m iejsce, czasem trzeba
wspiąć się do wioski leżącej na wyso
kości 1800 m n.p.m. lub pokonać prze
łęcz, której kam ienisty krajobraz co
żywo przypomina nasz Księżyc (2800 m
n.p.m., a niekiedy i więcej).
Po tych wszystkich przeżyciach zo
staje już tylko rozkoszowanie się spo
kojnym życiem górskich wiosek i po
dziwianie malowniczych widoków. No
i oczywiście zegarów słonecznych. A są
wszędzie, niezależnie od stanu budyn
ku — na kościele, na siedzibie mera i na
rozpadających się domach — jednak
zawsze na ścianie. Zegary inne niż wer
tykalne są w tej części Francji niezwy
kle rzadkie. I choć w większości powsta
ły kilkaset lat temu, to nie ustępują
dokładnością tym tworzonym dzisiaj.
Słoneczniki widać też we wszystkich
dostępnych publikacjach i materiałach
promocyjnych regionu: są na pocztów
kach, plakatach i turystycznych mapach,
a w każdej najmniejszej nawet księgar
ni jest przynajmniej kilka książek na ich
temat. Nie, gnomonika tam nie umarła
— ona nadal żyje i, co więcej, prężnie
się rozwija. Najciekawsze jest to, że cały
czas powstają nowe zegary. Dzisiejsi
artyści i rzemieślnicy w swoich pracow
niach oferują wyliczenie i zrobienie sło
necznika, i to w kilku różnych techni
kach. We Francji obecnie działa około
50 pracowni tworzących zegary słonecz
ne, a ich dzieła są zawsze bardzo kolo
rowe, atrakcyjnie wykonane i co najważ
n iejsze, b ezb łęd n ie p o k az u ją czas
prawdziwy, czyli czas Słońca.
Sama konstrukcja większości alpej
skich zegarów jest bardzo prosta i tylko
od ich twórców zależało, jak gęsta bę
dzie siatka linii godzinowych. Często
jednak na tarczach słoneczników widu
je się kalendarze pokazujące, kiedy
5/20II

w kraju i na świecie
Słońce wchodzi w kolejne znaki zodia
ku oraz kiedy następują wszystkie prze
silenia. Dla zwiększenia precyzji takich
zegarów, jako gnomon, czyli wskazów
kę, stosuje się nie jak zazwyczaj meta
lowy pręt, lecz płytkę z otw orkiem
w środku, przez któiy przechodzi poje
dynczy prom ień tw orzący na tarczy
plamkę światła. Innowację w słonecz
nikach francuskich stanowi wielka lite
ra M w miejscu godziny 12, która po
chodzi o słowa „midi”, czyli „południe”.
Spośród wszystkich odwiedzonych
miejscowości największe wrażenie zro
biło na nas Saint-Veran — niewielka
wioska położona na południowym zbo
czu m asyw u trzytysięcznika Pic de
Chateau Renard. Trudno wyjaśnić feno
men tego miejsca, ale swoim urokiem,
spokojem, położeniem gwarantującym
doskonałe nasłonecznienie i fantastycz
ne widoki oraz niebywałym nagroma
dzeniem zegarów słonecznych zjednu
je ono serca wszystkich przyjezdnych.
Jest to jedna z tych miejscowości, w któ
rych każdy jest natychmiast gotów zo
stać na zawsze. Saint-Veran od samego
wjazdu jest wyjątkowe — nigdzie in
dziej przyjezdnych nie wita grupa mło
dych dziewczyn wręczających ulotki,
mapki z zaznaczonymi ważniejszymi
słonecznikami i... pobierającymi 2 euro
za miejsce na parkingu.
Dzisiaj w Saint-Veran jest 35 zega
rów słonecznych, a najnowszy z nich
powstał dosłownie tydzień przed naszą
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M apka Parku Queyras, na której zaznaczono miejscowości najbogatsze w zegary słonecz
ne. Źródło: ulotka Com ite Departem ental du Tourisme des Hautes-Alpes

Pierwszy słonecznik zdobyty w Nicei. Fot. arch, autora

Historia naszych działań
W skład naszej zegarowej ekipy
wchodzą Ela Niedbałka i Darek
Oczki. Słonecznikami interesuje
my się od roku 2007 i od tego cza
su odbyliśmy już 80 wypraw po
Polsce, których efektem było sfo
tografowanie 290 naszych zega
rów. Prowadzimy serwis interne
towy GNOMONIKA.pl poświęco
ny zegarom słonecznym, a jego
najważniejszym składnikiem jest
Katalog polskich słoneczników.
Ponadto w okresie wakacyjnym
urządzamy wypady zagraniczne
(do tej pory odwiedziliśmy: Pra
gę, Budapeszt, Cypr, okolice Oslo
oraz dwukrotnie Francję), które
zaowocowały „zdobyciem” prawie
400 zegarów!
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tam wizytą. Jego autor, Remi Potey, to
znany w całej okolicy artysta, twórca
ogromnej ilości słoneczników i konser
wator tych już starszych. Jego prace są
wyjątkowo piękne, barwne i plastycz
ne, mają swój rozpoznawalny charakter
i klasę, zaś same zegary należą do do
skonale wykonanych. Tak jak przed wie
kami Zarbula wytyczył własny kierunek
w metodach wykreślania słoneczników
i nadawanej im stylistyce, tak dziś wio
dącym mistrzem tego regionu Francji
jest właśnie Remi Potey. W wielu miej
scach widać też ślady innych twórców
i pracowni jak choćby Evelyne i Nor
berta Peyrot czy Atelier Acacia z MontDauphin, a każdy z tych słoneczników
jest osobnym, małym dziełem sztuki po
łączonym z najstarszą nauką.
Trani

- Po s t ę p y A s t r o n o m i i

Odwiedzając francuskie Alpy, ma się
wrażenie, że ludzie żyją według czasu
zegara słonecznego ozdabiającego ich
dom. Nie ma pośpiechu i zgiełku zna
nego z wielkich miast — jest za to pro
stota i ogromna życzliwość dla przyjezd
nych. Nikt tam się nie złości, gdy jakiś
napaleniec wchodzi komuś do ogródka
i fotografuje słonecznika. Ba, nawet za
chęcają do zrobienia paru zdjęć w sieni
domu, gdyż urządzono ją w klasycznym
górskim stylu. To niezwykłe, ale tym
ludziom do regulacji codziennych czyn
ności naprawdę wystarcza czas słonecz
ny, choć przecież dość znacząco odbiega
on od urzędowego. Za rok zobaczymy,
jak to wygląda w Prowansji i na Lazu
rowym Wybrzeżu.

Dariusz Oczki
207

w skrócie

Westa z bliska
Po prawie 4 latach od rozpoczęcia swej
misji sonda Dawn osiągnęła pierwszy cel
— planetoidę Westa. 16 lipca br. po raz
pierwszy w historii lotów kosmicznych
sonda stworzona przez człowieka we
szła na orbitę ciała z głównego pasa pla
netoid pomiędzy orbitą Marsa a Jowisza.
Nieprzypadkowo na cel misji obrano wła
śnie Westę i Ceres — dwa największe
obiekty w tym rejonie Układu Słonecz
nego. Różnią się one znacznie budową.
Podczas gdy Ceres, do której sonda
Dawn powinna dotrzeć w lipcu przyszłe
go roku, jest obiektem o bardzo starej
powierzchni pokrytej grubą warstwą regolitu bogatego w związki węgla (albe
do 0,09!), Westa jawi się jako obiekt
o bujnej przeszłości, obfitującej w liczne
kolizje, których ślady widzimy w kształ
cie i powierzchni planetoidy. Albedo
Westy jest znacznie większe i wynosi
0,42. Szczegółowe badania tych ciał
pozwolą lepiej poznać i zrozumieć pro
cesy towarzyszące powstawaniu ukła
du planetarnego. W szczególności intry
gująca jest tu rola wody, której nie brak
na Ceres, natomiast Westa jest jej prak
tycznie pozbawiona.
Miłośnicy astronomii mogą pokusić
się o zaobserwowanie Westy na wie
czornym niebie, w gwiazdozbiorze Ko
ziorożca. Co prawda najlepsze warunki
widoczności sąjuż za nami, ale jeszcze
przez całąjesień będzie można dostrzec
Westę przez lornetkę jako obiekt 6-7
mag kilkanaście stopni nad południo
wym horyzontem.
Aktualne informacje na temat misji
Dawn można znaleźć na stronach http://
www.nasa.gov/dawn i http://dawn.jpl.nasa.gov.
(jd)

Najciemniejsza znana
planeta: obcy świat
czarniejszy niż węgiel
Odkryta w 2006 r. masywna egzoplaneta typu jowiszowego, TrES-2b, jest jak do
tychczas najciemniejszym znanym cia
łem niebieskim tego typu. Pomiary wy
kazały, że jej powierzchnia odbija mniej
niż jeden procent padającego na nią świa
tła „słonecznego”. W Układzie Słonecz
nym Jowisz odbija aż ok. 1/3 światła Słoń
ca — głównie mają w tym udział spowija
jące go gęste, jasne obłoki amoniaku.
Egzoplaneta TrES-2b nie ma takich
chmur ze względu na swoją bardzo wy
soką temperaturę powierzchniową.
TrES-2b okrąża swą macierzystą
gwiazdę w odległości zaledwie pięciu
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Mocno pokraterowana i zryta zderzeniami powierzchnia ok. 500-km Westy na zdjęciu do
starczonym przez sondę Dawn 24 lipca br. Sonda znajdowała się w tym czasie 5200 km od
powierzchni planetoidy. Źródło: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA

milionów kilometrów. Oznacza to, że pro
mieniowanie termiczne gwiazdy jest
w stanie rozgrzać powierzchnię planety
do temperatury ponad 1000°C. Chmury
amoniaku czy innych podobnych sub
stancji nie mogą powstawać w takich
warunkach. Atmosfera TrES-2b zawie
ra najprawdopodobniej jedynie lotny sód
i potas oraz tlenek tytanu. Ich potencjal
na obecność nie wyjaśnia jednak wcale
skrajnej „czamości" planety.
Sama planeta nie jest jednak ideal
nie ciemna — na skutek rozgrzania do
wysokiej temperatury emituje bowiem
słabą czerwonawą poświatę — podob
nie jak węgiel rozgrzany w ognisku. Po
miar albedo (zdolności odbijania świa
tła) TrES-2b był możliwy dzięki danym
z satelity Kepler (NASA). Jasność ukła
du gwiazda-planeta była monitorowa
na przez dłuższy czas, co doprowadzi
ło do wykrycia jej zmian i fluktuacji w za
leżności od zmieniającej się fazy pla
nety. TrES-2b jest najprawdopodobniej
stale zwrócona jedną stroną do gwiaz
dy (podobnie jak Księżyc w stosunku
do Ziemi), dzięki czemu można obser
wować jej fazy podczas ruchu obiego
wego. Co ciekawe, całkowita jasność
tego układu, jak zaobserwowano, zmie
nia się bardzo nieznacznie w zależno
ści od fazy. To z kolei oznacza, że sama
U r a n i a . - POSTĘPY ASTRONOMII

planeta jest niezwykle ciemna — gdy
by odbijała więcej światła gwiazdy, róż
nice w całkowitej jasności układu w róż
nych fazach obiegu planety byłyby dużo
wyższe.
TrES-2b okrąża gwiazdę GSC 03549-02811, znajdującą się ok. 750 lat świetl
nych od Słońca, w konstelacji Smoka.
Elżbieta Kuligowska
Źródło: www.sciencedaily.com

Odległa egzoplaneta TrES-2b (wizja arty
styczna). Planeta ma w przybliżeniu wielkość
Jowisza, a jej powierzchnia odbija mniej niż
jeden procent docierającego do niej światła.
Oznacza to, że TrES-2b jest ciemniejsza niż
jakakolwiek znana nam planeta czy satelita
w Układzie Słonecznym.
Źródło: David A. Aguilar (CfA)
5/2 011
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ści radiowej z odbiornikiem na Ziemi. Sama podróż son
dy Juno potrwa 5 lat. Wykorzysta grawitację Ziemi, by
rozpędzić się do większej prędkości i zbliżyć się do Jo
wisza w roku 2016. Następnie wejdzie na jego orbitę,
stając się sztucznym satelitą gazowego olbrzyma. Sza
cuje się, że misja potrwa mniej więcej rok — w tym cza
sie Juno okrąży Jowisza 33 razy. Później prawdopo
dobnie spali się w jego atmosferze.
Sondę zasilają wyłącznie baterie słoneczne. Celem
misji Juno jest zbadanie i lepsze zrozumienie ewolucji
największej planety w Układzie Słonecznym. W szcze
gólności obserwowana będzie atmosfera i magnetosfera Jowisza. Naukowcy sądzą że pomiary zawartości
wody i amoniaku w atmosferze pozwolą nam dowiedzieć
się więcej o pochodzeniu atmosfer planet olbrzymów. In
nym naukowym celem jest poznanie struktury atmosfery
Jowisza, jej zmienności, profili temperaturowych oraz dy
namiki i przezroczystości obłoków.
Jowisz ma silne pole magnetyczne. Zadaniem son
Automatyczne ramię-robot stacji ISS, Canadarm2, zdejmuje logistyczny
moduł „Rafaelio" z ładowni promu kosmicznego Atlantis pod nadzorem astro
dy Juno jest wykonanie map tego pola, co da możli
nautów. Źródło: NASA TV
wość zbadania samych zmian w polu, jak i procesu dy
nama magnetycznego, który powoduje jego powstawanie.
Ostatnia misja wahadłowca: STS-135 Zmierzy też stopień przyśpieszania cząstek w magnetosfeWahadłowiec Atlantis został wystrzelony 8 lipca 2011 r. Był to rze planety oraz zbada procesy powstawania zórz polarnych.
jego ostatni lot i zarazem ostatnia misja w historii tzw. pro Juno będzie także badać rozkład masy Jowisza i jego pole
mów kosmicznych NASA — misja STS-135. Podczas dwu grawitacyjne, w szczególności to, jak siły przyciągające po
nastu dni Atlantis był połączony z Międzynarodową Stacją Ko chodzące od satelitów Jowisza wpływają na rozkład mas sa
smiczną (ISS). Dostarczył na nią załogę złożoną z czterech mej planety (tzw. siły pływowe).
Cele misji zostaną zrealizowane przy użyciu ośmiu instru
astronautów (dowódca Chris Ferguson, pilot Doug Hurley,
specjaliści: Sandy Magnus i Rex Walheim) oraz wielozada mentów naukowych, w tym radiometru mikrofalowego, mie
niowy moduł logistyczny „Rafaelio” zawierający zapasy oraz rzącego emisję termiczną planety, magnetometru, który ma
badać rozkład pola magnetycznego w otoczeniu Jowisza,
części, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Stacji.
Celem misji było ponadto sprowadzenie na Ziemię uszkodzo sensora do obserwacji zórz polarnych oraz odbiornika fal ra
diowych i plazmowych (ma on za zadanie mierzyć spektrum
nego urządzenia pompującego amoniak z ISS.
Historia lotów wahadłowców sięga wczesnych lat 80. ubie radiowe i plazmowe w obszarze polarnym Jowisza i identyfi
głego wieku. Pierwszym lotem była misja promu Columbia kować obszary pojawiania się zórz). Dodatkowo, na Juno za
(12 kwietnia 1981 r.). W następnej kolejności poleciały waha instalowana została kamera edukacyjna JunoCam, mająca
dłowce Challenger (który uległ spektakularnej katastrofie pod wykonywać kolorowe mapy planety.
Elżbieta Kuligowska
czas startu w 1986 r.), oraz Discovery, Atlantis i Endeavour.
Źródło: NASA
Loty wahadłowców wznowiono w lipcu 2005 r. po przerwie
spowodowanej nieudanym powrotem promu
Columbia na Ziemię w 2003 r.
Koniec programu wahadłowców nie ozna
cza końca agencji kosmicznej NASA ani też
zaprzestania lotów kosmicznych — w planach
są już całkiem nowe programy badań i roz
woju technologii w tej dziedzinie. W kilku kra
jach (m.in. we Francji, w Niemczech) trwają
także prace nad konstrukcją nowej generacji
promów kosmicznych.
Elżbieta Kuligowska
Źródło: NASA

Juno
— nowy satelita Jowisza
Piątego sierpnia 2011 r. z przylądka Canave
ral na Florydzie wystrzelono bezzałogową ra
kietę nośną Atlas 5. Na jej pokładzie znajdo
wała się nowa sonda NASA — Juno — która
następnie odłączyła się od rakiety i obecnie
jest w drodze na Jowisza. Na razie misja prze
biega pomyślnie— sonda jest w stałej łączno
5/2011

Sonda Juno oczekuje na wystrzelenie w Kosmos na pokładzie rakiety nośnej Atlas
V-551. Źródło: NASA/JPL-Caltech/KSC
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

209

Paweł Rudawy

Historia rozwoju kolejnych
cywilizacji ludzkich,
poczynając od epoki rewolucji
neolitycznej aż po dzień
dzisiejszy, przebiegała podczas
holocenu, czyli niezwykle
krótkiego w skali geologicznej
okresu ocieplenia w ramach
wciąż trwającego
zlodowacenia
plejstoceńskiego. Korzystając
z nowoczesnych,
zaawansowanych technik
pomiarowych i różnorakich
wskaźników pośrednich
odzwierciedlających
zamierzchłe zmiany klimatu,
znalezisk archeologicznych
i kronik można stwierdzić,
iż w tak relatywnie krótkim
okresie klimat zmieniał się
wielokrotnie, znacząco
i nieraz dość szybko:
występowały zarówno długie
okresy ciepłe, sprzyjające
rolnictwu czy ekspansji
osadnictwa na nowe,
wcześniej niedostępne obszary,
ja k i okresy chłodne, wręcz
małe epoki lodowcowe,
niosące głód a niekiedy nawet
zagładę lokalnych populacji.

ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ASTRONOMICZNEGO
W YKŁAD INAUGURACYJNY

Kto tu rządzi-..
czyli globalne
ocieplenie
Zperspektywy
astronoma

M y, ludzie epoki lodowcowej
Klimat na Ziemi zmieniał się w prze
szłości, zmienia się teraz i bez wątpie
nia będzie się zmieniał także w przyszło
ści. Ponieważ zmiany klimatu zachodzą
jednocześnie na ogromnych obszarach,
aż do skali globalnej włącznie, i prze
biegają stosunkowo powoli, więc ich
występowanie, amplituda i zasięg umy
kają osobniczej percepcji człowieka.
Bezpośrednie zaobserwowanie zmian
klimatu jest tym trudniejsze, że typowa
lokalna, krótkookresow a zm ienność
pogody (np. zmienność średnich tempe
ratur miesięcznych czy rocznych ilości
opadów) znacznie przekracza i masku
je równoległe, powolne zmiany tych
sam ych w skaźników w ynikające ze
zmian klimatu. Dlatego każdy obserwa
tor uznaje współczesny mu lokalny kli
mat i typ zmienności pogody za typowy
i... niezmienny.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Od kilkudziesięciu lat są rozwijane
precyzyjne metody zdalnego i bezpośred
niego m onitorowania zmian klimatu
w skalach przestrzennych od lokalnej do
globalnej i czasowych od stanu bieżące
go do zmian w skali epok. Jednocześnie
dostrzeżono i udokumentowano istotne
dla klimatu skutki przemysłowej, rolni
czej i ogólnie szeroko rozumianej gospo
darczej aktywności ludzi. Dlatego nie
zwykle istotnym i pilnym zadaniem
stojącym przed naukowcami jest rozpo
znanie, zrozumienie i porównanie naj
ważniejszych czynników oraz procesów
naturalnych i sztucznych, określających
i m odyfikujących klim at na Ziemi,
a szczególnie rzetelne zbadanie i określe
nie udziału czynników antropogenicz
nych w obserwowanych zmianach klima
tu. Ma to fundamentalne znaczenie dla
prawidłowego rozwiązania wielu zagad
nień politycznych i gospodarczych klu
czowych dla przyszłości naszej cywili5/2011

zacji, takich jak chociażby ograniczanie
lub promowanie wybranych sposobów
gospodarowania czy rodzajów procesów
technologicznych, w tym zmiany sposo
bów pozyskiwania energii oraz szeroko
rozumiana polityka energetyczna, aż po
problem energetyki jądrowej i odnawial
nej, zapobieganie wzrostowi obszarów
endemicznych klęsk ekologicznych oraz
związanych z nimi klęsk humanitarnych
i wielu innych.
Niewątpliwie najistotniejszymi astro
nomicznymi czynnikami powodujący
mi zmiany bilansu energetycznego Zie
mi oraz wpływającymi bezpośrednio na
zmiany jej klimatu są: ewolucyjne i krót
kookresowe zmiany mocy promienio
wania Słońca zarówno całkowitej, jak
i w wybranych przedziałach długości fal,
okresowe i chaotyczne zmiany poziomu
aktywności magnetycznej Słońca, po
wodujące istotne m odyfikacje stanu
przestrzeni międzyplanetarnej (heliosfery) oraz magnetosfery i atmosfery Zie
mi, a także, prawdopodobnie, okresowe
zmiany kształtu orbity Ziemi i orienta
cji w przestrzeni osi obrotu Ziemi.

Słowniczek wybranych pojęć
Tachoklina (czyli warstwa gwałtownego skoku prędkości) — nazwa warstwy przej
ściowej pomiędzy wewnętrzną częścią wnętrza Słońca, ratującą mniej więcej jak
ciało sztywne i charakteryzującą się transportem energii poprzez promieniowanie,
a warstwą zewnętrzną wnętrza Słońca, gdzie występuje rotacja różnicowa plazmy
a energia transportowana jest głównie poprzez konwekcję. Tachoklina znajduje
się na głębokości około 0,32 promienia Słońca (około 220 000 km) pod powierzch
nią fotosfery.
Okres syderyczny — fizyczny okres obiegu (okrążenia, rotacji) mierzony w nierotującym układzie współrzędnych.
Insolacja — miara ilości energii słonecznej docierającej do jednostkowego pola
powierzchni obiektu w jednostce czasu. W przypadku Ziemi może być wyznacza
na zarówno dla górnej powierzchni atmosfery, jak i dla powierzchni terenu (uwzględ
niając straty w atmosferze). Insolacja jest zwykle mierzona w W/m2, dawniej czę
sto w cal/dzień.
Pole magnetyczne poloidalne — dipolowe pole magnetyczne, którego linie sił
pola przebiegają w płaszczyznach od bieguna magnetycznego do bieguna ma
gnetycznego.
Pole magnetyczne toroidalne — pole magnetyczne, którego linie sił zostały uło
żone w kierunku zbliżonym do równoleżnikowego przez rotację różnicową.
Liczba Wolfa — opracowany w 1849 r. przez szwajcarskiego astronoma i mate
matyka Rudolfa Wolfa wskaźnik aktywności plamotwórczej Słońca. Ponieważ pla
my słoneczne są najłatwiejszym do obserwacji przejawem aktywności magnetycz
nej Słońca, w przybliżeniu proporcjonalnym do poziomu aktywności dynama sło
necznego, więc bardzo często liczby Wolfa stosuje się do syntetycznego scharak
teryzowania chwilowego stanu aktywności słonecznej. Liczby Wolfa oblicza się
jako sumę liczby widocznych obszarów aktywnych (pomnożonej przez 10) i liczby
widocznych plam. Obecnie oprócz liczb Wolfa stosuje się tzw. liczby grupowe,
oparte wyłącznie o liczbę obszarów aktywnych.

nie ma istotnego znaczenia dla ewolu
cji naszej gwiazdy. Jest to zaledwie
2,6x10 21 M0/s,alejuż blisko 0,001 M0
od chwili jego powstania.
Słońce jest stosunkowo niewielką
Od m om entu pow stania Słońca,
i niezbyt gorącą gwiazdą typu widmowe
przed około 4,6 mld lat, w wyniku reakgo G2V (żółtym karłem z ciągu główne
cji term onukleam ych zachodzących
go wykresu Hertzsprunga-Russella), czy
w jego jądrze stopniowo ulega zużyciu
li zupełnie przeciętną gwiazdą, takąjakich
zapas wodoru, zmienia się skład che
miriady w naszej i innych galaktykach.
miczny i temperatura plazmy oraz po
Moc promieniowania Słońca wynosi L 0
woli wzrasta strumień wydzielanej ener
= 3,827xl026 W, jego widoma średnica
gii. Do tych zm ian dopasow uje się
sięga D0 = 1392000 km. Energia prze
rozkład gęstości i temperatury plazmy
zeń emitowana powstaje w reakcjach
wewnątrz całej gwiazdy, manifestując
termonukleamych zachodzących prak
się na powierzchni Słońca powolnym
tycznie wyłącznie w jądrze obejmują
wzrostem jego promienia i mocy pro
cym zaledwie około 0,25 promienia,
mieniowania — w ciągu ostatnich 4 mld
czyli marne 1,6% objętości gwiazdy (li
lat moc promieniowania Słońca wzro
czonej do powierzchni fotosfery), ale zasła o około 25%. Jak się ocenia, w ar
w ierający m aż poło w ę całej m asy
chaiku (ok. 3,8 mld —
— 2,5 mld lat temu),
Średnie roczne liczby Wolfa w latach 1610-2010
gdy na Ziemi powstały
najstarsze organizm y
beztlenowe, moc pro
mieniowania młodego
Słońca nie była wystar
czająca dla utrzymania
wody na Ziemi w stanie
ciek ły m (jest to tak
zwany paradoks młode
lata
go, chłodnego Słońca),
więc
powstanie i roz
Rys. 1. Zmiany średnich rocznych liczb Wolfa (wskaźnika aktywności plamotwórczej Słońca a tym samym
wój życia było możliwe
wskaźnika jego aktywności magnetycznej) w okresie obserwacji teleskopowych, od początku XVII w. do teraz

Zmiany ewolucyjne Słońca
jako gwiazdy

5 /2011

gwiazdy. Temperatura plazmy w jądrze
sięga Tc = 15,5 min K, a gęstość wyno
si rc = 153000 kg/m3, czyli jest ponad
13 razy większa od gęstości ołowiu.
W ciągu każdej sekundy w jądrze Słoń
ca około 4260000 ton wodoru jest prze
kształcane w energię (owe 3,827x 1026W
mocy promieniowania), a więc o tyle
Słońce co sekundę staje się mniej masyw
ne tylko z powodu własnego świecenia.
Dodatkowo, co sekundę Słońce traci oko
ło 1000000 ton materii poprzez tzw.
wiatr słoneczny, czyli stały wypływ pla
zmy atmosfery słonecznej w przestrzeń
m iędzyplanetarną. Ponieważ jednak
masa Słońca wynosi aż M0 = 1,99x1030
kg (0,999 masy Układu Słonecznego),
to ubytek masy spowodowany emisją
promieniowania i wiatrem słonecznym
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tylko dzięki temu, że pierwotna, beztle
nowa atm osfera zaw ierała bardzo dużo
o sław io n y ch gazów cieplarnianych!
R ów nolegle przebiegające procesy sta
łego, pow olnego w zrostu m ocy prom ie
n io w a n ia S ło ń c a o raz p rz e b u d o w y
atm osfery i skorupy ziem skiej — tek
tonika płyt i aktywność w ulkaniczna —
stabilizowały klim at na Ziem i przynaj
mniej w takich granicach, iż zaw sze był
m ożliw y na niej rozwój organizm ów
biologicznych. Warto tu w spom nieć, że
w ykryte na podstaw ie analizy zm ian za
wartości wskaźników izotopowych dłu
gookresow e w ahania średniej tem pera
tury globalnej i tem peratur lokalnych na
Ziemi były w przeszłości bardzo znacz
ne. W spółczesna średnia tem peratura
globalna je st stosunkowo niska, wszak
trwa w łaśnie zlodowacenie plejstoceńskie. W cześniejsze w ielkie zlodowace
nia nastąpiły m iędzy innymi w okresach
260— 360,420— 450,635— 800 min lat
tem u. Podczas tego najdaw niejszego
pokryw y lodowe m ogły naw et obejm o
wać całą lub niemal całą Z iem ię (tzw.
Ziemia-śnieżka). Zazwyczaj klim at na
Ziemi był jednak zdecydow anie cieplej
szy niż obecnie. Szczególnie znanym
epizodem ekstremalnego, gw ałtownego
ocieplenia globalnego je st paleoceńsko-eoceńskie m aksim um term iczne, czyli
gw ałtowne globalne ocieplenie klim a
tu, które w ystąpiło około 55,8 m in lat
temu. Podobne krótkotrwałe, gw ałtow 

ne w zrosty tem peratury globalnej w y
stąpiły zresztąjeszcze kilkakrotnie. Jak
się ocenia, średnia tem peratura global
na najpierw w zrosła w ów czas na krót
ko aż o 6°C (na biegunach średnia rocz
n a te m p e ra tu ra w o d y m o g ła sięg ać
naw et 10°C), a następnie wróciła do po
ziom u w yjściow ego. Ten epizod ter
m iczny spow odow ał istotne gwałtowne
zm iany w ekosystem ie. Paleoceńsko-eoceńskie m aksim um term iczne było
jakby zapow iedzią długotrwałego, glo
balnego ocieplenia, tak zwanego wczesnoeoceńskiego optimum klimatycznego,
gdy na wiele milionów lat temperatura
wzrosła stopniowo do tego samego po
ziomu.

Kapryśne dynamo słoneczne

*

D ynam ika ruchów plazm y w w ar
stwie konwekcyjnej Słońca, rozciągają
cej się od tachokliny na głębokości R[h
= 0,68 R 0 aż do fotosfery, je st zaskaku
jąco różnorodna. O prócz ruchów kon
w ek cy jn y ch plazm y, p rzen o szący ch
energię z w nętrza Słońca ku jeg o po
wierzchni, w warstwie tej występuje zja
wisko rotacji różnicowej plazm y w raz
z nakładającym i się na n ią ruchami torsyjnymi oraz globalna cyrkulacja połu
dnikow a plazm y. R otacja różnicow a
m anifestuje się jak o zm iany prędkości
krążenia strum ieni plazm y w okół osi
Słońca w zależności od ich odległości
od rów nika i głębokości. M ożna więc

lata (pne/ne)

Rys. 2. Aktywność magnetyczna Słońca (przedstawiona poprzez zmienność liczb Wolfa)
podczas holocenu (od ok. 9 700 p.n.e do teraz). Okresy wielkich maksimów aktywności
słonecznej oznaczono kolorem czerwonym, okresy wielkich minimów aktywności słonecz
nej oznaczono kolorem niebieskim (wg I. Usoskin, S. Solanki i G. Kovaltsov, A&A, vol. 471,
p. 301, 2007)
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wyobrazić sobie w arstw ę konw ektyw ną
Słońca jak o złożoną z rów noleżniko
w ych pierścieni plazmy, z których każ
dy krąży w okół osi Słońca z inną pręd
kością: w pobliżu równika syderyczny
okres obiegu plazm y n a pow ierzchni
Słońca w ynosi tylko 25,05 dnia, a w po
bliżu biegunów aż 34,3 dni. Z kolei prze
pływ południkow y to gigantyczne, po
w o ln e k r ą ż e n ie p la z m y p o m ię d z y
obszarem okołorów nikow ym a okołob ie g u n o w y m , z w y k le z a c h o d z ą c e
z prędkością rzędu 10— 20 m/s. W w y
niku przepływ u południkow ego plazm a
stopniowo je st spychana w kierunku bie
gunów, pokonując odległość od rów ni
ka do bieguna około 11 lat. Interesują
ce, iż obecnie obserw uje się niewielki,
ale w yraźny spadek prędkości przepły
w u południkowego.
Plazma słoneczna jest niezwykle do
brym przewodnikiem (dla typowej tem
peratury koronalnej T = 1 M K w spół
czynnik przewodnictwa plamy jest rzędu
a = 6><105 Q 'm ', czyli jest zbliżony do
przewodnictwa rtęci), a w warstwie konwektywnej sama plazma jest na tyle gę
sta, że pole magnetyczne jest w niąwm rożone. O zn acza to, że ru ch y p lazm y
powoduj ą „wleczenie” przenikaj ącegoj ą
pola magnetycznego. Łącznie wmrożenie pola w plazm ę i konfiguracja ruchów
samej plazmy u podstawy w arstwy konwektywnej, w pobliżu tachokliny, tworzą
mechanizm cyklicznie działającego, gi
gantycznego, gwiazdowego wzmacnia
cza pól magnetycznych, zwanego dyna
mem słonecznym. W okresach stabilnego
działania dynamo słoneczne cyklicznie
najpierw przekształca w zględnie słabe
p o le p o lo id aln e (biegunow e) Słońca
w bardzo silne pole toroidalne (niemal
równoległe do równika) kosztem energii
kinetycznej plazmy, co wywołuje w szel
kie obserwowane przejawy aktywności
magnetycznej, a następnie z zachow a
nych resztek przekształconego pola toroidalnego odbudow uje pole poloidal
ne, zam ykając cykl przem ian trwający
około 11,2 roku.
Pola m agnetyczne w ypływ ające na
pow ierzchnię Słońca, o bardzo złożo
nych konfiguracjach, oddziałując z sobą
i z plazm ą słoneczną, w yw ołują ogrom 
ne bogactwo zjaw isk określanych zbior
czo przejawami aktywności magnetycz* Szczegółowy opis działania dynam a słonecz
nego i przejaw ów aktyw ności m agnetycznej
Słońca m ożna znaleźć w num erze 2 (722) „Uran ii” z ro k u 2 0 0 6 ( h ttp ://u r a n ia .p ta .e d u .p l/
upa2_2006a.htm l).
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nej Słońca. Niezwykle różnorodne co do
skali, geometrii i tempa oddziaływania
pól magnetycznych z plazmą prowadzą
do powstawania obszarów aktywnych ze
wspaniałymi grupami plam słonecz
nych, w których pola m agnetyczne
w plamach mogą sięgać 0,3— 0,4 T, czy
li są niemal 10000 razy silniejsze od
ziemskiego pola magnetycznego; pod
trzym ują gigantyczne protuberancje
spokojne, których długość może sięgać
1000000 km albo bez trudu katapultują
w przestrzeń międzyplanetarną protube
rancje eruptywne i koronalne wyrzuty
materii z prędkością dochodzącą do
1000— 2000 km/s, podczas gdy masa
takiego wyrzutu może sięgać 1 mld ton,
czy wreszcie powodują monstrualne roz
błyski słoneczne. Typowy rozbłysk sło
neczny, taki jakich na Słońcu może być
wiele w ciągu jednego dnia, powstaje
w wyniku gwałtownego wydzielenia
z pola magnetycznego energii rzędu E =
1025 J, czyli energii 10000000 megafo
nowych bomb atomowych, lokalnego
nagrzania plazmy do temperatury rzędu
10— 20 MK (takiej jak w jądrze gwiaz
dy), wysłania w przestrzeń ogromnych
strumieni promieniowania w pasmach
od gamma, poprzez najtwardsze rentge
nowskie aż po radiowe czy też erupcji
wspomnianych wcześniej koronalnych
wyrzutów materii. Strumień promienio
wania rentgenowskiego podczas fazy
impulsowej rozbłysku może przekra
czać 10000 razy strumień emisji z całej
pozostałej tarczy Słońca!
Ponieważ Słońce jest gigantyczną,
samograwitującą kulą plazmy z niesta
bilną hydrodynamicznie atmosferą, toteż
praktycznie nie ma żadnej powierzchni,
która j ednoznacznie definiowałaby j ego
zewnętrzną granicę fizyczną. Atmosfe
ra Słońca, formalnie dzielona na foto
sferę, chromosferę i koronę, przechodzi
płynnie w wiatr słoneczny, wypełniają
cy przestrzeń międzyplanetarną w całym
Układzie Planetarnym aż po granicę
heliosfery, więc do odległości rzędu 100
AU. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż
gęstość plazmy fotosferycznej, czyli wi
domej powierzchni Słońca, jest rzędu
zaledwie rf= 3 x 10 4 kg/m3(tylko 0,0001
gęstości atmosfery ziemskiej!); gęstość
plazmy w dolnej koronie, na wysokości
zaledwie 0,1 R@ nad fotosferą, tam,
gdzie rutynowo obserwujemy wspania
łe, gigantyczne protuberancje słonecz
ne, wynosi tylko około rk = 2x10 '° kg/
m3 (5X1 0 " gęstości atmosfery ziem
5/2011

skiej), a w pobliżu orbity
T—r » i i i n ri-ł-i i ' i ■ i i r j r ■ i ■ |
ziemskiej jest to wciąż 5
cząstek na cm3. Prędkość
wypływu wiatru jest mo
dyfikowana przez lokalną
strukturę słonecznych pól
magnetycznych, podobnie
zm ienia się temperatura
i gęstość wiatru. Znamien
ne jest, iż pomiary wyko
nane w 2007 r. przez son
dę U ly s s e s w y k a z a ły
globalna średnia spadek gęstości w iatru
temperatura
o 20% i jego temperatury
powierzchni mórc'
0 13% względem wyni
1880 1900
ków pomiarów w latach
1940 1960 1980
1994— 1995. Oczywiście,
w pobliżu orbity Ziemi pa Rys. 6. Zmiany globalnej średniej temperatury powierzchni
rametry plazmy napływa mórz i równoczesne zmiany liczb Wolfa (jako wskaźnika
jącej ze Słońca ulegają aktywności magnetycznej Słońca). Wg G. Reid, J. of Atmosph. and Solar. Terr. Phys., 61, 3,1999
częstym i gw ałtow nym
zmianom, zarówno ze względu na struk prawnie powinno się mówić o cyklu
turę sektorową międzyplanetarnego pola 22-letnim, gdyż tyle czasu potrzeba dla
magnetycznego, zmienność parametrów odbudowy pola biegunowego o tej sa
samego wiatru, jak i docierające w oko mej polaryzacji jak pierwotna, niejest je 
lice Ziemi strumienie plazmy lokalnie dyną okresowością działania dynama sło
wyrzucanej ze Słońca (koronalne wyrzu necznego. Wykryto również okresowości
ty materii). Oznacza to, że Ziemia orbi 88-letnią (cykl Gleissberga), 205-letnią
tuje w skrajnie rozrzedzonej, ale niezwy (cykl de Vries’a) oraz być może wystę
kle dynamicznej i zmiennej, zewnętrznej puje także cykl 2100—2300-letni (halsz
warstwie namagnetyzowanej atmosfery tacki). Niestety, typowe, cykliczne, mniej
swojej macierzystej gwiazdy, oddziału czy bardziej regularne zmiany aktywno
jącej na ziemską magnetosferę, jono- ści słonecznej zachodzą, jak się ocenia,
sferę i całą atmosferę. Przed bezpośred tylko podczas 75% czasu. W pozostałym
nim wdarciem się plazmy słonecznej okresie aktywność dynama słonecznego
1 niesionych z nią pól magnetycznych jest mniej lub bardziej chaotyczna, a ge
w atmosferę Ziemi broni nas jedynie ma- nerowane strumienie pola są okresowo,
gnetosfera Ziemi: cienki pancerz magne być może, zbyt słabe dla wywołania ty
tyczny, sprasowany od strony napływa powych zjawisk aktywnych. Niestety
jącego strumienia plazmy słonecznej do właśnie jest obserwowany gwałtowny
odległości zaledwie kilku promieni Zie spadek natężenia pola występującego
mi od jej powierzchni i formujący tarczę w plamach słonecznych, co może być ko
łukowej fali uderzeniowej, z przeciwnej lejnym objawem zmniejszania się wydaj
strony rozciągnięty na kształt łopocące ności dynama słonecznego.
Pomimo że obserwacje Słońca sąprogo na wietrze welonu na odległość kil
wadzone dopiero od 400 lat, już dwukrot
kudziesięciu promieni ziemskich.
nie zaobserwowano długie okresy znacz
Zaburzenia cykli 11-letnich
nego obniżenia aktywności (w latach
1800— 1820, Minimum Daltona) lub jej
Z m ienność poziom u aktyw ności
Słońca jest obserwowana przez astrono niemal całkowitego zaniku (lata 1645—
mów od początku XVII w., aczkolwiek 1715, Minimum Maundera), gdy spadek
cykliczność aktywności została odkry liczebności plam słonecznych został za
ta dopiero w 1844 r. przez Heinricha uważony i odnotowany m.in. przez zna
Schwabe. Zazwyczaj w ciągu 11 lat komitego astronoma-obserwatora Jana
stopniowo narasta, a następnie spada Heweliusza (rys. 1). Zmiany aktywno
liczba wszelkich przejawów aktywno ści magnetycznej Słońca powodują sko
ści magnetycznej: plam, rozbłysków, relowane zmiany pola magnetycznego
natężenia emisji w liniach H i K Cali w przestrzeni międzyplanetarnej i przez
czy strumienia emisji radiowej 10,7 cm to modulują strumień promieniowania
itd. Cykl 11-letni, chociaż w zasadzie po kosmicznego, generującego wskaźnikowe
U r a n i a - P o st ępy ASTRONOMII
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izotopy promieniotwórcze, a szczególnie
l4C i "’Be. Dlatego na podstawie analizy
czasowych zmian względnej koncentra
cji tych izotopów możliwe było stwier
dzenie, iż w okresie holocenu, czyli
w ciągu ostatnich 11700 lat, na Słońcu
wystąpiło 27 „wielkich minimów” aktyw
ności, w tym 80-letnie Minimum Maundera i 160-letnie Minimum Spoerera
(X V -X V I w.), obejmujących łącznie
17% tego okresu i 19 „wielkich maksi
mów” aktywności, w tym najnowsze,
w 2. połowie XX w. To XX-wieczne
wielkie maksimum aktywności Słońca
było zresztą najsilniejsze od 11 tysięcy
lat (rys. 2). Analiza zarówno dostępnych
źródeł pisanych, jak pośrednich wskaź
ników temperatury i klimatu, np. pomia
ry stosunków izotopów l80 / 160 i 2H/'H
czy zawartości 10Be w rdzeniach lodo
wych, wskazują, iż okresy wielkich mi
nimów aktywności magnetycznej Słoń
ca są skorelowane z okresami globalnego
ochłodzenia klimatu na Ziemi, podczas
gdy okresy wielkich maksimów aktyw
ności korelują się z okresami globalnego
ocieplenia (rys. 3 na s. w. I).
Obecny cykl aktywności magnetycz
nej Słońca (początek w roku 2009) cha
rakteryzuje się stosunkowo niskim po
ziomem aktywności i często wyraźną
asymetrią aktywności półkul słonecz
nych, a był poprzedzony niezwykłym
okresem przejściowym. Wówczas wie
lokrotnie na całej tarczy słonecznej nie
było żadnych plam ani istotnych obsza
rów pola magnetycznego. Nie wyklucza
się, aczkolwiek jest to obecnie tylko hi
poteza, iż Słońce niedługo ponownie
wkroczy w kolejny długi okres bardzo
ograniczonej wydajności dynama i ogra
niczonej aktywności magnetycznej, po

Datowanie izotopowe
oraz izotopowe wskaźniki temperatury
Datowanie izotopowe (radiodatowanie) to metoda datowania próbek w oparciu o zja
wisko rozpadu promieniotwórczego, polega na pomiarze proporcji pomiędzy pierwotną
i współczesną zawartością izotopu promieniotwórczego w próbce. Proporcja ta zależ
na jest tylko i wyłącznie od czasu rozpadu. W przypadku datowania próbek pochodze
nia organicznego (np. pierścienie rocznych przyrostów drzew) powszechnie stosuje
się pomiar izotop 14C , generowany przez promieniowanie kosmiczne w atmosferze,
o okresie półrozpadu około 5730 lat. Kosmogeniczny 14C szybko wchodzi w skład
atmosferycznego ditlenku węgla i jest włączany w obieg węgla w układzie: atmosfera-biosfera-ocean. Obecnie pomiary zmian koncentracji 14C są stosowane także do ba
dania zmian aktywności magnetycznej Słońca. Izotop berylu 10Be, także generowany
przez promieniowanie kosmiczne w atmosferze, ma okres półrozpadu około 1,5 min
lat. Zazwyczaj mierzy się więc wprost jego koncentrację (uwzględniając poprawki na
rozpad promieniotwórczy) w stosunkowo łatwych do datowania warstwach lodow
ców. Na lokalne zmiany koncentracji 10Be istotny wpływ mają lokalne warunki klima
tyczne oraz ogólna dynamika atmosfery. Ogólnie zmiany koncentracji 14C i 10Be są
doskonale skorelowane ze zmianami aktywności magnetycznej Słońca.
Globalne zmiany temperatury mogą być oceniane na podstawie np. zmian względnej
koncentracji w warstwach lodowców izotopów 180/160 czy też 2H/1H, gdyż względna
zawartość cząsteczek wody zawierających cięższe izotopy w wodzie parującej z tro
pikalnych oceanów oraz ilość opadów śnieżnych w obszarach podbiegunowych zależą
od temperatury globalnej. Pomiary takich zmian z dokładnością czasow ą rzędu dzie
sięciolecia są możliwe dla okresów sięgających setek tysięcy lat przed naszą erą.

równywalny lub nawet dłuższy od Mini
mum Maundera. Mogą o tym świadczyć
także wspomniane wcześniej osłabienie
wiatru słonecznego i spadek prędkości
przepływu południkowego.
Porównanie pola przekroju kuli ziem
skiej i promienia jej orbity pozwala osza
cować, iż do Ziemi dociera ze Słońca
moc aż P = 1,74x1017 W. Jest to jednak
zaledwie 4,5 x l 0 10 energii emitowanej
przez Słońce. Ta znikoma w skali gwiaz
dy ilość energii wystarcza do napędza
nia wszelkich zjawisk i procesów hydro
lo g iczn y ch oraz atm o sfery cz n y ch
(w tym pogodowych), stanowi dominu
jący składnik budżetu energii Ziemi po
stronie „przychody”, a więc istotnie
wpływa na klimat, umożliwia życie bio
logiczne, a jej część została niegdyś zma

Rys. 7. Zmiany średniej rocznej temperatury powietrza w Ammassalik (Grenlandia) i stru
mienia energii słonecznej (wg W. Soon, Physical Goegraph., 30/2, 144, 2009)
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gazynowana i jest obecnie wykorzysty
wana po odzyskaniu z paliw kopalnych.
Strumień bolometryczny energii docie
rającej ze Słońca w okolice Ziem i
(-1366 W/m2) był niegdyś uważany za
doskonale stały, stąd zresztą jego nazwa
„stała słoneczna”. Prowadzone od lat
precyzyjne naziemne i satelitarne pomia
ry stałej słonecznej: eksperym enty
ACRIM I/II/1II, ERBS, VIRGO i inne,
choć obarczone niewielkimi, indywidu
alnymi błędami kalibracji bezwzględnej,
idealnie zgodnie wskazująjednak, iż sta
ła słoneczna nie jest wcale stała (swo
isty heliofizyczny oksym oron), lecz
zmienia się wraz z przebiegiem 11 -letniego cyklu o około ±1,3 W (0,1%)
względem w artości średniej, rosnąc
w okresach m aksim ów aktyw ności
Słońca i m alejąc podczas minim ów
(rys. 4 na s. w. I). Warto nadmienić, iż
niektóre oszacow ania w skazują, że
zmiany stałej słonecznej o 1% powodują
zmianę globalnej temperatury o 1 K.
Krótkotrwałe zmiany strumieni w pa
śmie rentgenowskim i ultrafioletowym
(związane z rozbłyskami), widzialnym
(związane ze zmianami plam i pól po
chodni) i radiowym wydają się mieć
mniejsze znaczenie dla klimatu, choć
mają istotne znaczenie dla różnych dzie
dzin techniki, szczególnie łączności, lo
tów kosmicznych, przesyłania energii itd.
W pływ aktywności magnetycznej
Słońca na pogodę i klimat Ziemi jest naj
lepiej widoczny, gdy porównuje się cza
sowe zmiany wskaźników aktywności
5/2011

mi hydrosfery, atmosfe
ry czy wprost klimatu,
np. ze średnią globalną
temperaturą powierzchni
mórz (rys. 6), zmianami
temperatury stratosfery,
lokalnymi temperatura
mi w wybranych miej
scach (rys. 7) czy zmia
nam i przepływ u rzek
(rys. 8).
Zmiany ewolucyjne
mocy promieniowania
Słońca są czynnikiem
modyfikującym klimat
na Ziemi w bardzo dłu
gich,wręcz geologicz
lata
nych, sk alach cz aso 
w y c h , p o d c z a s gdy Rys. 8. Względne zmiany przepływu w rzece Parana (linia cią
zm iany poziom u ak  gła), liczby plamowe Wolfa (linia przerywana) oraz strumień energii
tywności magnetycznej słonecznej (linia kropkowana). Dane w ygładzone filtrem
11-letnim. Wg P. Mauas i in., Phys. Rev. Lett., 101,168501,2008
Słońca i związane z nimi
zmiany krótkookresowe mocy promie Zmiany orbity Ziemi
niowania modyfikują klimat w krótkich
Obecnie Ziem ia okrąża Słońce po
okresach: dziesiątki-setki lat. Zmiany słabo spłaszczonej orbicie eliptycz
o pośrednich skalach czasowych są być nej o m im ośrodzie w ynoszącym za
może spowodowane okresowymi zmia ledwie 0,0167, w średniej odległości
149 597 890 km, czyli zaledwie nieco
nami parametrów orbity Ziemi.
ponad 107 razy dalej od Słońca niż wy
nosi średnica jego fotosfery. Ze wzglę
du na eliptyczność orbity odległość ta
C Y K L E M IL A N K O V IC IA
zmienia się okresowo od 147 100000
km w peryhelium, gdzie Ziemia znaj
duje się na p o czątku sty czn ia, do
152 100 000 km w aphelium na począt
ku lipca. Cykliczna zmiana pór roku wy
wołana jest przez nachylenie osi obrotu
Ziemi (obecnie pod kątem około 23°26’
od kierunku prostopadłego do płaszczy
zny orbity), natomiast zmiany odległo
ści mająjedynie drugorzędne znaczenie.
Od dawna wiadom o, że zarówno
kształt orbity Ziemi, jak i orientacja osi
obrotu Ziemi w przestrzeni zmieniają się
powoli i w przybliżeniu okresowo, przy
czym każdy z parametrów opisujących
orbitę i położenie osi zmienia się z in
nym okresem. Możliwe związki okreso
wych zmian parametrów orbity i orien
tacji osi obrotu Ziemi z długookresowymi
zmianami klimatu spostrzegłjako pierw
szy i zbadał Milutin Milankovic w 1. po
łowie XX w., dlatego też od jego nazwi
ska nazywane są „cyklami Milankovicia”
(rys. 9). Mimośród orbity Ziemi zmienia
się od zaledwie 0,005 (orbita Ziemi jest
wtedy niemal kołowa) aż po 0,058, gdy
Rys. 9. Zmiany parametrów geometrycznych orbity Ziemi oraz ich wpływ na strumień energii
słonecznej na szer. geogr. 65°N w okresie 800 000 lat p.n.e. do 800 000 lat n.e. oraz zmierzo
orbita staje się lekko eliptyczna, w przy
ne zmiany względne zawartości izotopu 1sO w pancerzykach otwornic (skorelowane z tem
bliżeniu z okresami około 100 000 lat
peraturą) oraz zmiany temperatury zmierzone dla stacji Vostok na Antarktydzie w okresie od
i 413 000 lat. Obecnie stosunek strumie800000 lat p.n.e. do teraz

Słońca ze zm ianam i odpow iednich
wskaźników m eteorologicznych czy
geofizycznych. Dla przykładu: jednym
z istotnych czynników kształtujących
klimat na Ziemi jest poziom zachmurze
nia (rys. 5 na s. w.I). Z jednej strony
wzrost zachmurzenia powoduje wzrost
albedo planety i tym samym zwiększa
strumień energii słonecznej odbijanej
w przestrzeń kosmiczną. W bilansie ener
getycznym Ziemi zwiększa „straty”, czyli
obniża temperaturę globalną. Z drugiej
jednak strony para wodna jest gazem cie
plarnianym i wzrost jej zawartości w at
mosferze zwiększa absorpcje w atmo
sferze promieniowania wyemitowanego
przez powierzchnię planety i podwyższa
temperaturę globalną. Pomiary wykaza
ły, że poziom zachmurzenia jest bardzo
silnie skorelowany z obserwowanym
strumieniem promieniowania kosmicz
nego, czyli antyskorelowany z cyklem
aktywności słonecznej. W okresach mak
simów aktywności globalne zachmurze
nie jest mniejsze niż w okresach mini
mów aktywności. Bardzo liczne badania
wykazały, że cykliczne zmiany aktywno
ści Słońca i zmiany jego strumienia ener
gii są skorelowane z wieloma parametra
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ni energii słonecznej w peryhelium
i aphelium wynosi 107:100, natomiast
w okresie, gdy orbita Ziemi jest najbar
dziej spłaszczona, sięga aż 123:100. Kąt
odchylenia osi obrotu Ziemi od kierunku
prostopadłego do płaszczyzny orbity zmie
nia się w przedziale od 22°, 1 do 24°,5
z okresem około 41 000 lat. Gdy odchy
leniejest najmniejsze, dla wybranego miej
sca na Ziemi różnice insolacji, czyli śred
niej ilości docierającej tam energii
słonecznej, pomiędzy latem i zimą są naj
mniejsze. Gdy odchylenie osi obrotu Zie
mi jest największe, również lokalne róż
nice insolacji pomiędzy latem i zimą są
największe. Dodatkowo, gdy odchylenie
osi obrotu Ziemi rośnie, wzrasta średnia
roczna insolacja na dużych szerokościach
geograficznych, a nieco spada na niskich.
Odwrotnie, gdy odchylenie osi obrotu Zie
mi spada, spada średnia roczna insolacja
na dużych szerokościach geograficznych,
a nieco rośnie na niskich. W końcu prece
sja osi ziemskiej zmienia orientacja pół
kul Ziemi względem Słońca w określo
nych punktach orbity z okresem około
26 000 lat. Gdy oś Ziemi jest nachylona
ku Słońcu, półkula, dla której lato przy
pada w peryhelium, ma większą różnicę
insolacji pomiędzy latem a zim ą niż
półkula przeciwna. Gdy oś Ziemi obró
cona jest o 90° względem opisanego po
łożenia, różnice insolacji pomiędzy latem
a zimą na obu półkulach są podobne.
Pomijając mniej istotne zmienności
(np. nachylenia orbity), złożenie opisanych
okresowych zmian orbity i orientacji osi

powoduje, iż z tysiąclecia na tysiąclecie
zmienia się zarówno odległość Ziemi od
Słońca w okresach przypadających na
określona porę roku na Ziemi (obecnie
Ziemia znajduje się najbliżej Słońca na
początku zimy na półkuli północnej),
zmienia się kształt samej orbity od prawie
kołowej do lekko spłaszczonej, czyli zmie
niają sie różnice odległości od Słońca da
nego obszaru w różnych porach roku, jak
i zmienia się orientacja półkul Ziemi
względem Słońca w określonych punktach
orbity. Obecnie w peryhelium ku Słońcu
skierowana jest półkula północna, pokry
ta zresztą stosunkowo większą ilością lą
dów niż półkula południowa, odpowied
nio: 39% i 19% lądów. W ten sposób
modulowany jest strumień energii sło
necznej docierającej do różnych obsza
rów Ziemi, przy czym warto zwrócić
uwagę, iż ze względu na asymetrię roz
kładu lądów na Ziemi wywoływane
zmiany klimatyczne są dodatkowo mo
dulowane. Choć poprawność teorii Milankovicia była wielokrotnie sprawdza
na, dyskutow ana i kw estionow ana,
obecnie ponownie zdobywa ona uznanie
jako poprawna identyfikacja i opis istot
nego czynnika kształtującego klimat na
Ziemi. Jednym z bardziej ciekawych, ale
i często krytycznie dyskutowanych wy
ników zastosowania teorii Milankovicia
jest uderzająca zgodność pomiędzy zmia
nami insolacji na szerokości geograficz
nej 65°N (szczególnie istotnymi jako
miara ogólnego wpływu czynników wy
muszających zmiany klimatu), gdzie wy
raźnie wyróżnia się 100000-letni okres
modulacji, a doskonale udokumentowa
nym, trwającym co najmniej od miliona
lat również 100 000-letnim cyklem kolej
nych małych epok lodowcowych i międzylodowcowych (oziębień i ociepleń)
w ramach obecnego zlodowacenia plejstoceńskiego (rys. 10 na s. w.I). W ramach
tych cykli zwykle następuje około 80000
lat chłodnego klimatu, z ekspansjąpokryw
lodowych, a potem 20000 lat cieplejsze
go klimatu, z regresją pokryw.

Kluczowe pytania i problemy

Rys. 11. Korelacja anomalii temperaturowych
na Antarktydzie ze zmianami strumienia ener
gii słonecznej oraz zmianami zawartości ditlenku węgla w atmosferze (wg W. Soon, Geophys. Res. Letters, 32, 2005)
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Szczegółowe oszacowanie istotności
poszczególnych czynników wymuszają
cych zmiany klimatu na Ziemi: natural
nych, jak i związanych z działaniami
ludzi, wymaga budowy niezwykle skom
plikowanych, zależnych od czasu modeli
opisujących zmiany stanu atmosfery, hy
drosfery, pokryw lodowych, lądów oraz
ich wzajemnych interakcji itd. pod wpły
U r a n ia -

po stępy
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wem różnych czynników, procesów i zja
wisk wpływających na lokalny oraz glo
balny bilans energii. W ramach osiągnię
tego poziomu analizy tych zagadnień
wszystkie zamierzchłe zmiany klimatu,
poczynając od odległych epok geologicz
nych, dla których stan klimatu dokumen
tują wyłącznie zachowane wskaźniki po
średnie, aż po połowę XIX w., mogą być
z grubsza wytłumaczone przez procesy
i czynniki naturalne: zmiany mocy pro
mieniowania i aktywności magnetycznej
Słońca, zmiany składu atmosfery ziem
skiej, zjawiska tektoniki płyt i wulkani
zmu oraz zmiany parametrów ruchu Zie
mi w przestrzeni kosmicznej. Początek
epoki wielkiego uprzemysłowienia ozna
cza pojawienie się dodatkowych czynni
ków kształtujących klimat, takich jak
w szczególności emisja gazów cieplarnia
nych pochodzenia przemysłowego i rol
niczego, lokalne deforestacje itd. Nie jest
jednak łatwe ustalenie udziału czynników
antropogenicznych w obserwowanym
obecnie wzroście średniej temperatury glo
balnej, gdyż zmiany klimatyczne wywo
łane przez nie nakładają się na zmiany wy
woływane przez stale działające procesy
naturalne, w tym tak istotne, jak XX-wieczne maksimum aktywności Słońca,
a same badania wielkości i tempa zmian
klimatu napotykają ogromne problemy
w ustaleniu obiektywnych, powszechnie
akceptow anych m etod, standardów
i punktów odniesienia (rys. 11). Bez wąt
pieniajednak, rzetelne, wolne od nacisków
politycznych i lobbystycznych, określe
nie przyczyn oraz kierunków zmian kli
matu w perspektywie dziesięcioleci i stuleci, ja k również rzetelne ocenienie
możliwości przeciwdziałania tym zmia
nom albo też niwelowania ich skutków
jest teraz jednym z najpilniejszych zadań
nauki.

Paweł Rudawy je s t heliofizykiem
w Instytucie Astronomicznym i profe
sorem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jako autor wielu pasjonujących wy
kładów na temat Słońca, specjalnie na
Zjazd PTA dal się namówić na podję
cie szczególnie trudnego tematu, bę
dącego cywilizacyjnym i politycznym
wyzwaniem dzisiejszych i przyszłych
czasów, wpływu kosmicznych sił na
tury na klimat na Ziemi. Z naukową
pokorą nie rozstrzyga przyczyn tzw.
globalnego ocieplenia, choć w imponderabiliach artykułu czuć ju ż chłód
nadciągającego lodowca...
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Kto tu rządzi... czyli globalne ocieplenie
z perspektywy astronoma
(patrz s. 210)

"ostrość" zim

Rys. 3. Korelacja czasowa zmian
„ostrości” zim w Europie (ocena na
podstawie subiektywnych, jakościo
wych opisów w kronikach i danych
pośrednich) oraz wskaźników aktyw
ności słonecznej (wg J. Haigh, Li
ving. Rev. Sol. Phys., 4,2007 i J. Ed
dy, Science, 192, 1189, 1976)
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Zmiany stałej słonecznej w latach 1975-2009

Rys. 4. Zmiany stałej słonecznej
i zmiany średnich miesięcznych liczb
Wolfa jako wskaźników ogólnej ak
tywności m agnetycznej Słońca.
Krzywe pomiarowe różnych ekspe
rymentów zostały zsunięte dla uzy
skania najlepszego wzajemnego
dopasowania we wspólnych okre
sach pomiarowych. Wyraźnie wi
doczne okresowe wzrosty stałej sło
necznej (m ocy prom ieniow ania
Słońca) w okresach maksimów ak
tywności magnetycznej
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Rys. 5. Zmiany pokrywy chmur niskich (dane ISCCP-D2) i stru
mienia promieniowania kosmicznego w latach 1984-2002
(wg J. Haigh, Living. Rev. Sol. Phys., 4, 2007 oraz L. Gray i in.,
Met Office U.K. tech. note 62, 2005)
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Rys. 10. Zmiany temperatury na stacji Vostok (Antarktyda) oraz zmiany
strumienia energii słonecznej obliczone dla czerwca na szer. geogr. 65°N
w okresie 250 000 lat p.n.e. do teraz
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Model dynama słonecznego Babocka-Leightona

POCZĄTKOWA POLE
POLOIDALNE N-S

POLE TOROIDALNE
WYPŁYWANIE PÓL MAGNETYCZNYCH
ROTACJA RÓŻNICOWA + WMROŻENIE POLA
OBSZARY AKTYWNE

UNQSZENIE PÓL POSTĘPUJĄCYCH
PRZEZ PRZEPŁYW POŁUDNIKOWY

ÓDBUDOWAME PÓLe
POLOIDALNE S-N

Model dynama słonecznego zaproponowany przez Babcocka w 1961 r., rozwinięty przez Leightona w latach 1964-1969 (rząd górny) oraz dane obserwacyjne stanowiące
podstawę tego modelu (rząd dolny).

Obraz Słońca 7 czerwca 2011 r. o godz. 7.16,5 UT, filtr 30,4 nm (SDO/NASA)

W okresach stabilnego działania dynamo słoneczne cyklicznie najpierw przekształca w okolicy tachokliny (czyli u podstawy warstwy konwektywnej) względnie słabe pole
poloidalne (biegunowe) Słońca w bardzo silne pole toroidalne (niemal równoległe do równika) kosztem energii kinetycznej plazmy. Wypływające ku powierzchni Słońca silne
pola magnetyczne oddziałują ze sobą oraz plazmą słoneczną, wywołując wszelkie obserwowane przejawy aktywności magnetycznej. Przepływ południkowy unosi ku biegu
nom pola resztkowe, głównie z tzw. części postępujących obszarów aktywnych (czyli wschodnich części obszarów aktywnych, mających statystycznie nieco większe szeroko
ści heliograficzne) i odbudowuje pole magnetyczne poloidalne o biegunowości przeciwnej do tej z początku cyklu, zamykając cykl przemian trwający około 11,2 roku

DANE OBSERWACYJNE
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MAPA SYNOPTYCZNA PÓL MAGNETYCZNYCH
W LATACH 1976-2004

Wyniki pomiarów prędkości rotacji różnicowej i przepływu południkowego (uproszczone, pominięto mniej istotne szczegóły) oraz mapa synoptyczna rozkładu uśrednionych pól magnetycznych na powierzchni Słońca w latach 1976-2004
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Różne oblicza naszego Słońca

B
■<#$

SOO/AIA 171

2011-08-03 14:12:49 Ul

SOO/AIA 335

2011-08-03 14:12:41 U?

A i B — filtrogramy w paśmie 17,1 oraz 33,5 nm (UV) ukazujące struktury pętlowe w koronie, dane z satelity Solar Dynamie Observatory
(SDO); C — filtrogram tarczy w linii H« wodoru (656,3 nm) ukazujący struktury chromosferyczne (obraz z Kanzelhoehe Solar Observatory,
KSO), ramka oznacza pole widzenia spektrografu MSDP; D — magnetogram pola magnetycznego, składowa wzdłuż linii widzenia (SDO),
E — wielotemperaturowy obraz tarczy Słońca, złożony z obrazów w pasmach 21,1,19,3 oraz 17,1 nm, struktury białe są najgorętsze (SDO);
F — tarcza Słońca w świetle białym, widoczne rozmieszczenia plam słonecznych (SDO); G-l — fragment tarczy Słońca wokół obszaru
obserwacji spektrografu MSDP, odpowiednio obrazy: wielotemperaturowy (SDO), w paśmie 17,1 nm (SDO) oraz w świetle białym (KSO), K,
L, M — obrazy rozbłysku uzyskane spektrografem obrazującym MSDP Uniwersytetu Wrocławskiego o godzinie 14.48 UT w linii H«
wodoru (656,3 nm): w skrzydle niebieskim (-0,1 nm) K, w centrum linii L oraz w skrzydle czerwonym (+0,1 nm) M. Na obrazie L widoczne
sątzw. wstęgi rozbłysku (miejsca zakotwiczenia pętli pola magnetycznego), zaś na obrazie M są widoczne tzw. pętle porozbłyskowe.
Wszystkie powyższe obrazy w mozaice uzyskano mniej więcej o tej samej porze 3 sierpnia 2011 r.
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iv kraju i na świecie

IV Międzynarodowa Konferencja „Astronomia XXI
wieku i jej nauczanie — warsztaty astronomiczne”
uż po raz czwarty przyjechali do
Iveta Lazorova, Igor Kudzej/Słowacja — dwudziestu pięciu tysięcy) wizual
Niepołomic naukowcy-astrono- „Karpatske centra edukacnych aktivit” — nych ocen jasności gwiazd. Ozdobą ob
mowie oraz nauczyciele fizyki, pokracovanie projektu „Karpatske Nebo” rad były emocjonalne wypowiedzi wie
aby wziąć udział w Międzynarodowej Grzegorz S ę k ,.Kosmiczna Arka”
lu uczestników, w tym m. in. Macieja
Andrzej Kułak „Naturalne pola EM Mazura, Bogdana W szołka i Macieja
Konferencji „Astronomia XXI wieku
i jej nauczanie” połączonej z warsztata Ziemi”
Mikołajewskiego.
mi astronomicznymi. Lokalny Komitet
M ieczysław Borkowski, „Wyniki
Wykładom towarzyszyła wystawa
Organizacyjny Konferencji stanowili nauczania astronomii za pomocą tele podręczników i pom ocy dydaktycz
Adam Michalec i Zbigniew Głownia. skopów dostępnych w Internecie”
nych, zorganizowana w holu przez Wy
Remigiusz Jabłoński „Obserwacje daw nictw o „Z am kor” . W ieczoram i
W piątek dwudziestego i w sobotę dwu
dziestego pierwszego maja 2011 r. w sali zakrycia gwiazdy Delta Oph przez pla- w M ło d zieżo w y m O bserw ato riu m
wykładowej na Zamku Królewskim od netoidę Roma 472”
Astronomicznym, pod opieką G. Sęka,
Stanisław Świerczyński,Amatorskie nauczyciele doskonalili umiejętności po
było się kilkanaście wykładów i prezen
tacji, poświęconych nie tylko tematyce obserwacje gwiazd zmiennych”
sługiwania się sprzętem obserwacyj
astronomicznej, ale też dydaktyce oraz
Henryk Brancewicz „Rok Jana He nym, zapoznawali się z nowoczesnymi
kwestiom korzystania z funduszy euro weliusza”
metodami analizy i opracowania wyni
pejskich. A oto lista osób, które wygło
Bogdan Wszołek „Astronomia Nova ków, a także korzystali z teleskopów
siły wykłady oraz przedstawiły prezen w Częstochowie”
zdalnie sterowanych za pośrednictwem
tacje w trakcie sesji plenarnych:
Robert Bury „Pozyskiwanie fundu Internetu. W sumie prawie osiemdzie
Bożena Czerny „Krajowe Centrum szy europejskich na projekty astrono siąt osób z Polski, Słowacji oraz Ukra
Nauki w Krakowie”
miczne”
iny uczestniczyło w działaniach, zwią
Edwin Wnuk „Narodziny i ewolucja
Danuta Latoś „I kotu wolno patrzeć zanych z tegoroczną Konferencją.
Wszechświata”
na króla”.
W niedzielę dwudziestego drugiego
Jerzy M. Kreiner „Międzynarodowa
Sympatycznym akcentem było przy maja zorganizowano dla uczestników
Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki pomnienie znaczącego faktu, że uczest wizytę w zabytkowym obiekcie przy
w Polsce”
niczący w Konferencji, emerytowany ulicy Kopernika w Krakowie, wówczas
Maciej Mikołajewski „100-m radio nauczyciel fizyki, p. Stanisław Świer mieszczącym się na peryferiach miasta,
teleskop w Polsce”
czyński z Dobczyc został niedawno od gdzie przed dwustu ponad laty uloko
„ZAMKOR” — prezentacja wydaw znaczony medalem Amerykańskiego wano Obserwatorium Astronomiczne
nictwa
Towarzystwa Obserwatorów Gwiazd Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trak
Agnieszka Janiuk, Astronomia w li Z m iennych AAVSO za w ykonanie cie zwiedzania Jan Mietelski barwnie
teraturze pięknej”
i opublikowanie ponad 25000 (tak, tak, opowiedział o historii samego gmachu,
Dorota Kozieł-Wierzbowska „Wyni
ki obserwacji teleskopem SALT”
Waldemar Ogłoza „Nauczanie astro
nomii na lekcji przyrody w liceum”
Beata Dyduch „Nauczanie astrono
mii w szkole podstawowej”
Monika Maślaniec ,Astronomia dla
przedszkolaków”
Nikolay Britavskiy/Ukraina „Chemi
cal Composition o f Semi-regular Varia
bles Stars”
Daniel Baludansky/Słowacja „Pro
jekt Kopernik”
Krzysztof Ziołkowski „Osobliwości
przepięknej planety”
Zdzisław Golda„Dlaczego tydzień to
4 dni”
Renata Kolivoskova/Słowacja „Po
znaj Wszechświat w planetarium”
Zdzisław Golda „Studia astronomii
Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji w Niepołomicach. Fot. MOA
w OA UJ”, „Algebra komputerowa”
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w kraju i na świacie
jak też o instytucji Obserwatorium Kra
kowskiego i ludziach tam pracujących,
a pracownik Muzeum UJ, Marcin Banaś
oprowadził chętnych po zabytkowej
kopule na dachu budynku, mieszczącej
pieczołowicie odnowioną lunetę zwaną
„amerykanką”, której losy to temat na
odrębną opowieść. Na zakończenie go
ście odbyli spacer po alejkach Ogrodu
Botanicznego, który akurat o tej porze
roku nie tylko oszałamiał bogactwem

gatunków roślin, ale też urzekał pięk
nem i aromatem kwiatów a to tworzą
cych starannie ułożone kompozycje, a to
rozrzuconych według swoistego ładu,
tworzonego przez samąprzyrodę. Niech
to sym patyczne zakończenie naszej
Konferencji będzie dodatkowym powo
dem, dla którego w przyszłym, 2012 r.,
w dniach od 25 do 27 maja, jeszcze licz
niej przyjadą do Niepołomic wszyscy,
którym bliska jest sprawa poprawy stanu

nauczania astronomii w naszym kraju.
Organizatorzy dziękują organizacjom
i ludziom, dzięki którym Konferencja
mogła dojść do skutku. Należą do nich:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne,
P o lskie T ow arzystw o M iłośników
Astronomii, Stowarzyszenie „Galakty
ka” oraz Urząd Miasta i Gminy Niepo
łomice wraz z Burmistrzem Romanem
Ptakiem.

Grzegorz Sęk

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA
aniach 25-30 lipca odbył się
kolejny, je d e n a s ty O bóz
Szkoleniowo-Obserwacyjny
PTMA. Tym razem został zorganizowa
ny w Beskidzie Żywieckim, w schroni
sku „Hala Boracza”, nieopodal Węgier
skiej Górki. Organizatorem był dr Marcin
Kolonko. W obozie wzięło udział 30
uczestników z całej Polski.
Głównym celem obozu były obser
wacje, dlatego miejsce zostało wybrane
ze względu na ciemne niebo, nie zanie
czyszczone światłem. Warunki pogodo
we pozwoliły na tylko jedną noc obser
wacyjną, za to w pełni wykorzystaną.
Przy użyciu teleskopów przywiezionych
przez uczestników mogliśmy obserwo
wać m. in. planety (Jowisz, Uran, Nep
tun), meteory, kometę C/2009 P 1 Garradd oraz część obiektów z katalogu
Messiera. Podczas obserwacji, począt
kujący obserw atorzy mogli poznać
gwiazdozbiory oraz nauczyć się obsłu
giwać teleskop pod okiem pana Tade

W

usza Szufy. Ponadto, w pogodne dni,
obserwowaliśmy plamy słoneczne i wy
znaczaliśmy liczbę Wolfa. Mieliśmy
również możliwość przeprowadzenia
sesji obserwacyjnej przez Internet za
pomocą2-m teleskopu, znajdującego się
w Australii (Faulkes Telescope Project).
Popołudnia przeznaczane były na
prelekcje instruktorów PTMA. Wykła
dy dotyczyły różnych zagadnień zwią
zanych z astronomią. Dr Tomasz Ściężor opowiedział o gwiazdach zmiennych
i sposobie ich obserwacji, o obiektach
w Układzie Słonecznym oraz o odległo
ściach we Wszechświecie, przytoczył
biografię Jana Heweliusza i opowiedział
o jego osiągnięciach. Dwa wykłady Ta
deusza Szufy dotyczyły układów współ
rzędnych oraz gwiazdozbiorów. Warto
nadmienić, iż pan Tadeusz Szufa jest od
ponad 60 lat członkiem PTMA i przez
cały ten okres prowadzi intensywną
działalność miłośniczą — oprócz wy
kładów i obserwacji skonstruował wła

Grupa uczestników obozu na Hali Boraczej. Fot. PTMA
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snymi środkami kilka teleskopów, jak
rów nież odbył szereg egzotycznych
wypraw na zaćmienia Słońca. Dr Sła
womir Stachniewicz przedstawił zagad
nienia związane z kosmologią oraz opo
w iedział o neutrinach pochodzenia
słonecznego. Dr Marek Kubala razem
z dr. Tomaszem Ściężorem przedstawi
li wyniki swoich obserwacji dotyczą
cych zanieczyszczeń świetlnych na pol
skim niebie.
Każdego dnia do godz. 14 mieliśmy
czas wolny, który przeznaczaliśmy na
wyprawy po górach. W drugim dniu zo
stała zorganizowana wycieczka do elek
trowni szczytowo-pompowej Żar. Po dro
dze zwiedziliśmy dodatkowo Muzeum
Koronki w Koniakowie, fort w Węgier
skiej Górce oraz deptak w Wiśle. Ostatni
wieczór obozu spędziliśmy przy ognisku.
Uczestnicy mieli możliwość zapre
zentować swoje zainteresowania astro
nomiczne. Posłuchaliśmy sprawozdania
z wyprawy na zaćmienie Słońca na Sy
berii mgr Lucyny Gut. M gr Barbara
Dłużewska opowiedziała o swoim kół
ku astronomicznym. Mgr Marcin Fili
pek pokazał swoje fotografie różnych
obiektów nocnego nieba. Na obozie go
ściliśmy również pana mgr. Szymona
Barona, Prezesa Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego, który opowiedział o swo
ich wyprawach.
Podsumowując, tegoroczny obóz był
udany, pomimo deszczowej pogody.
Uczestnicy — członkowie PTMA na
pewno wzbogacili swoją wiedzę astro
nomiczną oraz zawiązali lub odnowili
kontakty między sobą. Miejmy nadzie
ję, że w przyszłym roku pogoda dopi
sze i będziemy mieć 100% bezchmur
nych nocy.

Kacper Bucki
5/2011

F.P.U.H. A s tro k ra k ul. Mogilska 51 31-545 Kraków
e-mail: astrokrak@astrokrak.pl - ww w.astrokrak.pl
tel. (12) 413 55 26 sklep czynny : pon. - pt. 9 -17 . sob. 10 -14

Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem
Filtry Baader
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Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher

DOB 6*............................ 849
DOB 8"..........................1189
DOB 10"....................... 2079
DOB 12"...................... 3119
DOB 8"rozsuwany..... 1499
DOB 10" rozsuwany... 2219
DOB 12" rozsuwany... 3769
BKP13065 EQ2....... 769 zł
SK1309 EQ2........... 599 zł
BKP15075EQ3-2.. 1149 zł
BKP2001EQ5........ 2279 zł
909 AZ3 ...................589 zł
1021EQ3-2........... 1709 zł
1206EQ3-2........... 2029 zł
BKMAK102............. 789 zł
BKMAK127........... 1299 zł
BKMAK150........... 2599 zł
M AK180................ 3999 zł

Crayford 2" do Newtona CRF001 ........................... 349 zł
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-CRF086... 549 zł
Crayford 2" z mikrofokuserem 10:1 M-CRF230... 459 zł
Crayford 2“ z mikrofokuserem 10:1 M-SCT001... 459 zł
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-MLP230... 459 zł
Tuba optyczna GSO MT-800................................. 1999 zł
Tuba optyczna GSO MT-1000................................1999 zł
NLA001 Newtonian Kolimator 1.25"...................... 199 zł

Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

VII
VII
VII
VII
VII
EX
EX
EX
EX
EX
EX

8x40......
7x50......
10x50...
12x50...
16x50....
7x35.....
8x40.....
7x50.....
10x50...
12x50...
16x50.

240
289
799
340
390
460
500
535
565
630
680

1

O-III

1,25*....255 zł

O-III
2 '........ 419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25"....155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2"......... 269 zł
Filtr słoneczny folia....................... 10 z ł / dm2

Wyciągi Baader
Wyciąg 2" Crayford NT......... 829 zł
Wyciąg 2* Crayford RT........ 909 zł
Wyciąg 2 ' Crayford SCT......809 zł
Wyciąg 3" Crayford RT.......1139 zł
Korektor komy 2"...................469 zł

WILLIAMOPTICS >

lii
Okular
Okular
Okular
Okular
Okular
Okular

Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka

|—

S em iAPO
1,25"....279 zł
Semi APO
2"....... 409 zł
Solar Continuum 1,25\.. 209 zł
Solar Continuum 2"........ 339 zł
UV / IR cut
1,25V.. 165 zł
UV / IR cut
2 '........ 249 zł
UHC-S
1,25"... 199 zł
UHC-S
2’ ........ 379 zł

W -0
W -0
W -0
W -0
W -0
W -0

SWAN
SWAN
SWAN
SWAN
SWAN
SWAN

9 mm 1,25"....... 299 zł
15 mm 1,25"......299 zł
20 mm 1,25"......309 zł
25 mm 2"............449 zł
33 mm 2"............449 zł
40 mm 2 "............459 zł

i& jm
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200......8179 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........ 4779 zł

o r= iio N

SKY PUBLISHING

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Starry Night Enthusiast 6.0....................... 399 zł
Starry Night Pro 6.2.................................... 650 zł
Starry Night Pro Plus 6.2....................... 1050 zł
Pocket Sky Atlas....................................... 879 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe............219 zł
Sky Atlas 2000.0 Field - laminowany......269 zł

Q

Filtr Słoneczny Orion 4,57’ ... 345 zł
Filtr Słoneczny Orion 5,81’ ....339 zł
Filtr Słoneczny Orion 9,25" ...635 zł
Kamera StarShoot AutoGuider.........................................1099 zł
Kamera StarShoot Pro V2.0 Deep space CCD Color...7299 zł
Sterownik grzałki Dew Zapper Pro 4 Channel
Dew Prevention System....................................................... 679 zł

1COR NADO

Vixen

Tplocknn słoneczny
słrv
Teleskop
"Coronado" SolarMax 40/10......8489zł

Teleskop słoneczny "Coronado" PST.................2799zł
Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux.....1999 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux.. .2995 zł
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux. .3995 zł
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux. 9995 zł
Meade LX200 ACF 8 '....... 10899 zł
Meade LX200ACF 10*......17899 zł
Meade LX200ACF 12’ ......26899 zł
Meade LX200ACF 14”......41699 zł
Meade LX200ACF 1 6 '......88999 zł
Meade" SN LXD-75 6"...... 5899 zł
Meade" SN LXD-75 8"....... 6899 zł
Meade" SN LXD-75 10"......7899 zł
Meade ETX 80 AT............... 1299 zł
Meade ETX 90 PE............. 2899 zł
Meade ETX 125 PE.......... 4099 zł

Okulary NPL

Astrokrak
Złączki , redukcje i wyciągi

LUM ICdN
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr

Płóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla

kometarny "Lumicon" Swan Band 1,25"....375 zł
kometarny "Lumicon" Swan Band 2"......... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 1,25".... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 2 "......... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" H-beta 1,25"......... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" H-beta 2"............... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" OKI 1,25"............... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" OIII 2"..................... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" UHC 1,25".............375 zł
mgławicowy "Lumicon" UHC 2"...................730 zł

Redukcja M42x1 / Canon EO S.. 49 zł
Redukcja M42x1 / N ikon.............49 z ł
Redukcja M42x1 / S ony A lfa ..... 49 z ł
Redukcja M42x1 / O lym pus....... 49 zł
Redukcja M42x1 / P e ntax........... 49 zł
Redukcja T2 / Canon EO S .......... 49 zł
Redukcja T2 / N ikon ..................... 49 zł
R edukcja T2 / M inolta AF............ 49 zł
Redukcja T2 / O lym pus ...............49 z ł
Redukcja T2 / P e ntax...................49 zł
Redukcja SCT / M 42x1................ 49 zł
Redukcja M42x1 / W EB do S P C 90 0..........79 zł
Złączka 2" / M 42x1 z gw intem filtro w y m ..................... 59 zł
Złączka 1,25" / M42x1 z gw intem filtro w y m ..............4 9 zł
Redukcja M42x1 / W EB do S P C 90 0........................... 59 zł
Redukcja 1,25" / W EB do S P C 90 0............................... 49 zł
Redukcja 23,2m m / W E B ............................................... 39 z ł
Redukcja 23,2m m / W EB do S P C 90 0.........................39 zł
Złączka okularow a M42 / 2" z Clam ping ringiem .....69 zł
W yciąg przesuw ny 1,25" do N ew tona...................... 149 zł
W yciąg przesuw ny 1,25" do re fra k to ra ..................... 159 zł
W yciąg przesuw ny 2" do N ew tona........................... 199 z ł
W yciąg przesuw ny 2" do refra k to ra ........................... 219 zł

"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
MVixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL

6m m ....... 109 zł
10mm.....109 zł
15mm.... 115 zł
20m m .....135 zł
25mm ... 115 zł
30m m .....165 zł
40m m .....165 zł

Okulary NLV
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy

NLV 2,5mm....519
NLV 4m m .......489
NLV 5m m .......449
NLV 6m m .......429
NLV 9mm....... 449
NLV 10mm.....429
NLV 12mm.....449
NLV 15mm.....449
NLV 20mm.....519
NLV 25mm.....519

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Okulary LVW

I

Lantanowy LVW 3,5mm....879 zł
Lantanowy LVW 5mm....... 879 zł
Lantanowy LVW 8mm....... 819 zł
Lantanowy LVW 13mm.....849 zł
Lantanowy LVW 17mm.....879 zł
Lantanowy LVW 22mm.....879 zł
Lantanowy LVW 42mm ..1289 zł

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w myśl przepisów prawa handlowego
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Hands On Universe — szkolenia dla nauczycieli
^ramach programu Lifelong
Learning Programme (Ucze
nie się przez całe życie) EU-HOU przeprowadził w Paryżu na Uni
wersytecie Piotra i M arii Curie trzy
szkolenia dla nauczycieli przedmiotów
ścisłych. Dwa pierwsze odbyły się w li
stopadzie 2010 i styczniu 2011 r. Trze
cie miało miejsce w czerwcu br.
Celem szkoleń było rozbudzenie
w młodych ludziach — ich uczniach —
pasji poznawczej, ale również zwiększe
nie kompetencji samych nauczycieli,
podniesienie kwalifikacji w takich dzie
dzinach, jak astronomia, fizyka, mate
matyka i technologie informacyjno-telekomunikacyjne.
Główną pomocą naukową był pro
gram SalsaJ, który służył do rozwiązy
wania teoretycznych i praktycznych za
dań. Nauczyciele mierzyli odległości we
Wszechświecie, odległości do superno
wych i cefeid, zapoznawali się z obser
wacjami słonecznymi, ciemną materią,
mierzyli kratery uderzeniowe na Ziemi
i innych obiektach Układu Słoneczne
go, metodą prędkości radialnych i me
todą tranzytów szukali planet pozasłonecznych.
Przykładowo w czasie jednych ćwi
czeń kursanci mieli do dyspozycji pa
kiet danych przedstawiających obrazy
gwiazd z centrum naszej Galaktyki wy
konywane w ciągu 18 lat. Przy pomocy
programu SalsaJ połączyli obrazy, two
rząc film, który pokazał ruch gwiazd
wzdłuż zamkniętych orbit. Następnie
kursanci na komputerze a prowadzący

W

na tablicy stworzyli wykres, nanosząc wadzone do wielu państw europejskich
zm ieniające się w czasie położenie z okazji M iędzynarodow ego Roku
gwiazd. Na tablicy pojawiła się elipsa. Astronomii 2009 i są wciąż do kupienia
Korzystając z III prawa Keplera (P Ia1 w Polsce. Atrakcją dla wszystkich było
= 4ji 2/GM, gdzie T — okres, a — póloś również zwiedzanie Sorbony i jej zabyt
wielka, G — stała grawitacji) wyzna kowego obserwatorium oraz kolacja
czono m asę czarnej dziury M. Masa w restauracji na wieży Eiffla.
Dzięki treningom HOU nauczyciele
czarnej dziuiy w naszej Galaktyce sza
cowana jest na ok. 2,5-3,7 x 106 M0, a ta nawiązali kontakty między sobą — tak
wyliczona w czasie zajęć to 1,5 x 106M@, ludzie z różnych krajów, jak i z tych sa
czyli całkiem nieźle, biorąc po uwagę mych, bo przed przyjazdem na szkole
fakt, że prowadzący zmierzył oś wielką nia się nie znali. Celem szkolenia było
elipsy centymetrem krawieckim. To tyl nie tylko pokazanie, jak można cieka
ko jedno z wielu ćwiczeń, które było wie uczyć astronomii, ale jak rozbudzić
jednocześnie przykładem świetnie prze wśród uczniów zainteresowanie do nauk
prowadzonej lekcji, na której uczniowie ścisłych — matematyki, astronomii,
mogą pracować nie tylko ze szkolnym techniki — abyśmy mieli w przyszłości
podręcznikiem, ale z prawdziwymi da nie tylko nowych astronomów, ale też
inżynierów budujących mosty. Szkoda,
nymi astronomicznymi.
Kursanci przeprowadzali również że dość sztywny i skostniały system na
obserwacje na żywo zdalnie sterowa uczania, minimalna liczba godzin „fizynym 2,3-m radioteleskopem w Onsali ki-już-nie-z-elem antam i-astronom ii”
w Szwecji, który powstał właśnie na pozwoli wielu nauczycielom przeprowa
potrzeby uczniów do badań neutralne dzić podobne ćwiczenia jedynie na za
go w odoru na falach 21 cm (patrz jęciach pozalekcyjnych. Nie pociesza
Astronomia w szkole) oraz obserwacje fakt, że nie jest to problem jedynie
2-m teleskopami Faulkesa położonymi w Polsce.
Zainteresowani składali formularze
na Hawajach i w Australii. Położenie
tych teleskopów na antypodach pozwa do Service de Form ation C ontinue
la europejskim uczniom prowadzić ob UPMC i po wstępnej rejestracji mogli
serwacje, gdy u nas jest dzień. Z taką aplikować o grant Comenius do Naro
w iedzą nauczyciele m ogą starać się dowej Agencji Programu Comenius
o własny czas na teleskopach i przepro (w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu
wadzać z uczniami własne obserwacje. Edukacji). Przyznany grant pozwalał na
Uczestnicy budowali także spektro pokrycie kosztów podróży, pobyt w Pa
skop z elementów dostępnych w każ ryżu i udział w szkoleniach. Najbliższe
dym dom u i składali galileo sk o p . sesje szkoleniowe, do udziału w których
Galileoskopy to małe teleskopy spro można się zgłaszać, odbędą się w mar-

Samodzielnie zrobiony spektroskop. Potrzeba jedynie tekturowej rurki, żyletki, taśmy, starej płytki CD i nożyczek. Fot. Miguel Neta
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cu 2012 r. w Portugalii i w kwietniu 2012 r. w Pa
ryżu.
Informacji należy szukać na stronie interneto
wej http://www.euhou.net, stamtąd What is EUHOU, a dalej warto odwiedzić News oraz Training
sessions.
Zachęcamy wszystkich nauczycieli do brania
udziału w szkoleniach EU-HOU.

(kz)

Lifelong Learning Programme jest programem edukacyjnym wpro
wadzonym przez Komisję Europejską; jest on kontynuacją programu
Socrates II.
Narodowa Agencja Programu Comenius jest w Polsce reprezentowa
na przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (ww w.frse.org.pl).
Wszelkie informacje, jak zdobyć grant na wyjazd, można znaleźć na
stronie http://www.comenius.org.pl/ w dziale Mobilność Szkolnej
Kadry Edukacyjnej. Strona zawiera dokładny opis procedury, formu
larz elektroniczny wniosku o grant, który należy złożyć w wersji elek
tronicznej i papierowej oraz wiele dodatkowych informacji, a także punkt
dostępu do bazy kursów Comenius-Grundtvig i innych. Poniższy link
prowadzi do dokumentu wyjaśniającego krok po kroku, jak należy wy
pełnić formularze www.pl.euhou.net/docupload/files/misc/Comenius/
comenius-how-to-apply.pdf
EU-HOU — skrót od Hands On Universe, Europe, Bringing frontline
interactive astronomy into classroom (Interaktywna astronomia w szko
le) to międzynarodowy projekt mający na celu pokazanie, jak można
ciekawie uczyć astronomii. Zrzesza setki nauczycieli z kilkunastu kra
jów. Do programu EU-HOU może przystąpić każdy nauczyciel. O EU-HOU pisaliśmy w „Uranii-PA” w nr 5/2006 oraz 2/2007 w dziale Astro
nomia w szkole. Więcej informacji na stronie www.pl.euhou.net/.

Kursanci wyznaczają masę czarnej dziury w centrum
naszej Galaktyki. Fot. Miguel Neta

SalsaJ - darmowy program do analizy danych astronomicznych, do
pobrania ze strony EU-HOU. Program ma menu w różnych wersjach
językowych, w tym i po polsku. Z polskiej strony HOU można pobrać
przykładowe zadania wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi i samo
dzielnie przeprowadzić zajęcia w szkole.

Człowiek i Wszechświat
Interdyscyplinarna Sesja Naukowa
dla uhonorowania Ks. Prof. Konrada Rudnickiego
w 85. rocznicę Jego urodzin
Kraków, 15.10.2011r.
Z okazji 85. urodzin Ks. Profesora Konrada Rudnickiego
odbędzie się 15 października 2011 r. w Krakowie interdy
scyplinarna sesja naukowa z udziałem uczniów, przyja
ciół i kolegów dostojnego Jubilata. Uroczystość odbędzie
się w Collegium Śniadeckiego Uniwersytetu Jagiellońskie
go, przy ul. Kopernika 27 — w pięknie odnowionym kra
kowskim „belwederze”, mieszczącym kiedyś Obserwa
torium Astronomiczne. Jednodniową sesję wypełnią wy
stąpienia okolicznościowe i naukowe przybyłych gości,
które obejmować będą zagadnienia z zakresu astrono
mii, kosmologii, teologii i filozofii. Przewidywany jest druk
broszury zawierającej materiały z sesji.
Osoby chętne do wzięcia udziału w sesji prosimy
o nadsyłanie (najlepiej do 15.09 br.) zgłoszeń oraz ewen
tualnych propozycji tematów krótkich referatów (maks.
do 30 min) wraz ze streszczeniami. Nie przewidujemy
żadnych opłat obowiązkowych ani nie pokrywamy kosz
tów udziału w sesji. W razie potrzeby służymy pomocą
w zorganizowaniu noclegów w Krakowie.
Szczegółowy program sesji wraz z innymi informa
cjami zostanie przedstawiony na stronie:
www.astronomianova.org.
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Organizatorzy:
• Stowarzyszenie Astronomia Nova
• Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiel
lońskiego w Krakowie
Komitet Organizacyjny Sesji
• Dr Bogdan Wszołek (Instytut Fizyki AJD w Często
chowie)
• Dr Marek Jamrozy (Obserwatorium Astronomiczne UJ
w Krakowie)
• Mgr Agnieszka Kuźmicz (Obserwatorium Astrono
miczne UJ w Krakowie)
Kontakt
Agnieszka Kuźmicz,
Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Orla 171, 30-244 Kraków
E-mail: cygnus@oa.uj.edu.pl
agn.kuzmicz@gmail.com
tel. (+48) 12 425 1294
Fax: (+48) 12 425 1318
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Circulos m e os

Orbitalny moment pędu fotonu:
nowe okno astronomii?
stronomowie zawsze z uwagą śledzili postępy teorii ten eksperyment przygotowali, a który włoskie media p o 
fizycznych opisujących prom ieniow anie elektro równywały do słynnego, publicznego pokazu teleskopu Ga
m agn etyczn e. Dlatego nie pow inno dziwić, że do lileusza w czerwcu roku 1609, także na placu San Marco.
konane w ostatniej dekadzie fascynujące odkrycia Wtedy
optyki weneccy dożowie w strząśnięci widokiem gór na
kwantowej, dotyczące orbitalnego momentu pędu fotonu Księżycu, satelitów Jowisza i gw iazd w Drodze M lecznej
(OAM P = Orbital Angular Momentum o f a Photon), zo podw oili profesorską pensję Galileusza na Uniwersytecie
stały natychm iast zinterpretowane ja k o możliwe „nowe Padewskim. W eleganckich Włoszech właściwa doza bella
okno ” na Wszechświat o potencjalnie rewolucyjnym zna figura od stuleci skutecznie pom aga wspierać wielką na
ukę!
czeniu.
Fakt, że fa la elektromagnetyczna z niezerowym OAMP
Całkowity moment pędu fa li elektromagnetycznej cha
rakteryzującej się wektorem elektrycznym E i magnetycz wiruje, a je j czoło je s t skręcone (jak pokazuje rys. 1, ma za
sadnicze znaczenie w pom iarze OAMP w ju ż konkretnie
nym H,
planowanych zastosowaniach radioastronomicznych. Ry
sunek 2, zaczerpnięty z mych notatek z doskonałego refe
J = — f r x ( Ex H) < / F = J v + J 0
Aj k j
ratu przeglądowego, ja k i Bo Thide wygłosił w czerwcu
je s t sumą spinu J s. i orbitalnego momentu pędu J (/. Spin 2007 r. na konferencji Fundacji N auki Polskiej w Serocku,
fotonu może mieć tylko dwa stany kwantowe, Js — ±h. zwią schematycznie pokazuje ideę takiego pomiaru. Wykorzy
zane z polaryzacją. Orbitalny moment pędu może mieć na stuje ona trójwymiarową analizę Fouriera, opartą na p o 
tomiast dowolnie dużo stanów, JQ= ±/h; / = 0, 1, 2, .... N. miarze trzech amplitud i trzech fa z wektora E, które w pelUdało się ju ż wytworzyć w labora
torium wiązki światła laserowego
z / » 100. M oże to mieć ogromne
praktyczne zastosowanie w teleko
munikacji. Stany z różnymi /, mogą
być bowiem użyte do kodowania
przesyłanej informacji — duża licz
ba stanów odpowiada dużej liczbie
dostępnych znaków kodu'. Pierw
szy kro k zo sta ł j u ż zro b io n y 24
czerwca 2011 r. na placu Świętego
Marka w Wenecji. Sygnał radiowy
o częstości 2414 M H z składający
Rys. 1. Czoło fali elektromagnetycznej w przypadku J0 = 0, Js * 0, co odpowiada fali
się z fo to n ó w o różnych stanach
płaskiej z kołową polaryzacją (rysunek po lewej), oraz w przypadku J0 * 0, Js = 0, co
odpowiada „wirowi” fali elektromagnetycznej (dwa rysunki po prawej)
kwantowych związanych z niezerowym OAMP został wysiany z wy
spy San Georgio i odebrany p o drugiej stronie weneckiej ni określają je g o wirowość (vorticity) związaną z OAMP.
laguny w Pałacu Dożów (Palazzo Ducale). Różne stany Do takich pom iarów najlepiej nadają się trójwymiarowe
kwantowe niosły informację, którą udało się pom yślnie zde- anteny, ju ż montowane w Szwecji ja k o część szybko p o 
kodować. Eksperyment otrzym ał imponującą oprawę me wstającego systemu LOIS, związanego z LOFAR. Szwedz
dialną (i towarzyską) w stylu bella figura — obecni byli, ki minister edukacji dokona inauguracji jed n ej z ponad stu
prócz bardzo licznej publiczności, ministrowie włoskiego anten tego systemu na uroczystości (oczywiściepo szwedzku
rządu, władze Wenecji, menadżerowie firm telekomunika bardzo skromnej) planowanej w końcu września 2011 r. na
cyjnych, ambasadorowie, wpływowi intelektualiści, aka Uniwersytecie w Góteborgu, gdzie od wielu lat jestem pro
demicy, znani artyści z Włoch i ze świata, a nawet Princi- fesorem astrofizyki.
Jakie astronomiczne informacje będzie można uzyskać,
p e s s a E łe ttra M a rco n i, có rka G u g łielm o M a rco n i,
włoskiego noblisty (z roku 1909), pioniera radiokomuni mierząc OAMP za pom ocą anten systemu LO IS i podob
kacji. B ył to olśniewający sukces Fabrizio Tamburiniego, nych? Tego na razie nikt nie wie na pewno. Choć postęp
profesora Uniwersytetu Padewskiego i je g o szwedzkiego w metodach detekcji OAMP (wdrożonych lub sugerowa
kolegi Bo Thide, profesora Uniwesytetu w Uppsali, którzy nych w różnych zakresach częstości) je s t imponujący, cią
gle zbyt mało wiemy o powstawaniu OAMP w astronomicz
1 ...których nie ma gdy / = 0. Dlatego niektórzy sądzą, że przekazy od
nych źródłach. Wymienię tu tylko jed n ą często omawianą
zaawansowanych technologicznie pozaziemskich Obcych mają najpewniej
możliwość
— indukowanie OAMP w świetle emitowanym
/ » 1 i sugerują nowe strategie w projekcie SET1.

A
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Po lewej: Współpracowniczki Fabrizio Tamburiniego, który przed laty byt moim kolegą w zespole Dennisa Sciamy w Scuola Internationale
di Studi Superiori Avanzati w Trieście, z weneckim temperamentem świętują sukces eksperymentu w Palazzo Ducale. Tanti auguri,
Fabrizio! W tle fragment plakatu informującego o wydarzeniu 24 czerwca na placu Świętego Marka. Po prawej: współtwórca sukcesu,
mój obecny szwedzki kolega Bo Thide w rozmowie (przy innej okazji) z rosyjskim noblistą, Witalim Łazarewiczem Ginzburgiem

w pobliżu czarnej dziury poprzez efekt Lensa-Thirringa
„ wleczenia układów inercjalnych W ustalonej odległo
ści od czarnej dziury prędkość wleczenia zależy tylko od
je j spinu. Pom iar OAMP dawałby więc szansę na bezpo
średnie wyznaczenie spinu. Żaden z opublikowanych do
tąd artykułów nie wyjaśnia jednak ilościowo, ja k spin czar
nej dziury wpływa na OAMP. Ten ciekawy i bardzo trudny
temat je s t w sam raz dla ambitnych, młodych teoretyków,
znających kwantową elektrodynamikę i teorię grawitacji
Einsteina.
Marek Abramowicz
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Rys. 2. Od lewej ku prawej: [1] fala elektromagnetyczna ze spinem, ale bez OAMP nie wykazuje wirowości. Rysunek na górze pokazuje
reakcje anteny na taką falę. Fala z OAMP charakteryzuje się wirem (rysunek na dole). [2] Przykład trójwymiarowej anteny z trzema wzajem
nie ortogonalnymi pętlami. Nieco inne trójwymiarowe anteny są używane w systemie LOIS, należącym do skandynawskiej części międzyna
rodowego programu LOFAR. [3] Rozmieszczenie anten LOFAR i LOIS w pierwszej fazie rozwoju systemów. Bazą szwedzkiego LOIS jest
stacja obserwacyjna w Vaxjo, mieszcząca także odbiornik systemu GPS do precyzyjnego wyznaczania czasu
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w skrócie

2010 TK7— pierwszy
ziemski trojańczyk
28 lipca w magazynie „Naturę” opubli
kowano artykuł potwierdzający istnienie
pierwszej asteroidy trojańskiej obiega
jącej Słońce wraz z Ziemią (ang. Trojan
Asteroid). Trojańczyk, nazwany tymcza
sowo 2010 TK7, jest asteroidą z grupy
Apolla, a jego średnica wynosi około
300 m. Po raz pierwszy został zaobser
wowany na zdjęciach wykonanych
w 2010 r. przez należącego do NASA sa
telitę WISE (Wide-field Infrared Survey
Explorer), a następnie obserwowany na
ziemnym teleskopem. Ostatecznie ob
serwacje w kwietniu br. przy użyciu Canada-France-Hawaii Telescope potwier
dziły trojańską naturę asteroidy. Do tej
pory były znane planetoidy trojańskie to
w arzyszące Jowiszowi, Neptunowi
i Marsowi. Teraz mamy dowód, że rów
nież posiada je Ziemia. Nie wiadomo, jak
długo takie planetoidy mogą utrzymywać
swoją trojańską naturę, wiemy jednak,
że orbita 2010 TK7 będzie stabilna
w przeciągu następnych 10 tys. lat. Wie
dziano wcześniej, że takie planetoidy
powinny istnieć wokół Ziemi, więc od
krycie następnych obiektów tego typu
jest tylko kwestią czasu.

mia (punkty libracyjne) — punkty L1-L5 —
w tych punktach równoważą się wszystkie
siły pochodzące od układu dynamicznego
Słońce-Ziemia. Punkty L4 i L5 są punktami
stabilnymi, ciało próbne (czyli o zaniedbywalnej masie w porównaniu do Słońca i Zie
mi) może znajdować się tam długo. Punkty
te zmieniają swoje położenie w przestrzeni
zgodnie z ruchem planety wokół Słońca.
Źródło: NASA

Trojańczycy to nazwa określająca
asteroidy stowarzyszone ze swoimi pla
netami i podążające po dość skompli
kowanych trajektoriach wokół punktów
Lagrange’a. Trojańczyk może poprze
dzać lub podążać za swoją planetą.
2010 TK7 wyprzedza Ziemię w jej ruchu
wokół Słońca i obiega Słońce w średniej

watora znajdującego się ponad płaszczyzną Układu Słonecznego. Źródło: NASA
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odległości takiej jak Ziemia, czyli 1AU,
i w tym samym czasie. Podąża on przed
Ziemią okrążając punkt libracyjny L4 po
bardzo wydłużonej orbicie. Obecnie
znajduje się w odległości 80 min km, mi
nimalna odległość to 24 min km. Orbita
planetoidy wokół punktu L4 jest ekscen
tryczna i nachylona w stosunku do orbi
ty Ziemi okrążającej Słońce — z Ziemi
wygląda tak, jakby planetoida okrążała
pustą przestrzeń. Z roku na rok trajek
toria trojańczyka zmienia się nieco
względem Ziemi — planetoida migruje
wzdłuż ziemskiej orbity. Teraz znajduje
się stosunkowo blisko Ziemi, a w roku
2209 oddali się od niej maksymalnie, po
czym znów zacznie się do Ziemi przy
bliżać. W roku 2400 będzie znajdować
się w takim samym położeniu względem
Ziemi jak obecnie, co zamknie pełny cykl
libracji wynoszący około 390 lat. Ruch
libracyjny powoduje, że planetoida znaj
duje się w bezpiecznej dla nas odległo
ści od Ziemi i przez następne 10 tys. lat
do kolizji obu ciał z pewnością nie doj
dzie.
(kz)

WiggleZ
W styczniu bieżącego roku zakończono
fazę obserwacyjną jednego z najwięk
szych przeglądów kosmologicznych nie
ba — WiggleZ. Po czterech latach ob
serwacji przy użyciu Angielsko-Australijskiego Teleskopu astronomowie opra
cowali katalog zawierający pozycje oraz
przesunięcia ku czerwieni 240 000 ga
laktyk. Przegląd pokrywa niespełna
2,4% całkowitej powierzchni nieba (około
1000 stopni kwadratowych) i sięga do
rekordowego w klasie zmasowanych ob
serwacji nieba przesunięcia ku czerwie
ni z = 1. Głęboki zasięg przeglądu jest
jego podstawowym atutem z punktu wi
dzenia zastosowania w badaniu wielu
zagadnień kosmologicznych. Graniczna
wartość przesunięcia ku czerwieni od
powiada momentowi, w którym Wszech
świat miał 5,9 mld lat, a więc odbierane
w chwili obecnej światło galaktyk zosta
ło wyemitowane 7,7 mld lat temu.
Zasięg przesunięcia ku czerwieni ra
zem z pokryciem nieba przeglądu prze
kłada się także na fizyczne rozmiary ob
serwowanej części W szechświata.
W tym sensie WiggleZ stanowi trójwy
miarową mapę rozkładu galaktyk w im
ponującej objętości 1 Gpc3. Dla porów
nania warto wspomnieć, że jest to obję
tość największej komputerowej symula
cji powstawania struktur we Wszechświecie — Millenium Simulation.
Dane przeglądu są obecnie analizo5/G0II

w skrócie
wane pod kątem teoretycznym. Opiera
jąc się na własnościachi obserwowane
go rozkładu galaktyk, kosmologowie
mierzą podstawowe parametry modelu
kosmologicznego opisującego powsta
wanie i ewolucję struktur we Wszechświecie. Jednym z najbardziej tajemni
czych składników tego modelu jest tzw.
ciemna energia — egzotyczna forma
energii pojawiająca się najczęściej w po
stulowanej przez Einsteina postaci sta
łej kosmologicznej, odpowiedzialna za
obserwowalnąfazę przyspieszenia eks
pansji Wszechświata. Pytanie o naturę
ciemnej energii pozostaje wciąż otwar
te. Rola przeglądu WiggleZ będzie po
legała przede wszystkim na doprecy
zowaniu modelu ciemnej energii, co po
tencjalnie może przybliżyć nas do roz
wiązania zagadki pochodzenia tej for
my energii. Warto wspomnieć w tym
miejscu, że jednym z alternatywnych
wyjaśnień ciemnej energii jest teoria
oparta na modyfikacji ogólnej teorii
względności (tzw. teoria f(R)), która
przewiduje fazę przyspieszenia eks
pansji Wszechświata bez odwoływania
się do egzotycznych form energii. Py
tanie, czy grawitacja Einsteina powin
na być zastąpiona na skalach kosmo
logicznych przez jej modyfikację, będzie
kolejnym problemem, na który analiza
danych przeglądu WiggleZ może rzu
cić odrobinę światła.
Podstawowa metoda testowania
modelu kosmologicznego przy użyciu
danych przeglądu WiggleZ wykorzystu
je wyznaczenie skali tzw. piku oscylacji
akustycznych, będących pozostałością
po okresie oddzielenia się promieniowa
nia od materii we wczesnym Wszechświecie (około 400 000 lat po Wielkim
Wybuchu). Pik manifestuje się wzrostem
tendencji grupowania się galaktyk na
określonej skali kątowej na niebie. Mie-

Południowej Walii w czasie obserwacji w ra
mach projektu WiggleZ. Źródło: NASA/JPLCaltech, Barnaby Norris, Emily Wisnioski,
Sarah Brough, Michael Drinkwater, David
Woods
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rząc tak określoną skalę
kątową oraz znając fi
zyczne rozm iary piku
(wynoszące w dzisiej
szym W szechświecie
około 150 Mpc), metoda
ta pozwala wyznaczyć
odległość do galaktyk
o danym przesunięciu ku
czerwieni (odległość ta
jest odwrotnie proporcjo
nalna do skali kątowej).
Ostatecznym krokiem
jest znalezienie odpo
wiedniego modelu ko
smologicznego lub takie
go zestawu parametrów
kosmologicznych, który
odtwarza obserwowaną
zależność między odle
głością a przesunięciem Fotografia obłoków Rho Ophiuchi wykonana w Obserwato
rium Paranal powstała po złożeniu trzech obrazów w filtrach
ku czerwieni. Pierwsze
B, V i R. To właśnie w tym obszarze formowania gwiazd wy
pomiary pozycji piku aku kryto nadtlenek wodoru (oznaczony kółeczkiem).
stycznego z przeglądu
Źródło ESO/S. Guisard
W iggleZ zgadzają się
w pełni z przewidywaniami tzw. standar został odkryty w Kosmosie przez astro
dowego modelu kosm ologicznego,
nomów wykorzystujących dane z tele
w którym ciemna energia występuje skopu APEX z Europejskiego Obserwa
w postaci stałej kosmologicznej.
torium Południowego (ESO) w Chile.
Przegląd WiggleZ pozwoli także na
Odkrycia dokonała grupa astrono
wyznaczenie ewolucji tzw. czynnika
mów za pomocą teleskopu Atacama
wzrostu struktur kosmicznych. Teore Pathfinder Experiment (APEX), znajdu
tyczna wartość tego parametru i jej za jącego się w chilijskich Andach, na wy
leżność od czasu kosmicznego są czu sokości 5000 m, na płaskowyżu Chajłe na model grawitacji. Oznacza to, że nantor. Obserwacje skierowano na ob
z pomiaru czynnika wzrostu, poprzez po szar w naszej Galaktyce, niedaleko
równanie z teoretycznymi przewidywa gwiazdy Rho Ophiuchi, oddalonej o ok.
niami, można potencjalnie wyciągnąć 400 lat świetlnych. Obszar ten zawiera
wnioski o naturze grawitacji na skalach bardzo zimne (ok. -250°C) i gęste obło
kosmologicznych. Pomimo że analiza ki kosmicznego gazu i pyłu, z którego
danych WiggleZ jest na dość wczesnym
powstają nowe gwiazdy. Obłoki te są
etapie, wstępne pomiary czynnika wzro głównie zbudowane z wodoru, ale za
stu nie wskazują na jakiekolwiek wyraź wierają także śladowe ilości innych pier
ne odstępstwa grawitacji od ogólnej teorii wiastków, a te są głównym celem astro
względności.
nomów poszukujących molekuł w prze
Radek Wojtak strzeni kosmicznej. Takie teleskopy jak
APEX, które dokonują obserwacji na
Brakujące ogniwo,
milimetrowych i submilimetrowych dłu
gościach
fal, sąznakomitym instrumen
czyli woda utleniona
tem odbierającym sygnały od tych czą
w Kosmosie
steczek.
W materii międzygwiazdowej odkryto
Zespół astronomów znalazł charak
cząsteczki nadtlenku wodoru (H20 2). terystyczny „podpis” światła, które emi
Odkrycie daje odpowiedzi na pytania do tują cząstki nadtlenku wodoru pochodzą
tyczące brakującego ogniwa chemicz ce z części obłoków Rho Ophiuchi. Per
nego między dwiema najważniejszymi
Bergman, astronom z Obserwatorium
dla życia cząsteczkami: wody i tlenu.
Kosmicznego w Onsali w Szwecji, po
Nadtlenek wodoru odgrywa kluczową wiedział, że odkrycie nadtlenku wodoru
rolę w chemii wody i ozonu w atmosfe teleskopem APEX było sensacyjne. Na
rze naszej planety. Bardziej znany jest ukowcy wiedzieli z badań laboratoryj
jako tzw. woda utleniona, głównie ze nych, na jakich długościach fali szukać
swojego działania dezynfekującego lub struktur, ale liczba nadtlenku wodoru
jako rozjaśniacz do włosów. Związek w obłoku to zaledwie jedna cząsteczka
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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w skrócie
na 10 mld cząsteczek wodoru, zatem ich
wyłuskanie wymaga bardzo dokładnych
obserwacji. Bergman jest głównym au
torem publikacji na ten temat w czaso
piśmie .Astronomy & Astrophysics”.
Nadtlenek wodoru jest kluczową czą
steczką zarówno dla astronomów, jak
i chemików. Molekuła jest ściśle związa
na z dwiema innymi — tlenem i wodą
które mają istotne znaczenie dla życia.
Ponieważ sądzi się, że większość wody
na Ziemi ma pochodzenie kosmiczne,
naukowcy doznali ulgi, posiadając do
wód na jej powstanie.
Prawdopodobnie nadtlenek wodoru
powstaje w przestrzeni kosmicznej na
powierzchni ziaren pyłu — drobnych
cząsteczek podobnych do piasku i sa
dzy. Pył pełni rolę katalizatora, umożli
wiając połączenie wodoru (H) i cząste
czek tlenu (0 2). Kolejne reakcje nadtlen
ku wodoru z wodorem to prosty sposób
na produkcję wody (H20). Odkrycie nad
tlenku wodoru pozwoli astronomom na
lepsze zrozumienie procesu powstania
wody we Wszechświecie. Pomoże zro
zumieć także inną zagadkę materii międzygwiazdowej: dlaczego cząsteczki tle
nu są tak trudne do wykrycia w Kosmo
sie — znaleziono je dopiero w 2007 r.
za pomocą satelity Odin.
Jeszcze nie wiem, w jaki sposób naj
ważniejsze na Ziemi cząsteczki powstają
w Kosmosie — powiedział Berengere
Parise z Max Planck Institute for Radio
Astronomy w Niemczech. Jednak odkry
cie nadtlenku wodoru pokazuje nam, że
to kosmiczny pył jest brakującym skład
nikiem tego procesu.
Pełniejsza informacja o tych proce
sach będzie możliwa dopiero po serii

dodatkowych obserwacjip Ophiuchi i in
nych, podobnych obłoków okolic formo
wania się nowych gwiazd takimi telesko
pami jak submilimetrowy ALMA (Ataca
ma Large Millimeter/submillimeter Array)
oraz badań w laboratoriach chemicz
nych na Ziemi.
APEX jest wspólnym projektem Max-Planck Institute for Radio Astronomy
(MPIfR), Obserwatorium Kosmicznego
w Onsali (OSO) i ESO. Teleskop APEX
jest obsługiwany przez ESO.
Karolina Wojtkowska, Magda Siuda
Źródło: astronomy.com

Teleskop Herschela
pomaga w rozwiązania
zagadki pochodzenia
kosmicznego pyłu
Nowe obserwacje wykonane w podczer
wieni przez Kosmiczne Obserwatorium
Herschela zdają się ujawniać, że pod
czas eksplozji gwiazdy dochodzi do wy
rzucenia w przestrzeń ogromnych ilości
św ieżego pyłu (o wadze od około
160 000 do 230 000 mas Ziemi). Dowo
dzi to, że wybuchy masywnych gwiazd
(supernowych) są czynnikiem odpowie
dzialnym za istnienie pyłu kosmicznego
także we wczesnych epokach istnienia
Wszechświata. To odkrycie pokazuje siłę
badań astronomicznych prowadzonych
na różnych długościach fal światła —
skomentował Paul Goldsmith, nauko
wiec z NASA Jet Propulsion Laboratory
w Pasadenie (California). Obserwacje
Herschela w podczerwieni dały nam
nowe narzędzie badawcze, umożliwia
jące rozwikłanie tajemnic Kosmosu.

Porównanie dwóch fotografii pozostałości po supernowej SN 1987A. Lewy obraz pochodzi
z Teleskopu Herschela, prawy — w powiększonej skali — przedstawia ten sam obiekt wi
dziany przez Teleskop Hubble'a. Źródło: ESA/NASA-JPL/UCL/STScl
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Pył kosmiczny jest złożony z wielu
pierwiastków i związków: węgla, tlenu,
żelaza oraz innych substancji cięższych
od wodoru i helu. Jest zarazem podsta
wowym budulcem planet oraz organi
zmów żywych i odgrywa znaczenie
w procesie formowania się nowych
gwiazd. Gwiazdy typu słonecznego wraz
z wiekiem zasilają przestrzeń kosmiczną
pyłem, który następnie buduje nowe
pokolenia gwiazd i planet.
Od wieków astronomowie zastana
wiają się, skąd pochodził pył kosmiczny
w bardzo wczesnym Wszechświecie.
W najwcześniejszych epokach istnienia
Kosmosu nie było jeszcze na tyle wielu
gwiazd typu słonecznego, by mogły one
produkować istotne ilości pyłu. Jednak
duże ilości pyłu obserwuje się w bardzo
dalekich, wczesnych galaktykach. Naj
nowsze odkrycie Herschela dowodzi jed
nak, że to gwiazdy supernowe były głów
nymi dostarczycielkami pyłu kosmiczne
go w młodym Wszechświecie.
Grunt pod naszymi nogami jest nie
mal w całości wyprodukowany we wnę
trzach dawnych gwiazd— wyjaśnia ba
daczka projektu Herschel, Margaret
Meixner. Teraz posiadamy bezpośredni
pomiar poziomu wzbogacania przestrze
ni w pył pochodzący z wybuchów super
nowych. Wyniki badań, opublikowane
w lipcowym wydaniu pisma „Science”,
koncentrują się na pozostałościach po
stosunkowo niedawnych supernowych,
które można obserwować gołym okiem
z Ziemi. Supernowa SN 1987A wybu
chła około 170 tys. lat świetlnych od Zie
mi i została zaobserwowana w 1987 r.
Można było następnie śledzić jej zmia
nę blasku. Jasność gwiazdy malała
przez kilka miesięcy. Umożliwiło to szcze
gółowe studia nad wybuchami tego typu
gwiazd, co oznacza, że SN 1987A jest
do dziś jednym z najlepiej zbadanych
obiektów naszego nieba.
Nowy obraz SN 1987A, pochodzący
z Teleskopu Hubble’a, znajduje się pod
adresem http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2011/21 .Początko
wo astronomowie nie byli przekonani, że
Teleskop Herschela jest w stanie „zoba
czyć" pozostałość po wybuchu tej super
nowej. Teleskop wykrywa jedynie naj
dłuższe fale podczerwone, co oznacza,
że jest w stanie zaobserwować dość
chłodne obiekty, produkujące niewiele
ciepła (jak właśnie pył kosmiczny).
SN 1987A została przypadkiem zaob
serwowana podczas „namierzania” in
nego obiektu ujętego w przeglądzie nie
ba — pobliskiego Wielkiego Obłoku Ma
gellana (LMC). Naukowcy byli zdziwie5 / 2 0 II

w skrócie
ni, że udało się dostrzec także pozosta
łość po wybuchu supernowej. Badania
dowodzą że jej blask pochodzi z wiel
kiej chmury pyłu kosmicznego (zawie
rającej 10 tys. więcej masy niż sądzo
no). Pył ten ma temperatury z zakresu 256° do -249° Celsjusza — jest zatem
nawet chłodniejszy niż Pluton (-240°C).
Elżbieta Kuligowska
Źródło: www.nasa.gov

Radioteleskop
na orbicie
18 lipca 2011 r. o godz. 6.31 czasu mo
skiewskiego (UT 0231) z kosmodromu
Bajkonur w Kazachstanie wystartowała
rakieta Zenit-3M, przy użyciu której wy
niesiono na orbitę okołoziemską obser
watorium radiowe Spektr R. Po 10 mi
nutach od chwili startu, gdy wypaliły się
dwa człony rakiety, Spektr R znalazł się
na tzw. orbicie parkingowej, a docelową
orbitę eliptyczną mającą apogeum po
równywalne z apogeum orbity Księży
ca, osiągnął o UT 0606 po przyspiesze
niu przez trzeci człon napędowy o na
zwie Fregata. Był to kulminacyjny mo
ment podjętego w Instytucie Lebiediewa Rosyjskiej Akademii Nauk w latach
80. XX w. — a więc jeszcze za czasów
ZSRR — programu RadioAstron. Nb. po
upadku ZSRR program ten został odło
żony „na półkę", ale reanimowano go
w obecnym stuleciu.
Celem projektu RadioAstron jest
stworzenie interferometrycznej sieci ra
dioteleskopów umożliwiającej obserwa
cje radiowe z ogromną zdolnością roz
dzielczą a Spektr R jest, oczywiście, jej
kluczowym elementem. Dlaczego tego
rodzaju sieć może dostarczyć obrazów
o najwyższej zdolności rozdzielczej, zo
stało szczegółowo wyjaśnione w artykule
e-VLBI, czyli radiowa interferometria
wielkobazowa w czasie rzeczywistym
(„Urania-PA" 2/2008, dostępny na naszej
stronie www). Z artykułu tego czytelnik
dowie się m.in., że o rozdzielczości ob
razu decydują tzw. długości baz, czyli po
prostu odległości pomiędzy radiotelesko
pami, co oznacza, że rozmiary Ziemi sta
nowią tu w zasadzie nieprzekraczalną
granicę. Ale tylko „w zasadzie’’, ponie
waż ograniczenie to można przełamać
za pomocą orbitalnego obserwatorium
radioastronomicznego, jako że długości
baz pomiędzy radioteleskopem na po
kładzie satelity a radioteleskopami na
ziemnymi będą wówczas wynikać z roz
miarów orbity, a więc bez przeszkód
mogą one być wielokrotnie większe niż
rozmiary Ziemi, a tym samym rozdziel
5/Q0II

czości wielokrotnie lepsze od dotych
czas o siągalnych. I rzeczyw iście,
umieszczenie satelity Spektr R na orbi
cie sprawiło, iż tak wielkie bazy będzie
można stworzyć. Stanie się tak dlatego,
że ta nachylona pod kątem 51,6° do rów
nika orbita jest elipsą o dużym mimośrodzie — jej perygeum wahać się bę
dzie w zakresie od 10 do 70 tys. km,
a apogeum od 310 do 390 tys. km. Gdy
zatem Spektr R znajdzie się w pobliżu
apogeum, bazy pomiędzy antenami na
ziemnymi a anteną na jego pokładzie
będą kilkadziesiąt razy dłuższe niż bazy
pomiędzy samymi radioteleskopami na
ziemnymi, a w rezultacie spodziewana
rozdzielczość obrazów sięgnie nawet
8 mikrosekund łuku. Dla porównania roz
dzielczość Kosmicznego Teleskopu
Hubble’a wynosi w najlepszym razie
40 milisekund, czyli jest 5000 razy gor
sza! Orbita, którą Spektr R obiega w cza
sie 9,5 dnia, będzie — głównie za
sprawą pola grawitacyjnego Księżyca ulegać precesji w okresie ok. 3 lat, tak iż
normalna do płaszczyzny orbity zakre
ślać będzie na sferze niebieskiej owal
0 osi wielkiej 150° i osi małej 40°. Taka
ewolucja orbity przełoży się na to, iż
obserwowane obiekty będą widziane
z różnych perspektyw, co ma kolosalne
znaczenie dla jakości obserwacji.
Głównym elementem ważącego ok.
5 1 obserwatorium jest skupiający fale
radiowe reflektor o średnicy 10 m. Oczy
wiście w czasie startu był on zwinięty
127 segmentów, z których się składa, do
piero na orbicie rozwinęło się na zasa
dzie podobnej do płatków kwiatu, tak iż
powstało wklęsłe zwierciadło o ognisko
wej 4,3 m. W jego ognisku umieszczo
ne są odbiorniki. Będąone pracować na
czterech zakresach długości fal: 92,18,
6 i 1,3 cm. RadioAstron jest projektem
międzynarodowym, o czym najlepiej
świadczy pochodzenie aparatury odbior
czej. I tak odbiornik na 92 cm skonstru
owano w Indiach, na 18 cm w Australii,
na 6 cm w Rosji, a na 1,3 cm w Finlan
dii. Do tego międzynarodowego towa
rzystwa należy też dodać Szwajcarię,
skąd pochodzi pokładowy wzorzec cza
su. Międzynarodowy charakter RadioAstronu ujawni się jed na k przede
wszystkim w trakcie obserwacji, kiedy
elementami sieci będzie kilkanaście ra
dioteleskopów rozmieszczonych na ca
łej Ziemi, w tym największe: Arecibo (Pu
erto Rico) o średnicy 305 m, Green Bank
(USA) o średnicy 110 m i Effelsberg
(Niemcy) o średnicy 100 m. Dzięki
uczestnictwu w projekcie RadioAstron
tak wielkich anten, stosunkowo mały rozU r a n i a . - POSTĘPY ASTRONOMII

Oficjalna witryna programu RadioAstron:
http://www.asc.rssi.ru/radioastron/

miar anteny na pokładzie Spektr R prze
stanie być problemem, ponieważ w ob
serwacjach interferometrycznych obo
wiązuje reguła stanowiąca, że połącze
nie małej anteny w jedną parę z dużą
jest równoważne stworzeniu interfero
metru, w którym oba elementy mają
średnicę równą średniej geometrycznej
średnic faktycznych anten. A zatem np.
interferometr, którego elementami są
Spektr R i Arecibo, działa tak, jak gdyby
obie anteny miały po ^ ( 3 0 5 * 1 0 ^
~ 55 m.
Program naukowy RadioAstronu\es\
wszechstronny. Na czoło wybijają się
jednak dwa projekty, a mianowicie ob
serwacje centrów aktywnych galaktyk,
a to oznacza studiowanie procesów fi
zycznych w bezpośrednim sąsiedztwie
supermasywnych czarnych dziur oraz
badanie kosmicznych maserów i megamaserów. Temu ostatniemu celowi
jest dedykowany zwłaszcza odbiornik
na 1,3 cm, tj. na linię widmową wody,
szczególnie często spotykaną w ko
smicznych maserach. Jednym z pierw
szych obiektów, który będzie obserwo
wany przez Spektr R, jest aktywna ga
laktyka M87 w grom adzie galaktyk
w gwiazdozbiorze Panny. W skali ko
smologicznej odległość do M87 jest ra
czej niewielka, bo wynosi „tylko” 54 min
lat świetlnych (16,5 megaparseka), co
oznacza, że przy zdolności rozdzielczej
na poziomie 8 mikrosekund kątowych
będziemy w stanie dostrzec w M87
szczegóły o rozmiarach rzędu zaledwie
100 jednostek astronomicznych, czyli
porównywalne z rozmiarami Układu
Słonecznego.
Do momentu ukończenia niniejsze
go tekstu, a dokładnie do 4 sierpnia br.,
misja Spektr R przebiegała zgodnie
z planem. Przewidywany czas pracy
Spektr R to 5 lat, ale jeśli aparatura nie
zawiedzie, a z drugiej strony znajdą się
środki na kontynuowanie misji, to będzie
ona przedłużona o kolejne 5 lat.
Andrzej Marecki
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astronomia w szkole

Obserwacje astronomiczne ze szkolnej ławy
adioastronomia jest dla uczniów szkoły średniej, a tym
bardziej gimnazjum, dyscypliną dość egzotyczną.
>0 astronomii każdy uczeń ma mniejsze lub większe
pojęcie, ale o radioastronomii — jak wynika z moich doświad
czeń pedagogicznych — prawie żaden nie słyszał i nie wie,
czym ten dział się zajmuje. Nic dziwnego, nie ma jej w pro
gramach nauczania i rzadko się o niej mówi. Tym bardziej
należy z uznaniem zauważyć, że pojawiła się nowa możli
wość obserwacji astronomicznych dla uczniów, wykorzystu
jąca metody radioastronomii, które pozwalajązobaczyć naszą
Galaktykę. Na wstępie opowiem krótko, w jaki sposób do
szło do tego, że zainteresowałem się radiowymi obserwacja
mi Drogi Mlecznej.
Od paru już lat prowadzę z uczniami gimnazjum w małej
miejscowości Niedźwiedź koło Mszany Dolnej zajęcia do
datkowe z fizyki i astronomii. Mamy własny, 20-cm reflek
tor, który w pogodne noce ustawiamy na boisku szkolnym
lub nieco dalej poza szkołą — gdzieś na jednej z okolicz
nych górek — i prowadzimy obserwacje. Nie są to tylko
zajęcia z astronomii. Głównie przedmiotem zajęć jest fizy
ka, ale bardzo często wykorzystuję tematykę astronomiczną,
ponieważ cieszy się ona u młodzieży dużym zainteresowa
niem i inspiruje ją do zadawania pytań, które zresztą często
wykraczają poza astronomię. Zajęcia te obecnie prowadzę
we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach
ponadregionalnego projektu FENIKS. Raz w semestrze jeź
dzimy na zajęcia na uczelni w Krakowie, a ponadto ucznio
wie w ykonują projekty naukowe, które są prezentowane
w etapie uczelnianym albo w formie plakatu lub — ok. 10
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Rys. 1. Księżyce lo i Europa sfotografowane przez Dominikę Szczy
gieł i Monikę Hanula, listopad 2009
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najlepszych projektów — w formie prezentacji ustnej wraz
z pokazem. Pierwszym astronomicznym projektem dwóch
moich uczennic, Dominiki Szczygieł i Moniki Hanula, było
wyznaczenie okresu obiegu Io i Europy na podstawie kilku
dniowych obserwacji księżyców Jowisza, które przeprowa
dziły w listopadzie 2009 r.
Podczas naszych zajęć często korzystamy również ze
zdalnie sterowanych teleskopów Ironwood North Observa
tory: INO-l i 1NO-2. Są to teleskopy optyczne udostępnia
ne przez amerykański program edukacyjny H ands-O n Uni
verse, za pośrednictwem europejskiego odgałęzienia tego
programu EU-HOU. Instytucją koordynującą programu
w Europie jest Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu,
UPMC (Olivier Marco, Roger Ferlet, Anne-Laure Melchior),
a w Polsce Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie (Józefina
Turło, Lech Mankiewicz). Dostępem do teleskopów INO
koordynuje Lech Mankiewicz. Niektóre z wyników obser
wacji moich uczniów można zobaczyć na stronie interneto
wej Publicznego Gimnazjum w Niedźwiedziu http://zsig.niedzwiedz.pl/ . Uczniowie, wykonując obserwacje zdalnie
sterowanymi teleskopami, poznają nie tylko różne obiekty
niebieskie, ale zapoznająsię także z techniką fotografii astro
nomicznej, obróbką komputerową uzyskanego materiału,
techniką fotografii barwnej w astronomii itp.
Na początku bieżącego roku na stronach EU-HOU na
tknąłem się na informację o możliwości zdalnych obserwa
cji radiowych Drogi Mlecznej. Jednak nie mogłem znaleźć
sposobu na uzyskanie dostępu do radioteleskopu SALSAOnsala należącego do szwedzkiego obserwatorium Onsala
Space Observatory skonstruowanego na potrzeby uczniów,
studentów i nauczycieli w celu wprowadzenia w zagadnie
nia radioastronomii. Poprosiłem więc Lecha Mankiewicza
o pomoc, a on skierował mnie do Krzysztofa Chyżego, pra
cow nika naukowego Obserw atorium Astronom icznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego (OAUJ), który jest koordy
natorem w Polsce nowego międzynarodowego projektu edu
kacyjnego przygotowywanego przez EU-HOU — Radio
we obserwacje Drogi Mlecznej (http://www.oa.uj.edu.pl/
hou). Ucieszyłem się, ponieważ w planie na ten semestr
miałem w ramach FENIKSA tematykę astronomiczną i wi
zytę w OAUJ w maju. Miałem okazję wcześniej nawiązać
kontakt i lepiej przygotować moich uczniów i siebie do za
jęć majowych w obserwatorium. Zgłosiłem moją szkołę do
projektu i siebie na szkolenie, które miało odbyć się w kwiet
niu.
Na szkolenie zostałem wybrany wraz z dwoma innymi
nauczycielami z Polski, Małgorzatą Kaźmierczak z X LO
w Krakowie i Marianną Stopyra-Gardiasz z Zespołu Szkół
nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Zajęcia odbywały się w uro
czym zakątku Portugalii, w górskiej Pampilhosa da Serra,
gdzie w tych dniach odbyło się również oficjalne otwarcie
radioteleskopu GEM (Galactic Emission Mapping), skanu
jącego Galaktykę i rejestrującego jej tło radiowe. Tam mię-
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dzy innymi przechodziliśmy praktyczne ćwiczenia w ob i wykonujemy obserwacje. Oczywiście przed pierwszymi
serwacjach radiowych Drogi Mlecznej na fali 21 cm radio obserwacjami koniecznie należy zapoznać się z instrukcją
teleskopem w Onsali i analizie wyników. Teraz już bez pro pracy na radioteleskopie. Jest ona dostępna na stronach EUblem u uzyskałem dostęp do radioteleskopu dla moich -HOU, również w wersji polskiej.
uczniów. Z tematyką wykorzystania radioteleskopu w On
Jest to naprawdę łatwe zarówno dla nauczyciela, jak i dla
sali zetknąłem się również na warsztatach EU-HOU w Pa ucznia. Ja zapoznałem swoich uczniów z zasadami i poka
ryżu w czerwcu 2011 r., prowadzonych przez UPMC, do załem praktyczną stronę pracy z radioteleskopem na jed 
udziału w których gorąco zachęcam. Warsztaty te odbywają nych dwugodzinnych zajęciach. W ciągu następnych zajęć
się regularnie od pewnego już czasu i są planowane także pozwoliłem uczniom pracować z radioteleskopem samo
jesienią i w pierwszej połowie 2012 r. Każdy nauczyciel, dzielnie, jednak doglądając, co robią, i pomagając w sytu
który prowadzi zajęcia z astronomii, znajdzie tam dla siebie acjach problemowych, a za trzecim razem wykonywali ob
ciekawe tematy i ćwiczenia dla swoich uczniów. Informa serwacje całkowicie samodzielnie. Dwie moje uczennice,
cje o warsztatach można znaleźć na stronach Hands-On Dominika Szczygieł i Karolina Florek postanowiły wyko
Universe w wydaniu europejskim, a informację o tym, jak nać mapę Galaktyki w ramach projektu naukowego na kon
starać się o finansowanie udziału w serwisie Comeniusa, kurs projektów przeprowadzany w ramach FENIKSA. Wy
w dziale Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej (http:// konały go zupełnie samodzielnie, dostały się do grupy 10
www.comenius.org.pl).
najlepszych projektów w finale konkursu i w finale, pre
Projekt Radiowe obserwacje Drogi Mlecznej jest w fa zentując go publicznie, zdobyły 3 miejsce, nagrodzone udzia
zie organizacji. Ze szczegółami można zapoznać się na pol łem w wakacyjnym obozie naukowym.
skiej stronie tego projektu http://www.oa.uj.edu.pl/hou. Je
Oto jak one same opisują swoją pracę:
żeli zaś chcemy przeprowadzać takie obserwacje z uczniami
Obie bardzo lubimy astronomię, więc temat naszego pro
już teraz, można skorzystać z działającego od pewnego czasu jektu „Mapa Drogi Mlecznej ”od razu przypadł nam do gu
— pilotażowo — radioteleskopu w Onsali. Wystarczy zare stu. Miałyśmy z tym bardzo dużo pracy. Po pierwsze musia
jestrować się na stronie http://jare.oso.chalmers.se/salsa/, po łyśmy zapoznać się z pojęciami długości i szerokości
czym po kilku dniach otrzymuje się maila z danymi nie galaktycznej oraz innymi ważnymi terminami astronomicz
zbędnymi do zalogowania się na komputer sterujący radio nymi. Po wstępnej teorii mogłyśmy przejść do praktyki. A by
teleskopem. Logujemy się przez program kliencki NX Client ła ona bardzo przyjemna, bowiem polegała na sterowaniu
(odpowiedni do wersji używanego na swoim komputerze radioteleskopem, który znajdował się w Onsali (Szwecja),
systemu), który jest programem typu freeware do ściągnię przez Internet. Na jednej ze stron mogłyśmy obserwować,
cia z Internetu. Musimy go wcześniej zainstalować na swo jak porusza się w stronę, którą mu wyznaczyłyśmy. Odbie
im komputerze. Po zalogowaniu się uruchamiamy na kom rałyśmy nim sygnały wysyłane przez wodór znajdujący się
puterze zdalnym program do sterowania radioteleskopem w naszej Galaktyce. Z danych, które otrzymałyśmy, odczy-

W maju br. uczniowie odwiedzili Obserwatorium Astronomiczne w Krakowie. Od lewej: Dariusz Moskała, Szymon Krzysztofiak, Karolina
Florek, Jakub Wojakowski, Łukasz Liberda, Jakub Napora, Dominika Szczygieł
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tywałyśmy długość galaktyczną i prędkość radialną danego
obłoku. Dzięki tym informacjom mogłyśmy wyliczyć odle
głości obłoków od centrum Galaktyki i zrobić z nich wykres,
który przedstawiał ramiona spiralne Drogi Mlecznej. Nasz
projekt dostał się do finału konkursu w ramach Feniksa
i przedstawiałyśmy go na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Do ustnej prezentacji musiałyśmy przygotować
się same, gdyż nasz nauczyciel wyjechał na szkolenie do
Paryża. Miałyśmy kilka problemów: po pierwsze chciały
śmy zademonstrować efekt Dopplera dla fa l dźwiękowych,
ale program rejestrujący widmo fa l dźwiękowych zepsuł się
i nie umiałyśmy tego naprawić. Ostatecznie zrezygnowały
śmy z tego punktu programu. Po drugie na miejscu proble
mem było połączenie się z Internetem, a zaplanowałyśmy
pokazać na żywo sterowanie radioteleskopem. Bardzo się
denerwowałyśmy, ale w końcu technikowi, który pomagał
uczestnikom prezentacji, udało się znaleźć rozwiązanie
i wszystko się udało. Nasz pokaz spodobał się i zdobyłyśmy
III miejsce. W nagrodę jedziemy na obóz naukowy. Bardzo
się cieszymy.
Wykonując obserwacje radioteleskopem, możemy zrobić
dwa ćwiczenia: wyznaczenie krzywej rotacji dla Galaktyki
i wykonanie mapy rozmieszczenia wodoru w płaszczyźnie
Galaktyki. Krzywa rotacji, czyli zależność szybkości ruchu
orbitalnego materii w Galaktyce wokół centrum Galaktyki
od odległości od centrum pokazuje uczniom, że mamy tu do
czynienia z autentycznym problemem. Jeżeli uświadomimy
im wcześniej, że zgodnie z prawem powszechnego ciążenia,
które dobrze znają z lekcji fizyki, a więc też zgodnie z prawa
mi Keplera, podobnie jak dla planet Układu Słonecznego szyb
kości ruchu obiegowego powinny maleć wraz z odległością
od centrum, wtedy po sporządzeniu krzywej rotacji dla Ga
laktyki odkrywają, że ta zależność jest stała, a więc sprzecz
na z tym, co powinno wynikać z ich dotychczasowej wiedzy.
Pojawia się okazja do snucia hipotez o ciemnej materii lub
o modyfikacji praw Newtona. Do wyznaczenia mapy roz
mieszczenia wodoru w Galaktyce korzystamy z faktu ustalo
nego w pierwszym ćwiczeniu, że szybkość ruchu obiegowe
go materii wokół centrum Galaktyki jest stała.
Na etapie gimnazjum tutaj pojawiają się największe pro
blemy formalne, gdyż uczniowie nie znają jeszcze trygono
metrii ani równań kwadratowych. Problemy te, jak sądzę,
możemy bez szkody dla całości ćwiczenia jednak ominąć,
podając uczniom właściwie jeden tylko wzor na odległość
obłoku wodoru od centrum Galaktyki R w zależności od jego
prędkości radialnej Vr,
V0 sin / + Vr

( 1)

gdzie:
R() = 8,5 kpc — odległość Słońca od centrum Galaktyki,
Vg= 220 km/s — prędkość Słońca w ruchu wokół centrum
Galaktyki
/ — długość galaktyczna,
którą następnie mogą obliczyć, posługując się arkuszem kal
kulacyjnym, natomiast jego położenie w Galaktyce mogąjuż
wyznaczyć, posługując się metodą geometryczną: na wyzna230

Rys. 2. W środku okręgu znajduje się Słońce S, poniżej literą C ozna
czono centrum Galaktyki. Obserwacje obejmowały długości galak
tyczne w zakresie 30-150 stopni, a widoczne struktury to fragmenty
ramion spiralnych Perseusza i Cygnusa

czonym z punktu obserwacji kierunku, określonym długo
ścią galaktyczną, posługując się cyrklem z rozstawem nóżek
określonym przez obliczoną wcześniej odległość w odpowied
niej skali odkłada się położenie obłoku wodoru. Problem po
jawia się tylko w pierwszym kwadrancie (długości galaktyczne
od 0° do 90°). Wyznaczona odległość daje niejednoznaczne
położenie obłoku. Łuk zakreślony cyrklem z centrum Galak
tyki przecina kierunek obserwacji w dwóch miejscach. Aby
rozstrzygnąć, które rozwiązanie jest właściwe, musimy wy
konać dodatkową obserwację dla problematycznej długości
galaktycznej, ponad płaszczyzną Galaktyki, powiedzmy dla
szerokości +5°. Jeżeli obłok był dalej od obserwatora, wtedy
natężenie promieniowania powinno zdecydowanie się zmniej
szyć, jeżeli zaś był bliżej, podniesienie kierunku obserwacji
o 5° ponad płaszczyznę Galaktyki nieznacznie tylko zmniej
szy natężenie rejestrowanej fali radiowej.
Na zakończenie warto jeszcze powiedzieć, że pożyteczne
jest pokazanie efektu Dopplera dla dźwięku i podkreślenie,
że zachodzi on także dla fal elektromagnetycznych (nie tylko
radiowych), co dla astronomii i kosmologii ma olbrzymie
znaczenie w praktyce badawczej. Można to łatwo pokazać,
wykorzystując generator akustyczny, jakiś mały głośniczek,
komputer z mikrofonem i program komputerowy do analizy
sygnału akustycznego (ja używam Spectrum Lab).
Głośniczek podłączony do generatora generuje dźwięk
o ustalonej częstotliwości, rejestrujemy go za pomocą anali
zatora na komputerze, który wyświetla odpowiednie widmo.
Zbliżamy i oddalamy głośniczek od mikrofonu podłączone
go do komputera szybkim ruchem i zauważamy, że w przy
padku zbliżania głośniczka widmo przesuwa się w stronę fal
o większej częstotliwości, a w przypadku oddalania w stronę
mniejszych częstotliwości. Obserwacja ta pomaga zdecydo
wanie w bardziej przekonującej interpretacji obserwowanych
później widm emisji radiowej.
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Rys. 3. Na osi poziomej widmo częstotliwości w hercach, a na pionowej czas (hh:mm:ss). W górnym
światła widzianych jako sze oknie przekrój widma w danym momencie czasu
reg jasnych i ciemnych prąż
ków i porównać z widmem w postaci wykresu natężenia dla które na co dzień kojarzą się uczniom raczej z przekazem
poszczególnych składowych częstotliwości.
informacji. Początkowo często musiałem im tłumaczyć, że
Wtedy ucznia nie zaskoczy widok tego, co będzie mógł nie chodzi tu o poszukiwanie inteligencji pozaziemskiej, lecz
bezpośrednio po obserwacji zobaczyć. W tym celu można 0 rejestrację fal radiowych, których źródłem są naturalne
użyć znakomitego programu SalsaJ, przygotowanego i udo zjawiska fizyczne. To jest kolejny argument: uczniowie mogą
stępnianego bezpłatnie uczniom i nauczycielom wykonują zapoznać się z rożnymi, nieznanymi przez nich zjawiska
cym ćwiczenia zaprojektowane w programie EU-HOU. Wy mi, które są przyczyną powstawania fal radiowych, jak np.
korzystując go, możemy analizować dane z obserwacji, emisja fali 21 cm przez wodór atomowy, która została prze
otrzymując albo widmo w postaci prążków, albo w postaci widziana teoretycznie w roku 1944 i potwierdzona obser
wykresu, od razu z przeliczoną różnicą częstotliwości wyni wacyjnie w roku 1951. Wreszcie uczeń zadaje pytanie, jak
kającą z efektu Dopplera na szybkość radialną.
to się właściwie technicznie robi? Ma on okazję nie tylko
Pokazanie uczniom astronomicznych obserwacji radio sprawdzić, jak za pomocą obserwacji radiowych można „zo
wych jest ważne z kilku powodów. Przede wszystkim dlate baczyć” spiralną strukturę naszej Galaktyki — na dodatek
go, że mają w ten sposób okazję do poznania dyscypliny od wewnątrz, znajdując się pośród gwiazd, pyłu i gazu, któ
naukowej in statu nascendi. Historia rozwoju radioastrono re ją tworzą, ale co więcej, samodzielnie może takie obser
mii sięga wstecz zaledwie 60 lat, jej znaczenie zaś dla współ wacje wykonać, dokonując autentycznych, swoich własnych
czesnej astronomii i kosmologii jest nie do przecenienia. Po 1 unikalnych pomiarów emisji radiowej i następnie, anali
drugie radioastronomia ukazuje nam nasze bliskie otocze zując je, otrzymać zarys ramion spiralnych, tych położo
nie i Wszechświat niedostępne bezpośredniej, naocznej ob nych najbliżej Słońca. Wszystko to może zrobić każdy uczeń,
serwacji — do obserwacji Kosmosu używa fal radiowych, który ma dostęp do Internetu, siedząc w klasie w dowolnej
szkole, niezależnie czy jest to mała szkółka gdzieś na wsi,
czy w dużym mieście. Jest to, według mnie, jeden z tych
elementów współczesnej polskiej edukacji, które realnie wy
równują szanse uczniów. Wystarczy tylko zainteresowanie
i chęć sięgnięcia po taką możliwość.

Rys. 4. Widmo emisji obłoków wodoru w Galaktyce, / = 160°
5/2 0II

M gr M arian Talar— absolw en t Wydziału M at.-F iz.-C h em .
U n iw ersytetu Śląskiego w K atow icach, n au czyciel fizyki,
m atem atyki i inform atyki w P ublicznym Gim nazjum im.
W ładysław a O rkana w N ied źw ied ziu i w Z esp o le S zkół
P on a d g im n a zja ln ych im. inż. Józefa M arka w M sza n ie
D olnej.
D om inika S zczyg ieł — absolw en tka P u bliczn ego G im na
zjum w N iedźw iedziu, o d 1 w rześnia 2011 uczennica 1 klasy
I LO w Krakow ie.
K arolin a F lorek — ukończyła 2 klasą P u bliczn ego G im 
nazjum w N iedźw iedziu , o d 1 w rześnia uczennica klasy 3.

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

231

kalendarz astronomiczny 2011

ryiissĄ iticatn

Listopad

20
18

Słońce

- Merkury
- W enus

16

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada Słoń
ce wschodzi o 5h31m, zachodzi o 15h08m, a 30 listopada
wschodzi o 6h21m, natomiast zachodzi o 14h28m. W dniu 25
listopada wystąpi częściowe zaćmienie Słońca, niewidocz
ne w Polsce.

31 XI

14
12-

c 10
8

6i

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

4

Data 2011

2 -i

XI

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
XI 29
XII 1

L0n

P [°]
24,56
24,21
23,84
23,44
23,00
22,53
22,03
21,51
20,95
20,36
19,74
19,10
18,42
17,72
17,00
16,24

4,43
4,22
4,02
3,80
3,58
3,36
3,14
2,90
2,67
2,43
2,19
1,94
1,70
1,45
1,20
0,94

201,65
175,27
148,90
122,53
96,16
69,79
43,42
17,06
350,69
324,33
297,96
271,60
245,24
218,88
192,52
166,16

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
16d07h03m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec listopa
da, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: pierwsza kwadra 2d16h38m, pełnia 10d20h16m,
ostatnia kwadra 18d15h09m i nów 25d06h10m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 8 listopada o 13h21m, natomiast w perygeum 23 listopada o 23h25m.
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20 XI........

..........

.........................

,
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50

30

55
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Rys. 1. Merkury i Wenus nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) pod koniec zmierzchu cywilnego w listopadzie i grud
niu 2011 r. (około godzinę po zachodzie Słońca)

świecącego w gwiazdozbiorze Lwa z jasnością 0,9m. Mała
średnica tarczy planety, wynosząca jedynie 6”, praktycznie
uniemożliwia dostrzeżenie jakichkolwiek szczegółów po
wierzchniowych przez teleskopy amatorskie, jednak z łatwo
ścią można zauważyć najmniejszą w 2011 r. fazę Marsa,
wynoszącą 0,9.
W pierwszej połowie nocy na granicy gwiazdozbiorów Ryb
i Barana znajdziemy Jowisza, świecącego z jasnością-2,9"1.
W ciągu miesiąca warunki widoczności planety praktycznie
nie ulegają zmianie. Przez teleskop możemy obserwować
tarczę Jowisza o średnicy 48”, zmiany w układzie chmur pla
nety oraz zjawiska w systemie jej księżyców galileuszowych.
Nad ranem w gwiazdozbiorze Panny, jest widoczny Sa
turn świecący z jasnością+0,7m. Warunki widzialności pla
nety w ciągu miesiąca szybko się poprawiają— wysokość
Saturna nad horyzontem, mierzona na godzinę przed wscho
dem Słońca, zwiększa się w tym okresie od 8° do 25°.
W pierwszej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Ryb, moż
na obserwować Urana jako „gwiazdę” o jasności 5,8m. Wie
czorem w gwiazdozbiorze Wodnika, na wysokości 25° nad
południowym horyzontem (półtorej godziny po zachodzie

Planety, planety karłow ate i p lanetoidy
Pod koniec listopada wieczorem, tuż po zachodzie Słoń
ca, bardzo nisko nad południowo-zachodnim horyzontem,
pojawia się Merkury. Obserwacja planety jest jednak prak
tycznie niemożliwa, gdyż pod koniec zmierzchu cywilnego
(w godzinę po zachodzie Słońca) wzniesie się ona na mak
symalną wysokość zaledwie 0,5° nad horyzontem, ginąc
w blasku zorzy wieczornej.
Wieczorem, w pobliżu Merkurego pojawia się Wenus
jako „Gwiazda Wieczorna” o jasności -3 ,7 m. Warunki widocz
ności planety w ciągu miesiąca szybko się poprawiają —
pod koniec listopada w godzinę po zachodzie Słońca znaj
dziemy ją już na wysokości 5° nad horyzontem, jednak na
dal może ona niknąć w blasku zorzy wieczornej.
W drugiej połowie nocy możemy obserwować Marsa,
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A [°]
Rys. 2. Merkury i Saturn nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego w listopadzie i grudniu
2011 r. (około godzinę przed wschodem Słońca)
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Słońca), można natomiast obserwować Neptuna
jako „gwiazdę” o jasności 7,9m.
Planeta karłowata (134340) Pluton znajduje się
na niebie zbyt blisko Słońca i je st niewidoczna.
W ieczorem można obserwować planetę karło
w atą (1) Ceres, św iecącą w gwiazdozbiorze W od
nika (jasność 8,4m— 8,7m): 7 XI: 23h30,7m, -1 7 °3 5 ’;
17 XI: 23h30,6m, -1 6 °4 5 ’; 27 XI: 23h32,8m, -1 5 ° 4 2 \
W listopadzie w pobliżu opozycji znajdują się
jasne planetoidy Gaśniejsze od 9,0m):
(15) E unom ia, (ja sn o ść 8 ,2 m— 7 ,9 m): 7 XI:
4h25,8m, +38°26’; 17 XI: 4 h16,5"\ +37°52'; 27 XI:
4h05,7m, +36°50’.
(29) Am phitrite, (jasność 8,7m— 9,2m): 7 XI:
2h31,9m, +22°59’; 17 XI: 2h22,0m, +22°28'; 27 XI:
2h13,8m, +21°52’.
K o m e ty
Wieczorem wysoko na niebie w gwiazdozbiorze
Herkulesa będzie można przy pomocy lornetek ob
serw ować kometę C/2009 P1 (Garradd): 31 X:
17h37,6m, +18°44’, 7,9m; 10X1:17h33,6m, +19°00’, 7,8m;
20 XI: 17h31,4m, +19°35’, 7,7m; 30 XI: 17h30,5m,
+20°32’, 7,6m. Przewidywana średnica głowy komety
wynosi 6’, czyli około jedną piątąśrednicy tarczy Księ
życa.
N a le ż y p a m ię ta ć , że p o ło ż e n ie k o m e ty,
a zwłaszcza jej jasność, może się nieco różnić od
przewidywanego. Zaleca się podejmować próby jej
dostrzeżenia z dala od miasta, najlepiej w okresie
nowiu Księżyca, czyli pod koniec listopada.

Rys. 3. Trasa planety karłowatej (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodni
ka w listopadzie 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)

M e te o ry
Od 6 do 30 listopada promieniują meteory z roju
Leonidów (LEO), związanego z kometą 55P/Tempel-Tuttle. Radiant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Lwa i ma współrzędne: rekt. 10h08m, deki. +22°.
Główne maksimum aktywności przypada w tym roku
18 listopada o 3:40 UT, jednak możliwe jest wystą
pienie innych maksimów. W obserwacjach meteorów
będzie przeszkadzał Księżyc w ostatniej kwadrze.

kulesa w listopadzie i grudniu 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)

* * *

1d23h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 2°.
3d04h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku Mare Australe (oświetlone)
3d19h12m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
4d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
5d02h47mGwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
6d21h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
8d22h23mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],

-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2009],
11d11h Minimalna libracja Księżyca (3,3°) w kierunku krateru Schickard (oświetlony)
11d16h19m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
13d06h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 2°.
14d09h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca
w odległości 22°45'.
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
17a01h06mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
17d19h12mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
18d09h Maksymalna libracja Księżyca (9,2°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona)

9d Gwiazda zmienna długookresowa R Tri (miryda) (2h37,0m,
+34°16’) osiąga maksimum jasności (6,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2008],

19d Gwiazda zmienna długookresowa R And (miryda) (0h24,0m,
+38°35’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2010],

9d15h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

19d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 8°.

9d17h Neptun nieruchomy w rektascensji.

19d04h Odkrycie gwiazdy 19 Sex (5,8m) przy ciemnym brzegu
Księżyca w ostatniej kwadrze, widoczne prawie w całej Pol-

11d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m,
5/20II
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see (z wyjątkiem południowej i południowo-zachodniej czę
ści) na wysokości 39° nad horyzontem (Szczecin 4h04m —
Olsztyn 4h19m). W pasie Zielona Góra-Kraków zakrycie wi
doczne jako brzegowe.
19d18h37mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA" 6/2007],
19d20h09mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
19d20"33mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
21d00h06m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/i Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
21d21h55mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
22a16h10mSłońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 240°.
22d19h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.

s
F. Espenak, N ASA s GS FC

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
23d20h55m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
23d23h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
24d09h Merkury nieruchomy w rektascensji.
24d19h Minimalna libracja Księżyca (3,0°) w kierunku Mare Humboldtianum (zacienione)
24d21h21mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
25d Częściowe zaćmienie Słońca. Cień Księżyca przechodzi pod
południowymi obszarami biegunowymi Ziemi. Zaćmienie wi-

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w li
stopadzie 2011 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV —
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na lewo
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Rys. 6. Schemat częściowego zaćmienia Słońca w dniu 25 listopada
2011 [wg F.Espenak, NASA/GSFC]
doczne będzie na całym obszarze Antarktydy i Oceanu Antarktycznego, jak również na południowym cyplu Afryki oraz
na Tasmanii i Nowej Zelandii. Faza maksymalna równa 0,9046
nastąpi o godzinie 6h20m16,6s i będzie widoczna u wybrzeży
Antarktydy w punkcie o współrzędnych (p = 68°48'S, A =
81°17’W. Geocentryczne złączenie Słońca i Księżyca w rek
tascensji nastąpi 25 listopada 2011 r. o godzinie 6h09m39,5s.
W Polsce zaćmienie niewidoczne.
26d Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miryda) (13h29,7m,
-23°17’) osiąga maksimum jasności (4,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2010],

Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w listopadzie 2011 (III— Tethys, IV — Dione, V — Rhea,VI
— Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na prawo

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

5/2011

26a00h37mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
26d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
27d04h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
27d18h41mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 5/2007],
28d01h58mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
29d22h14mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

Grudzień
Słońce

(LEO) w okresie od 15 do 20 listopada 2011 r.

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza
w kierunku punktu przesilenia zimowego: 22 grudnia osiąga
najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim i w stę
pując w znak Koziorożca, rozpoczyna astronom iczną zimę.
Dni są nadal coraz krótsze. W W arszawie 1 grudnia Słońce
wschodzi o 6h22m, zachodzi o 14h27m, 22 grudnia wschodzi
o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wschodzi o 6h45m,
ale zachodzi o 14h32m.
W dniu 10 grudnia wystąpi całkowite zaćmienie Księży
ca, widoczne w Polsce przy wschodzie.
Dane dla obserw atorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2011
XII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
XII 31
2012 I 2

P [° ]
16,24
15,47
14,67
13,85
13,01
12,15
11,27
10,38
9,47
8,55
7,61
6,67
5,72
4,76
3,79
2,83

1,86

BoH
0,94
0,69
0,43
0,18
-0 ,0 8
-0 ,3 3
-0 ,5 9
-0 ,8 4
-1 ,1 0
-1 ,3 5
-1 ,6 0
-1 ,8 5
-2 ,1 0
-2 ,3 5
-2 ,5 9
-2 ,8 3
-3 ,0 6

U l
166,16
139,81
113,45
87,10
60,74
34,39
8,03
341,68
315,33
288,98
262,64
236,29
209,95
183,60
157,26
130,92
104,58

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony od
północnego w ierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
13d14h38m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec grudnia,
bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następu
jąca: pierwsza kwadra 2d09h52m, pełnia 10d14h36m, ostatnia
kwadra 18d00h48mi nów 24d18h06m. W apogeum Księżyc znaj
dzie się 6d01h14m, natomiast w perygeum 22d02h58m.
5 /2 0 II

Planety i planetoidy
W drugiej połowie grudnia nad ranem, nisko nad południowo-wschodnim horyzontem, można obserwować Mer
kurego, który na godzinę przed wschodem Słońca w znie
sie się na w ysokość prawie 9°, świecąc z jasnością -0 ,2 m.
Przez teleskop będzie można wtedy dostrzec tarczę plane
ty o średnicy 7" w fazie zbliżonej do kwadry.
W porównaniu z listopadem poprawiają się warunki wie
czornej widzialności Wenus, którą pod koniec miesiąca w go
dzinę po zachodzie Słońca można obserwować na wysoko
ści prawie 14° nad południowo-zachodnim horyzontem jako
„Gwiazdę W ieczorną” o jasności - 4 m. Przez teleskop moż
na dostrzec tarczę planety o średnicy prawie 13” w fazie
zmniejszającej się po pełni.
Warunki widzialności Marsa i Jowisza w porównaniu do
listopada praktycznie się nie zmieniają.
Poprawiają się warunki obserwacji Saturna, który góru
je w drugiej połowie nocy na wysokości 29° nad horyzon
tem, świecąc na tle gwiazdozbioru Panny z ja s n o ś c ią + 0 ,6 m.
Urana można obserwować w pierwszej połowie nocy
w gwiazdozbiorze Ryb, na praktycznie stałej wysokości 37°
nad południowym horyzontem.
Wieczorem można próbować dostrzec znacznie słabsze
go Neptuna, jednak będzie to trudne w związku z jego poło
żeniem zaledwie 20° nad południowo-zachodnim horyzon
tem (w półtorej godziny po zachodzie Słońca).
Planety karłowate (1) Ceres i (134340) Pluton znajdują
się na niebie w pobliżu Słońca i są niewidoczne.
W grudniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida Gaśniejsza od 9,0m):
(15) Eunomia, (jasność 7,9m— 8,6m): 7 XII: 3h55,5m,
+35°24’; 17 XII: 3h47,5m, +33°44’; 27 XII: 3h42,7m, +32°03’;
6 I 2011: 3h41,6m, +30°30’.

Komety
Zarówno nad ranem, jak również wieczorem, w gwiaz
dozbiorze Herkulesa będzie można przy pomocy lornetek
nadal obserwować kometę C/2009 P1 (Garradd): 10 XII:
17h30,3m, +21°54’, 7,5m; 20 XII: 17h30,4m, +23°46’, 7,5m; 30
XII: 17h30,2m, +26°15’, 7,4m. Przewidywana średnica głowy
komety wynosi 6 ’, czyli około je d n ą piątą średnicy tarczy
Księżyca.
Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej
jasność, może się nieco różnić od przewidywanego. Zaleca
się podejmować próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, naj
lepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli pod koniec grudnia.
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Meteory
Od 17 do 26 grudnia prom ieniują meteory z bardzo sła
bo zbadanego roju Ursydów (URS), związanego z kom etą
8P/Tuttle. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Małej
Niedźwiedzicy i ma współrzędne: rekt. 14h28m, deki. +76°.
Maksimum aktywności URS przypada w tym roku 23 grud
nia o 2:00 UT. Strumień jest słaby, jednak w latach 1945
i 1986 zanotowano jego silne rozbłyski. Zwiększona aktyw
ność, aż do ZHR równego 30 i więcej, była również obser
wowana w latach 1988, 1994, 2000, 2006, 2007 i 2008.
W bieżącym roku spodziewana jest również jego zwiększo
na aktywność, w związku z bliskością macierzystej komety.
Tegorocznym obserw acjom tego interesującego roju nie
będzie przeszkadzał Księżyc w nowiu.
Od 7 do 17 grudnia prom ieniują meteory z roju Geminidów (GEM) związanego z planetoidą (prawdopodobnie „wy
gasłą” kometą) (3200) Phaeton. Radiant Gem inidów leży
w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w momencie maksimum aktyw
ności w dniu 14 grudnia ma w sp ó łrzę d n e rekt. 7 h2 8 m,
deki.+33°. Strumień jest zawsze obfity, jednak jego wewnętrz
na struktura pozostaje nadal słabo zbadana, toteż wymaga
on obserwacji nie tylko w momencie przewidywanego mak
simum. W obserwacjach tych meteorów będzie jednak prze
szkadzał Księżyc po pełni.
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3d19h44mGwiazda zmienna // Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
4d05h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
4d09h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
4d23h46m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
6d16h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
8d Gwiazda zmienna długookresowa R Aql (miryda) (19h06,4m,
+8°14’) osiąga maksimum jasności (6,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2010],
9d Gwiazda zmienna długookresowa U Ari (miryda) (3h11,1m,
+ 1 4 °4 8 ’) osiąga maksimum jasności (8,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2009],
9° Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
9d00h Minimalna libracja Księżyca (2,9°) w kierunku krateru Schickard (zacieniony).

1d20h31mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],

10d Całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne we wschodniej Azji,
w Indonezji, w Australii, na Alasce, na Grenlandii oraz w za
chodniej części Oceanu Spokojnego; w Afryce, w Europie i w za
chodniej Azji przy wschodzie Księżyca, natomiast w Ameryce
Północnej oraz we wschodniej części Oceanu Spokojnego przy
zachodzie Księżyca. Przebieg zaćmienia (w nawiasach wyso
kość nad horyzontem w Warszawie): początek zaćmienia pół
cieniowego: 11h33m(-15°), początek zaćmienia częściowego:
12h46m(-10°), początek zaćmienia całkowitego: 14h06m(-2°),
maksimum zaćmienia: 14h32m(1°), koniec zaćmienia całkowi
tego: 14h57m(4°), koniec zaćmienia częściowego: 16h18m(15°),
koniec zaćmienia półcieniowego: 17h30m (25°). Maksymalna
faza zaćmienia całkowitego wyniesie 1,1061. W północnowschodniej Polsce Księżyc wzejdzie wraz z rozpoczęciem fazy
całkowitej, w południowo-zachodniej Polsce jednocześnie z za
kończeniem fazy całkowitej.

3d03h29m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

10d01h51mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],

*

*

*

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
1d04h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku Mare Australe (oświetlone).
1d11h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.

0
1

2
3

/ ii
— /—
X-----\ Vl -y J------V .-------------

4

—

16
17
18
19
2 0

5 vl:lA ----V 4;------

21

6
7 ----V / A -----

23

\

---

10------- ---------1 1
---------1 2
---------1 3
29
1 4
---------1 5
A 4 -\—
1 6
.. *—

22

26
27
28

—

< &<

Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w grudniu 2011 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV —
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na lewo
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30
31
32

Rys. 13. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w grudniu 2011 (III— Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI —
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo
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kalendarz astronomiczny 2011

10d13h27m Uran nieruchomy w rektascensji.
10d23h59m Gwiazda zmienna rj Aqi (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 6/2007].
13d21h04mGwiazda zmienna /? Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
13d22h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
14d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15n24,3m,
-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA’’ 6/2009],
14d01h36m Merkury nieruchomy w rektascensji.
16d07h Maksymalna libracja Księżyca (8,5°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

MomuityfesoiaHtów

16d19h27m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

F. Espenak. NASA's GSFC
edipae.gdc oasLjjov/ectipsa.html
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17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
17d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 9°.
18d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m,
+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2009],
18d04h13m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
19d03hOdkrycie gwiazdy 21 Vir (5,5m) przy ciemnym brzegu Księ
życa po ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce na wyso
kości 19° nad horyzontem (Szczecin 3h10m— Lublin 3h17m).
20d03h22"' Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA ” 5/2006],
20d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.
20d05h28mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
22d05h30mSłońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.
22d18h11m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
23d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
23d03h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 21°50’.
23d15h Minimalna libracja Księżyca (2,9°) w kierunku Mare Fecunditatis (zacienione).

Rys. 14. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 10 grud
nia 2011 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
29d23h26m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
30d23h35m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane s ą w czasie
uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w listopadzie i grud
niu w Polsce „czasie zim owym ”, należy dodać 1 godzinę.
M om enty złączeń planet z Księżycem podane s ą dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
m om enty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.
W spółrzędne równikowe podane s ą dla Epoki 2000.0.
Opracował T. Ściężor

24d Gwiazda zmienna długookresowa V CrB (miryda) (15h49,5m,
+39°34’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
24d18h39mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],
24d19h32mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
26d11h01mJowisz nieruchomy w rektascensji.
26d20h53mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
27d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
28d22h14m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
29d02h Maksymalna libracja Księżyca (8,7°) w kierunku Mare
Austraie (oświetlone).
5 / 2 0 II

(URS) w okresie od 20 do 25 grudnia 2011 r.
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w kraju i na świecie

I Letnia (lecz jakże gorąca) Szkota
rdniach od 25 do 29 czerwca wiedzieli, że do tej pory sądzili, iż tylko zaś sesje dyskusyjno-muzyczne połą
2011 r. w gościnnym Mło oni stawiali na lekcjach „głupie” pytania. czone z g rillo w a n iem gro m ad ziły
dzieżowym Obserwatorium I poważniej dodali, że zafascynowały ich uczestników w godzinach późnowieburzliwe
Astronomicznym w Niepołomicach
od debaty na temat mniejszych czomych.
Szkoła Letnia EAAE mogła się od
i
większych
zagadek Wszechświata...
była się pierwsza Letnia Szkoła Polskie
być
dzięki wsparciu MOA i Stowarzy
Na
koniec
uczestnicy
jednomyślnie
go Oddziału Europejskiego Stowarzysze
szenia
„Galaktyka”, za co organizato
stwierdzili,
że
już
za
rok
ma
się
odbyć
nia na rzecz Edukacji Astronomicznej.
rzy
są
niezmiernie wdzięczni. Wybór
kolejna
letnia
szkoła
w
tym
samym
miej
Pom ysłodaw cą był Ludwik Lehman
zdjęć
jest
do obejrzenia na stronach
scu!
I
tym
razem
ma
być
międzynaro
z Głogowa, który jest oficjalnym polskim
MOA,
a
konkretnie
pod adresem http:/
dowa!
koordynatorem EAAE (European Asso
/moa.edu.pl/kronika/2011/EAAE/relaPrezentacje
i
wykłady
przedstawili
ciation for Astronomy Education). Cho
dziło o to, by skupić w jednym miejscu (w kolejności alfabetycznej): K. Bur cja.htm.
Ludwik Lehman i Grzegorz Sęk
grono aktywnych nauczycieli fizyki da i koledzy z Głogowa, Z. Głownia
z
Niepołomic,
D.
i astronomii, którzy są gotowi wnieść
twórczy wkład w rozwój nauczania astro Latoś z Chorzonomii pod egidą stowarzyszenia. Głów w a, G. M asłow 
nym organizatorem spotkania był Grze ska z Kalisza i M.
gorz Sęk — aktywny członek EAAE. Talar z Niedźwie
Osiemnaścioro uczestników brało czyn dzia. W arsztaty
ny i aktywny (czasem za bardzo) udział i obserwacje pro
w wielu prezentacjach, warsztatach, ob wadzili W. Poleserwacjach, sesjach wieczornych, noc siuk z Wałbrzycha
iG. Sęk z Niepoło
nych i porannych etc.
Atmosfera spotkania była niezwykle mic, seans w pla
twórcza i sympatyczna, a dyskusje me netarium przedsta
rytoryczne i gorące zarazem. Może naj wił G. Sęk. Odbyła
lepiej podsumowali to w szystko ab się także rowerowa
solw enci jed n eg o z liceów , którzy wycieczka na Ko
prezentowali podczas Szkoły swoje eks piec Grunwaldzki
Zajęcia z sekstansem. Fot. MOA
perymenty. Swojemu nauczycielowi po w Niepołomicach,

W

Wyniki konkursu astrofotograficznego
„AstroCamera 2011”
Z uwagi na przypadającą 28 stycznia 2011 roku czterechsetną rocznicę urodzin Jana Heweliusza, wybitne
go astronoma gdańskiego, Park Kulturowy Fortyfikacji
Miejskich „Twierdza Gdańsk” (Centrum Hewelianum)
ogłosił Konkurs Astrofotograficzny AstroCamera 2011,
skierowany do miłośników astronomii i astrofotografii
podzielających naukowe pasje Jana Heweliusza.
W konkursie wyznaczone zostały dwie kategorie: do
pierwszej należały zdjęcia obiektów Układu Słoneczne
go, natomiast do drugiej zdjęcia obiektów głębokiego
nieba. Spośród 38 zdjęć zgłoszonych do konkursu jury
sześć nagrodziło oraz pięć wyróżniło.
Kategoria 1. Obiekty Układu Słonecznego
I nagroda. Tytuł pracy: „Słońce negatywnie nastawione”,
autor Paweł Rojewski z Tczewa (patrz s. O.IV, inne prace
zaprezentujemy w następnych zeszytach „Uranii”).
II nagroda. Tytuł pracy: „Jowisz, Ganimedes i jego cień”,
autor Jerzy Łągiewka z Katowic.
III nagroda. Tytuł pracy „Clavius i okolice", autor Domi
nik Paciorek z Juszczyny.
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Kategoria 2. Obiekty głębokiego nieba
I nagroda. Tytuł pracy: „Zimowy kwartet Woźnicy", autor
Piotr Dzikowski z Leszna.
II nagroda. Tytuł pracy: „Tatry Nocą”, autor Artur Pyć
z Lublina.
III nagroda. Tytuł pracy: „M101”, autor Marcin Cikała
z Opatkowic.
W imieniu Dyrekcji Centrum Hewelianum oraz jury kon
kursowego serdecznie dziękujemy wszystkim uczestni
kom i zapraszamy na kolejną edycję konkursu AstroCa
mera w przyszłym roku.
O rganizator: Park Kulturowy Fortyfikacji M iejskich
„Twierdza Gdańsk”, jednostka budżetowa Gminy Mia
sta Gdańsk (Centrum Hewelianum).
Skład jury: drhab. Maciej Mikołajewski (przewodnicząc),
prof. Jerzy Sikorski, Magdalena Więcek, Lucyna Rokitiańska, Michał Kałużny, Przemysław Rudź.
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł
Adamowicz oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne.
Partnerzy: Fundacja Gdańska oraz Energa S.A.

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

5 /2 0 II

astronomia i muzyka

Astromuzyczne lato A.D. 2011
o przeczytaniu relacji kol. Janik
z carillonowego koncertu pod to
ruńskim radioteleskopem, po
myślałem sobie: nic tu po mnie— po co
P.T. Czytelnicy mają się denerwować,
że „Urania” marnotrawi tyle miejsca na
tematy poza stricte astronomiczne i za
cząłem poważnie zastanawiać się, czym
„przyzwoitym” zapełnić miejsce po
moim felietonie. I tak by się zapewne
stało, gdyby nie jakiś imperatyw kate
gorycznie nakazujący mi wspomnieć
0 paru astromuzycznych incydentach,
jakich doświadczyłem tego lata.
Po pierwsze, zaproszony przez or
ganizatorów Toruńskiego Zlotu Miło
śników Astronomii, miałem okazję pu
blicznie wygłosić prelekcję o astronomii
1muzyce. Nie wiem, co mnie podkusiło
do wybrania akurat tego tematu, skoro
spokojnie mogłem np. powtórzyć to,
z czym pojechałem parę dni wcześniej
na Ogólnopolski Zlot Miłośników Astro
nomii w Niedźwiadach. Tam mówiłem
m.in. o misji sondy Dawn i o meteory
cie Sołtmany. Na szczęście na polanie
podtoruńskiej Barbarki znalazło się gro
no życzliwych słuchaczy i jakoś przez
to przebrnąłem.
Po moich wywodach, z nastaniem
zmroku, rozpoczął się koncert Sławo
mira Jędraszka dedykowany Janowi He
weliuszowi, o czym wybitnie świadczy
ły wizualizacje przygotowane przez
Staszka Rokitę z toruńskiego planeta

P

rium. Muzyka Jędraszka zaskoczyła
mnie bardzo pozytywnie zarówno bo
gactwem brzmień, jak i rozmaitością sty
lów muzycznych. Mam nadzieję, że za
prezentowany tam materiał ujrzy światło
dzienne na jakimś trwałym nośniku.
Pomiędzy Niedźwiadami a Bar
barką odwiedziłem rodzinne
Świecie, gdzie po raz kolej
ny pod murami krzy
żackiego zamku
odbyła się
tzw.

„Noc
astro
nomicz
na”. Nie
s p o dz i an k ą
był koncert
*
miej
scowego muzyka ^
Sławomira
Kawki i jego przyjaciół. Występ zaczął
i zakończył przebojowy utwór pt.
„Astronom”. Ponieważ Świecie jest
jedną z kilkunastu miejscowości woj.
kujawsko-pomorskiego, gdzie powstają
astrobazy (patrz „Urania” 1/2011 s. 37)
rzuciłem hasło, by wykorzystać go jako

muzyczną reklamówkę owego projek
tu. Na pożegnanie otrzymałem jeszcze
„ciepłą” płytę DVD z teledyskiem tego
utworu, zrealizowanym w Obserwato
rium Astronomicznym w Piwnicach.
Rolę młodych kandydatek na astronomki zagrały w nim laureatki konkursu
piękności „Miss Ziemi Świeckiej
i
Chełmińskiej”. Nie omieszka
łem zaprezentować to sympa
tyczne dziełko na Barbarce.
Aha , b y ł b y m z a p o 
mniał. .. pani Magda Cynk
(kompozytorka i carillonistka z Torunia) po
darowała mi swoją
nową płytę zatytu
łowaną „Inspira
cje”, na której
liczba kompo
zycji z cyklu „Planetoidy” osiągnęła już
pełną dziesiątkę. Ponieważ są
to dość krótkie formy muzyczne,
niektóre trwające nawet niepełną minu
tę, zastanawiam się, ile czasu jeszcze
przyjdzie mi poczekać, aż uzbiera się ich
odpowiednio dużo, by wypełnić samo
dzielne, godzinne CD. Zapewne zależeć
to będzie od astronomów odkrywają
cych kolejne planetoidy w przestwo
rzach i nadających im nazwy. Oby to
były kolejne polonika, bo tylko takie
interesują panią Magdę!
Jacek Drąźkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANU-PA
Prenumerata na rok 2011 (6 zeszytów) kosztuje 60 zł. Cena pojedynczego
zeszytu 11,90 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank Millennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:
M onika Adamów
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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'„Uranii-PA” nr 3/2011 zamieściliśmy krzyżów
kę, której rozwiązaniem jest hasło IOHANNI
HEVELIO (napis z tablicy poświęconej Hewe
liuszowi w kościele św. Katarzyny). Nagrody książkowe wy
losowali Jan Jaworski z Łukówca k. Firleja i Jakub Kac
przak ze Strzegomia. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

W
1.

Wahadłowiec, który poleciał w Kosmos po raz ostatni

2.

Zrównanie dnia z nocą

3.

Ćwiartka obwodu koła

4.

Okres obiegu mierzony w nierotującym układzie współ
rzędnych

5.

Prawdopodobny, najdłuższy cykl aktywności Słońca

6.

Wyliczone współrzędne zjawisk astronomicznych

7.

Popularna skala temeratury

8.

Cel satelity Juno

9.

Najmłodsza epoka geologiczna

10. Gazowa powłoka Ziemi
11. Inaczej koniunkcja
12. Okresowe zmiany kierunku osi obrotu Ziemi
13. Klasa jasności Słońca
14. Słabo poznany rój meteorów w grudniu
15. Kosmodrom w Kazachstanie

Na rozwiązania czekamy do 15 października 2011 r. Oso
by nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą
elektroniczną. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi roz
losujemy dwie książki o tematyce astronomicznej.

Stówa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-PA” 3/
2011:1. Galileoskop, 2. Sokołowski, 3. Hawking, 4. Radioastronom, 5. Brancewicz, 6. Magnetosfera, 7. Zachodniopomorskie, 8. Hartle, 9. Korzenna,
10. Westa, 11. Messenger, 12. Kepler, 13. Filozofia 14. Kosmologia.

Ciekawe strony internetow e...
A STI^tNAUTILUS
Aktualny numer

Archiwum

Prenumerata

Redakcja

Najnowszy AstroNautilus czeka na Ciebie!
Sonda Dawn dotarła do Westy. Czy wiesz dlaczego ta planetoida jest tak
interesująca dla naukowców i jak ważne informacje o historii Układu Słonecznego
może zdradzić? Czy wiesz w jaki sposób będzie badana Westa, jakimi
instrumentami i technikami? Jeśli nie, odpowiedzi na te pytania znajdziesz w
aktualnym numerze AstroNautilusa. Ponadto: misja STS-134 - ostatnia podróż
Endeavour; wizytówka Polskiego Towarzystwa Rakietowego (PTR); konkurs
BRITE-PL pierwszy polski satelita naukowy; PW-Sat - studencki satelita
zbudowany na Politechnice Warszawskiej. Nie czekaj, sięgnij po najnowszy numer

AstroNdUtllW n. faMboohj
(Ulubię tol

17

AstroNautilus? Pierwsze słyszę!
AstroNautilus to popularnonaukowe czasopismo poświęcone w całości
zagadnieniom astronautyki oraz dziedzin pokrewnych. Narodziło się na początku
2003 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalny
periodyk o ściśle astronautycznym profilu. Od tego czasu jest jedynym w Polsce
czasopismem o takiej tematyce, z każdym numerem co raz wyżej podnosząc
poprzeczkę jakości merytorycznej i edytorskiej.
Specyfika magazynu pozwala podejmować tematy, które w ogromnej większości
nie mieszczą się w ramach współczesnej prasy popularnonaukowej, lub są przez
nią traktowane na bardzo ogólnym poziomie "astro-ciekawostek". Dzisiejszy
AstroNautilus to cieszący się niesłabnącą popularnością dwumiesięcznik,
dostarczający informacji o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w
kosmosie - poczynając od powierzchni Ziemi, a kończąc na najodleglejszych
gwiazdach.
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• Śrijgij. PDF [5 MB]

Dziś chciałbym zwrócić uwagę na ciekawą inicjatywę
dr Andrzeja Kotarby z Centrum Badań Kosmicznych PAN
— wydawany przez niego popularnonaukowy magazyn
astronautyczny ,AstroNautilus”. Od niedawna pod adre
sem http://www.astronautilus.pl/ dostępny jest zarówno
ostatni numer czasopisma, jak i archiwum obejmujące
numery z lat 2003-2005 (pliki w formacie PDF). Po okre
sie poszukiwań i eksperymentów pismo proponuje nastę
pującą formułę: Dwumiesięcznik „AstroNautilus” wyda
wany jest online, w postaci elektronicznej, jako plik PDF.
Nowy numer ukazuje się zawsze w pierwszej połowie nie
parzystego miesiąca danego roku — tzn. między 1 a 15
stycznia, marca, maja, lipca, września i listopada. Ostatni,
aktualny num er,AstroNautilusa” liczy 29 stron i zawiera
m.in. artykuły o archeologii Układu Słonecznego i pro
gramie NASA Discovery. Obydwa artykuły zawierają od
syłacze do oryginalnej literatury — rzecz nie do pogar
dzenia dla bardziej dociekliwego czytelnika. Pismu należy
życzyć rosnącej rzeszy czytelników i współpracowników,
jak i spełnienia ambitnych zamierzeń — sześć numerów
w ciągu roku to naprawdę dużo pracy...
(rs)
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Zdjęcie zachodzącego Księżyca z 6 lipca
2011 r. tuż nad jednym z zakładów kamie
niarskich w Strzegomiu przysłał Jakub Kac
przak (czas eksp. 3 s, ISO 200). Natomiast
zdjęcie Saturna wykonane 11 maja br.
o godz. 22.21 to dzieło Janusza Kosmo
wskiego z Wesołej (SCT 8”, Barlow Vixen
2x, Lumenera, RGB, Castrator, AutoStakkert, Astra Image 3.0 Pro, PhotoFiltre)

jf r

Nasz grecki przyjaciel Anthony Ayiomamitis ostatnio zaj
muje sie fotografowaniem gromad gwiazdowych. Prezen
towane tu zdjęcie M39 — gromady otwartej w gwiazdo
zbiorze Łabędzia — zostało wykonane w Atenach, nocą
20-21 sierpnia br. (godz. 21.50 - 00.15 UT+3). Użyty
sprzęt to: AP 305/f3.8 Riccardi-Honders, AP 1200GTÓ
GEM, SBIG ST-10XME, SBIG CFW10, filtry SBIG LRGB.
Czasy ekspozycji: 30x1 min dla filtru L i 10x3 min dla każ
dej barwy RGB. Szczegółowe informacje na temat wyko
nywania zdjęć przez tego wytrawnego astrofotografa
można znaleźć na jego stronie www.perseus.gr

Obok zdjęcie goszczącej właśnie na naszym niebie ko
mety PIGarradd wykonane 4 sierpnia br. przez Mariusza
Świętnickiego ze Żręcina (godz. 22.27-23.05 CWE, Ni
kon D300 w ognisku głównym teleskopu Newton 250/
1520, eksp. 6x240 s, IS 0 1 600)
U r a n i a - Po st ę p y A st r o n o m ii

Rodzaj nagrody: I nagroda
A utor: Paw eł Rojew ski
Tytuł zdjęcia: Słońce negatyw nie nastaw ione
D ata w ykonania zdjęcia: 28.02.2011 r.
M iejsce w ykonania zdjęcia: Tczew, w ojew ództw o pom orskie

Zdjęcie w ykonane zostało teleskopem słonecznym z filtrem H«. O ddzielnie rejestro
wana była tarcza Słońca (448 ekspozycji) oraz brzeg tarczy w raz z protuberancjam i
— wyrzutam i materii (283 ekspozycje).
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■ Józef Smak o Heweliuszu
■ Marek Abramowicz o nadświetlnych neutrinach
■ Krzysztof Ziołkowski o sondowaniu komet
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy!
Miejmy nadzieją, że coś drgnęło! Widzicie Państwo obok reklamę znaczącego
uniwersytetu. Miejmy nadzieję, że pójdą za tym dalsze uczelnie, zwłaszcza te, na których
można studiować astronomię oraz uczelnie techniczne, dla których pismo takiejak
URANIA przygotowuje i rekrutuje studentów. Liczymy, że rynek reklam edukacyjnych,
turystycznych, ale i tradycyjnych, sprzętowych, pozwoli na utrzymanie i na rozwój
pisma. U dołu s. 276 pojawia się nowy zapis, który w praktyce oznacza zakup przez
Urząd Marszałkowski URANII dla wszystkich szkół ponadgimnazjałnych województwa kujawsko-pomorskiego,
a liczymy w przyszłości na wszystkie szkoły ponadpodstawowe i na... więcej województw. Szkolne biblioteki,
to najbardziej właściwe miejsce docelowe dla URANII. Poprzedni numer, ze szlagierowym tekstem Pawła
Rudawego, praktyczniejest na wyczerpaniu, więc zwiększamy nakład do 2000 egzemplarzy. W obecnym
numerze znów plejada najznakomitszych autorów, choć kilka świetnych tekstów nie zmieściło się w druku.
Ilość aktualnych spraw, którymi powinna zajmować się URANIA, jest wystarczająca, by myśleć o powrocie
do wydawania jej, jak kiedyś, w formie... miesięcznika. Wierzymy, że pozwoli na to zarówno liczba reklam, jak
i sprzedaż pisma, mimo że opóźniając skład tego numeru, liczyliśmy, że doczekamy się pozytywnej odpowiedzi
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na nasze odwołanie w sprawie dotacji. Niech wyrazem tej ślepej
wiary w dotacje, reklamodawców i Czytelników będzie fakt, że NIE ZMIENIAMY CENY URANII w roku 2012
ani w prenumeracie, ani w wolnej sprzedaży!
Kończy się wydawanie kolejnego rocznika i chyba po raz ostatni widzimy na tej stroniefotografię zmarłego
Naczelnego. Przyjaciele, koledzy i uczniowie Profesora będą pewnie czasem o Nim przypominać, takjak
KrzysztofZiolkowski dedykuje Andrzejowi Woszczykowi swój artykuł (s. 249) i JózefSmak wspomina jako
młodego, zdolnego badacza (s. 244). W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim redaktorom
i współpracownikom dotychczasowej Redakcji za kilkunastoletnie dzieło we współtworzeniu pisma.
Mam nadzieję, że uda się zorganizować nowy zespół, który w sposób godny będzie kontynuował Wasze dzieło
i pomnażał Wasz dorobek. Mam nadzieję, że zechcecie pozostać przyjaciółmi URANIIjako autorzy, doradcy
i współpracownicy.
Kolejny rocznik URANII mam nadzieję współredagować z najlepszymi w Polsce dziennikarzami naukowymi
w dziedzinie astronomii (i nie tylko), jakich przez ostatnią dekadę wykształcił Internet. Liczę na zacieśnienie
współpracy z portalami internetowymi, zwłaszcza najlepszym, Astronomia.pl (s. 259, 264), własnym portalem
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Orion (s. 272-275) oraz rozwinąć prezentację URANII w sieci.
Ze względów rynkowych nie będziemy jednak prezentować głównych artykułów popularnonaukowyc}i___
w Internecie aż do wyczerpania numeru. W Internecie znajdą się natomiast wszelkie teksty o ząaf^njgvpfi$Nsie
tzw. astropolityki, a więc na temat prowadzonych i planowanych astronomicznych inwestycji naukowych,
V ,v -^{jRUNIU
projekty edukacyjne, praktyczne i szkoleniowe. Strategicznym celem polskiej astronomiijest przystąpienie-^
naszego kraju do Europejskiego Obserwatorium Południowego ESO i temu zagadnieniu jest poświęcona
znaczna część niniejszego numeru (s. 257-265), który jak najszybciej powinien być udostępniony w sieci, choćby
jako materiał przydatny dla polityków.
Powoli dobiega końca Rok Jana Heweliusza. Znaczącym jego akcentem był wrześniowy XXXV Zjazd PTA
w Gdańsku. Nigdyjeszcze spotkaniu polskich astronomów nie towarzyszyło takie zainteresowanie polityków
i mediów. Nigdy nie zaproponowano astronomom takiej dawki kultury inspirowanej nauką. Na Zjeżdzie podjęto
uchwały o strategicznym znaczeniu przystąpienia Polski do ESO i przedyskutowano projekty injrastruktury
naukowej umieszczone na tzw. „mapie drogowej" ministerstwa. Zaraz potem odbyła się tam międzynarodowa
konferencja z zakresu historii nauki poświęcona Heweliuszowi. Obydwie konferencje stanowią ogromny
rezerwuar potencjalnych artykułów do URANII, z czego mamy zamiar skwapliwie korzystać.
Miniatura dzieła Giotta z kometą Hałłeya na okładce to z jednej strony zapowiedź artykułu w środku
numeru, a z drugiej, zapowiedź zbliżającego się Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Składając Czytelnikom
z tej okazji serdeczne życzenia, mamy nadzieję, że cały rok 2012 będzie okresem intensywnej wymiany poglądów
między Redakcją, Czytelnikami i Autorami na temat możliwie najlepszego kształtu, profilu i rozpowszechniania
miesięcznika (?) URANIA, począwszy od roku 2013.
Maciej Mikołajewski
Toruń, w listopadzie 2011 r.
6/2011
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czytelnicy piszą...
Dowiedziałem się z wielkim
smutkiem i przykrością, że
zmarł Andrzej Woszczyk. Wie
działem, że poważnie chorował
i że odważnie walczył z ciężką
chorobą nie przerywając silne
go zaangażowania w sprawy
PTA i „Uranii”. Uczynił „Uranię"
pismem atrakcyjnym i zapew
ne chętnie czytanym. Choć
wiadomość o Jego śmierci nie
była zaskoczeniem, bo z tym
trzeba się było liczyć, Jego
odejście jest wielką stratą dla
polskiej astronomii i jej popula
ryzacji.
Andrzeja znałem przez bar
dzo wiele lat. Był moim nauczy
cielem podczas wakacyjnych
praktyk studenckich w Piwni
cach w 1963 r. (Boże, jak to
dawno...). Do naszego wyjaz
du z Polski spotykałem się
z nim często na spotkaniach
różnych komitetów etc. Potem
kontakty osłabły, aby odnowić
się w ostatnich latach. (...)
Łączę serdeczne pozdro
wienia dla całej Redakcji.
Sławek Ruciński

Z dużym zainteresowaniem
przeczytałem w naszym pięk
nym dwumiesięczniku (nr 4/
2011, s. 174) relację, w której
p. Dariusz Oczki przedstawia
działania Kolegów toruńskich
w zakresie czynnej popularyza
cji zasad gnom oniki wśród
uczestników tegorocznej,
kwietniowej edycji Toruńskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki. Inicja
tywa taka jest godna uznania
wobec dość powszechnego
w naszym społeczeństw ie
przekonania, że wykonanie
zegara słonecznego polega —
po prostu — na wbiciu „paty
ka” w jakąś ścianę i namalowa
niu odpowiednio „artystyczne
go” tła. Zdarzają się niekiedy
sytuacje rozbrajające, gdy np.
ktoś przejezdny zatrzymuje się,
by starannie skopiować tarczę
zegara słonecznego w miejsco
wości A, bo „taki sam chce
um ieścić na swoim domu
w miejscowości B”. Co gorsza,
tego typu „liberalne” poglądy na
gnomonikę żywią nie tylko tzw.
laicy, lecz także — zadufani
w sw oją uniwersalną znajo
mość rzeczy— niektórzy archi
tekci. Dlatego np. w Krakowie
można „podziwiać” na pokaź
nej ścianie „Villa Vinci" pseudo-
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zegar słoneczny, wskazujący
ny, prosząc tylko o podanie mi
czas z błędem, bagatela, 5 jej azymutu. Mój list do rektora
kwadransów, a na imponują przekazałem na ręce niezapo
cym frontonie niedawno zbudo mnianego śp. prof. Andrzeja
wanego Obserwatorium (astro Woszczyka, uważając Jego po
nomicznego) na szczycie Lu- średnictwo w tej sprawie za
bomiru — symetryczną meta właściwe i wskazane. Śp. An
loplastykę w postaci skali ze drzej list przekazał, o czym
gara słonecznego, abstrahu
mnie poinformował. Niestety do
jącą od takiego „drobiazgu” jak
dziś nie otrzymałem od adre
kwestia, czy owa fasada jest
sata mojego listu nie tylko war
zwrócona rzeczywiście dokład tości azym utu ściany, ale
nie w stronę południową. Bywa w ogóle — żadnej odpowiedzi.
zresztą i tak, że projektant wy Podobnie zresztą nie dostałem
kona pracę bez zarzutu, a wy odpowiedzi od sympatycznego
konawca swoją robotę spapra,
wójta gminy Wiśniowa, na za
bo on „wie lepiej". Przykro jest
pytanie o przesłanki gnomojednak dowiadywać się (z tele niczne autorów symetrycznej
wizji), że zespół (podobno spe metaloplastyki na frontonie no
cjalistów) przyznał się do nie wego Obserwatorium.
możności „rozszyfrowania” in
Mniejsza jednak o niezbyt
tencji Kopernika jako konstruk wytworne maniery lokalnych
tora znanej tablicy na zamko znakomitości. Istotne jest to,
wym krużganku w Olsztynie.
by Władze UMK zrozumiały,
W tej sytuacji mam u siebie, na że atrapa zegara słonecznego
pociechę, możliwość doznania
ubliża Patronowi Uczelni, któ
satysfakcji, patrząc na kompe ry dziś już nie może osobiście
tentnie w ykonane dzieło
zaprotestować. Zatem mło
(w 1954 r.) Tadeusza Przy dym (i starszym też) gnomopkowskiego na południowej
nikom toruńskim życzę powo
ścianie krakowskiego Kościo dzenia w spowodowaniu likwi
ła Mariackiego.
dacji owego, uczynionego Mu,
Inicjatorom toruńskiego re afrontu.
nesansu gnomoniki życzę sku
Jan Mietelski
teczności w przekonywaniu
władz miasta o potrzebie re Red. Zegar ju ż na pierwszy rzut
konstrukcji tamtejszych zabyt oka je s t dziwny. Zwłaszcza je 
kowych zegarów słonecznych.
śli sobie wyobrazimy, że cień
Ale chciałbym zwrócić Ich uwa gnom ona w skrajnych po zy
gę na pewien toruński, mało
cjach skali m usiałoby rzucać
jeszcze zabytkowy, gadżet zeSłońce niejako „zza węgła”. Co
garopodobny, ubliżający spe artysta chciał przez to powie
dzieć? Ze strony miejscowych
cjalności Patrona UMK, a znaj
dujący się na malowniczym,
astronomów padła propozycja
„b ą b e lk o w y m ”
frontonie budyn
ku Auli tegoż Uni
wersytetu (pod
kreślam z naci
skiem, że do „bą
belków” nie mam
żadnej pretensji).
Osiem lat temu,
przy okazji XXXI
Zjazdu PTA w To
runiu zestawiłem
komplet zauwa
żonych przeze
mnie
błędów
tego „zegara” i
z a o fe ro w a łe m
ówczesnemu
rektorow i UMK
bezinteresowne
o b licze n ie po
prawnej skali ze Fragment kompozycji autorstwa Stefana Knappa
gara dla tej ścia- Auli UMK w Trouniu. Fot. M. Mikołajewski

$

b y ... ułamać gnomon (polos),
pozostawiając jedynie symbo
liczne znaczenie osieroconej
z ru c h o m e g o cie n ia tarczy.
Tymczasem podczas wizji lo
ka ln e j 10 listo pa da (zdjęcie
obok), „słonecznik’’ja k na złość
w s k a z y w a ł n ie m a l id e a ln ie
czas administracyjny (zimowy).
Aula, którą zdobi płaskorzeźba,
była miejscem spotkania ludzi
nauki z papieżem, który ency
kliką „Fides et Ratio’’ usiłował
pogodzić naukę z wiarą. Na
toruńskiej uczelni od początku
je j istnienia znajduje się wydział
sztuki, a masowa impreza słu
żąca szerokiemu upowszech
nianiu wiedzy i kultury ja ko je 
dyna w Polsce nosi nazwę „Fe
stiw a lu N a u ki i S z tu k i”. Jak
przystało na prawdziwy uniwer
sytet, spotykają się tu filary kul
tury: nauka, sztuka i religia.
Sztuka w spółczesna bardzo
często rozpoczyna dialog z pu 
blicznością od prowokacji i szoku. Jak widać w tym wypadku,
artyście w sposób wyjątkowy
się to udało, bez względu czy
to b ył zam iar świadomy, czy
astronomiczne nieuctwo. Na tej
uczelni z takiego dialogu powin
na wynikać lepsza tolerancja
dla sztuk wizualnych, szacunek
dla n a u k i i p le ja d a nowych,
zgodnych ze „sztuką" (gnomoniczną) zegarów słonecznych
na fasadzie Auli. Czy będą one
le pie j znam ionow ać zw iązek
człowieka z przyrodą niż ten
symboliczny na płaskorzeźbie ?
URANIA z ciekawością będzie
ten dialog i je g o efekty śledzić.

•
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244 Heweliusz oczami współczesnego astronoma

(PL ISSN 1689-6009)
D w um iesięcznik pośw ięcony upow szechnianiu
w iedzy astronom icznej. C zasopism o pow stałe
z połączenia się „U ranii” (ISSN 0 0 42-0794)
— dotychczasowego m iesięcznika PTM A, uka
zującego się od 1922 r. i „Postępów A strono
m ii” (ISSN 003 2 -5 4 1 4 ) — dotychczasow ego
kw artalnika PTA, w ychodzącego od 1953 r. Pa
tronat: Polskie T ow arzystw o A stronom iczne
i Polskie Tow arzystw o M iłośników A strono
mii. Zachow ana zostaje dotychczasow a num e
racja „U ranii” . Pism o je s t częściow o finanso
w ane przez M NiSzW .

Józef Smak
Jan Heweliusz był wielkim uczonym, jednym z najwybitniejszych astronomów swojego stulecia.
Jego dokonania to dziś nie tylko historia. Rzetelność obserwacji Heweliusza sprawia, że jego
wyniki i odkrycia stanowią ważny wkład również do astronomii współczesnej. Swoje refleksje
na ten temat snujejeden z najwybitniejszych polskich astronomów.

249 Zaczęło się od komety Hałłeya...
Krzysztof Ziołkowski
W tym roku minęło 25 lat od bezprecedensowego w dziejach astronomii wydarzenia,jakim stało
się badanie słynnej komety Halleya. Była wtedy śledzona z pokładu różnych obiektów kosmicz
nych, a także została spenetrowana za pomocą kilku sond międzyplanetarnych, które zbliżyły się
do niej, a nawetprzeleciałyprzez obłok gazowo-pyłowy otaczającyjejjądro. Historię tych badań
wspominajeden z najlepszych popularyzatorów badań kosmicznych w Polsce.

N akład: 2000 egz.
R edaktor Naczelny:
|Andrzej W oszczyk], C A U M K Toruń
M aciej M ikołajew ski - p.o.
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Z espól R edakcyjny:
M arek G ołębiew ski, C A U M K Toruń
M agdalena K ożuchow ska, C A M K W arszawa
A dam M ichalec, U J/PTM A Kraków
Rom an Schreiber, C BK PAN
K arolina Zaw ada, CA UMK Toruń

Dlaczego powinniśmy przystąpić do ESO (257); Polska droga do ESO (258);
HARPS - hurtowy łowca planet (264); Jajko sadzone na niebie (264); ALMA
otwiera oczy (265).

Korekta:
B ożena W yrzykow ska

■■■i

Polskie Towarzystwo M iłośników Astronomii
ul. M iodow a 13 m. 35, 31-055 Kraków
tel. (0 -1 2 )4 2 2 38 92
e-m ail: zgptm a@ gm ail.com
W W W : ptm a.astronom ia.pl
N um er zam kn ięto w listopadzie roku 2011
* M ateriałów nie zam ów ion ych R edakcja
nie zw raca, a w y k o rzy stu ją c za strzeg a so
bie praw o do ich red agow ania i skracania
* P rzedruk m ateriałów i zdjęć tylko za zgo
dą R edakcji. * O pinie i poglądy form u ło
w ane przez R edakcję i A utorów nic repre
zen tują o ficja ln eg o stanow iska obu patro
nujących nam Towarzystw *
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sadzone n a ... niebie (w .I); V LT i trzy c u d a nieba p o łu dniow ego (w .ll-

XXXV Zjazd PTA: Medal Zonna za „Hands on Universe’’ (268); Gracjan Ma

ciejewski laureatem Nagrody Młodych PTA (270)
w kraju i na świecie: Nobel z fizyki za odkrycie przyspieszonego rozszerzania
się Wszechświata (271); 10 lat portalu Astronomia.pl (282); Spotkania miłośni
ków astronomii 2011 (283)

D ystrybucja i marketing:
M onika A dam ów , CA UMK,
ul. G agarina 11, 87-100 TO R U Ń
tel. (0 -5 6 )6 1 1 30 14
e-mail: urania@ astri.um k.pl

W ydaw ca:
Polskie Tow arzystw o A stronom iczne
ul. B artycka 18, 00-716 W arszawa
teł. (0-22) 841 00 41 w ew n. 146
e-mail: zarzad@ pta.edu.pl
W W W : w w w .pta.edu.pl

kolorze: Jajk o

IV skrócie: Odkryto planetę z diamentu! (272)', Teleskop Keplera odkrył panetę
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NA OKŁADCE
Galaktyki NGC 4038 i NGC 4029, zwane też galaktykami
Antenami. Ta para zderzających się galaktyk znajduje się
70 min lat świetlnych od nas. Obraz przedstawia połączo
ne obserwacje na falach submilimetrowych i milimetrowych
z sieci ALMA z danymi z zakresu optycznego z Kosmicz
nego Teleskopu Hubble'a. Dane z HST przedstawia kolor
niebieski, a dane z ALMA pokolorowano na czerwono, ró
żowo i żółto.
Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); zakres widzialny:
NASA/ESA/HST
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Lr-flII Heweliusz
oczami
współczesnego
astronoma
Józef Smak

Jan Heweliusz (1611-1687) je st czasem
z racji swoich
wszechstronnych zainteresowań i aktywności
porównywany do wielkich ludzi okresu renesansu, takich ja k
Leonardo da Vinci. Byl bowiem Heweliusz piwowarem,
drukarzem, malarzem, ławnikiem i miejskim radcą. Przede
wszystkim jednak byl wielkim uczonym
jednym
Z najwybitniejszych ówczesnych astronomów. Takie
stwierdzenie mogłoby jednak sugerować, ie Heweliusz i jego
dokonania to dziś ju ż tylko historia. Tak je st w przypadku
większości wielkich ludzi nauki. A le w przypadku Heweliusza
tak nie jest. Specyfika astronomii sprawia bowiem, ie jego
obserwacje i odkrycia stanowią nadal ważny wkład do
astronomii współczesnej.
—

—

—

Profesor Józef Smak, wieloletni
pracownik i jeden z twórców Centrum
Astronomicznego im. Mikołaja
Kopernika w Warszawie, członek
rzeczywisty PAN, jeden z
najwybitniejszych polskich astronomów.
Specjalista w dziedzinie teoretycznych
i obserwacyjnych badań gwiazd
zmiennych, w tym ciasnych układów
podwójnych, a zwłaszcza gwiazd
nowych karłowatych, dla których
wyjaśnił przyczyny wybuchów,
w oparciu o teorię dysków akrecyjnych.
Jako Honorowy Członek Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego,
powyższym wykładem inaugurował
XXXV Zjazd Towarzystwa w Gdańsku,
poprzedzając go umieszczonym obok,
osobistym wspomnieniem o Andrzeju
Woszczyku jako badaczu Marsa.
U r a n i a - Po st ępy A st r o n o m ii
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Strona tytułowa Selenographia sive Lunae
Descriptio (1647)

pis dokonań i odkryć Heweliu
sza wypada poprzedzić przypo
mnieniem, że był on twórcą — kolejno
— swoich trzech obserwatoriów. Budo
wę największego z nich, drugiego z ko
lei, rozpoczął w roku 1650. Było ono wy
posażone m.in. w trzy wielkie przyrządy
typu klasycznego: kwadrant azymutalny,
sekstant, oraz oktant. Dokładność pomia
rów pozycyjnych wykonywanych nimi
przez Heweliusza, wynosząca ±28”, sta
ła się w latach 1670-1679 przedmiotem
polemiki z dwoma angielskimi astrono
mami — Flamsteedem i Hookiem. He
weliusz zw rócił się w tej sprawie
z prośbą o arbitraż do Royal Society, któ
rego był członkiem od roku 1664. Wy
nikiem była wizyta w Gdańsku w 1679 r.

O

Edmunda Halleya, który po wykonaniu
wspólnie z Heweliuszem licznych ob
serwacji rozstrzygnął kontrowersję na
korzyść gdańskiego astronoma. Hewe
liusz skonstruował też szereg lunet
(w tym największą o ogniskowej 140
stóp), których używał głównie do ob
serwacji Księżyca i Słońca.
Wyniki swoich obserwacji zawarł
Heweliusz w dwudziestu wielkich dzie
łach.
Jednym z pierwszych i najważniej
szych była wydana w 1647 r. Selenogra
phia sive Lunae Descriptio, zawierają
ca 40 dokładnych map Księżyca, a także
wyniki obserwacji Słońca i planet. Ob
serwacje Księżyca pozwoliły Heweliu
szowi na podanie w kolejnym dziele: De
motu Lunae libratorio (1654) szczegó
łowego opisu zjawiska libracji Księży
ca, który dwadzieścia lat później umoż
liwił Newtonowi opracowanie teorii
libracji.
Równie ważnym i znanym było wy
dane w roku 1690, już po śmierci He
weliusza, trzyczęściowe dzieło Prodomus Astronomiae, Catalogus Stellarum
Fixarum Firmamentum Sobiescianum
sive Uranographia. Część druga zawie
rała katalog 1888 gwiazd, których po
łożenia zostały podane — po raz pierw
szy — we współrzędnych równikowych.
Część trzecią stanowił atlas nieba, obej
mujący m.in. dziewięć nowych, zapro
ponowanych przez Heweliusza gwiaz
dozbiorów, w tym najsłynniejszy —
Scutum (Tarcza) — w oryginalnej wer
sji Scutum Sobiescianum.

Royal Society (Towarzystwo
Królewskie), a dokładniej The
Royal Society of London for
Improving Natural Knowledge,
zawiązane w 1660 r. elitarne an
gielskie towarzystwo naukowe,
0 ograniczonej liczbie wzajemnie
wybieranych i weryfikowanych
członków krajowych i zagranicz
nych. Pełni funkcję brytyjskiej
akademii nauk, skupiając przed
stawicieli nauk matematycznych
1 przyrodniczych. Uważane jest
za pierwsze w świecie towarzy
stwo naukowe. Obecnie liczy
około 1400 członków, w tym po
nad 60 laureatów Nagrody No
bla. Nie należy go mylić z zało
żonym w 1820 r. Royal Astrono
mical Society (Królewskim Towa
rzystwem Astronomicznym), sto
warzyszeniem skupiającym za
wodowych astronomów, history
ków astronom ii i geofizyków,
a nawet studentów i bardziej
zaawansowanych m iłośników
astronom ii. Od 1665 r. Royal
Society wydaje czasopismo: Phi
losophical Transactions, najstar
sze czasopism o naukowe na
świecie, podczas gdy Królewskie
Towarzystwo Astronomiczne od
roku 1829 wydaje czasopismo
Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society (MNRAS),
do dziś jedno z najbardziej pre
s tiż o w y c h pism n au kow ych
w dziedzinie astronomii.
(Red.)

in memoriam

Mars Andrzeja Woszczyka
Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Andrzej Woszczyk pra
cował w Obserwatorium McDonalda w Tekasasie. Zajmo
wał się badaniami spektroskopowymi gwiazd, planet i ko
met, w tym m.in. obserwacjami Marsa. Nasza wiedza o tej
planecie była wówczas — w porównaniu z tym, co wiemy
obecnie — dość skromna. W szczególności wiedziano wte
dy bardzo mało na temat ukształtowania powierzchni Mar
sa. Jeszcze parę lat wcześniej dość powszechnie sądzono,
że ciemne obszary na jego powierzchni są nizinami, zaś
obszary jasne — wyżynami.
Pierwszych wiarygodnych danych opisujących rzeźbę po
wierzchni Marsa dostarczyły pomiary echa radarowego wy
6/(2011

konane przez Pettengilla i jego trzech kolegów z MIT. Ich
wyniki, opublikowane w roku 1969, pokazywały różnice wy
sokości dochodzące do 12 km bez jakiejkolwiek korelacji
z występowaniem jasnych i ciemnych obszarów na po
wierzchni planety.
Istniała też inna, dość prosta metoda. Mars świeci odbitym
światłem słonecznym. Skutkiem tego w jego widmie obser
wujemy te same linie i pasma absorpcyjne, które występują
w widmie Słońca. Ale nie tylko. Promieniowanie słoneczne,
przechodząc dwukrotnie przez atmosferę marsjańską, jest
dodatkowo absorbowane przez wchodzące w jej skład mo
lekuły. Natężenie powstających w ten sposób linii zależy od

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

245

Libracje — w przypadku Księ
życa termin ten określa wahania
położenia oglądanych z Ziemi
szczegółów widocznych na tar
czy Księżyca względem jej środ
ka i brzegu. Librację Księżyca
odkrył Galileusz w 1637 r. i nie
mal jednocześnie badał ją także
Heweliusz. Niejednostajny ruch
Księżyca na orbicie eliptycznej
pozwala zaglądać na „odwrotną
stronę” wzdłuż jego równika (libracja w długości), podczas gdy
nachylenie jego osi rotacji do
płaszczyzny orbity (ok. 6°,7) po
woduje, że raz oglądamy okoli
ce jednego, a po połowie obiegu
drugiego bieguna (libracja w sze
ro ko ści). S ą to tzw. lib ra cje
optyczne pozwalające z Ziemi
dostrzec około 59% powierzch
ni Księżyca. Niewielki przyczy
nek do tych efektów ma tzw. li
bracja fizyczna — rzeczywiste
wahania prędkości kątowej ru
chu wirowego Księżyca jako elip
soidy obrotowej, pod wpływem
oddziaływań ze Słońcem i z Zie
mią. Pełną tzw. lunację, zmianę
wyglądu Księżyca, tak ze wzglę
du na położenie na orbicie (libra
cje), jak i kąt oświetlenia przez
Słońce (fazę) można prześledzić
na polskiej wersji strony Astrono
my Picture of the Day, Astrono
miczne zdjęcie dnia APOD.pl:
http://apod.oa.uj.edu.pl/apod/
ap991108.html/
(Red.)

Heweliusz był także wytrawnym ob
serwatorem Słońca, odkrywcą gwiazd
nowych (o czym będzie mowa poniżej)
oraz badaczem komet. W swoich dwu
dziełach: Cometographia (1668) i Epi
stoła de cometa (1672) zawarł opisy 250
dawnych komet oraz opisy i rysunki 9
nowych, odkrytych przez siebie.
Był wreszcie Heweliusz zasłużonym
konstruktorem przyrządów naukowych.
Jako pierwszy zastosował wahadło do
pomiarów czasu1. Był wynalazcą pery
skopu (zwanego przezeń „polmoskopem”). Skonstruowanym przez siebie
magnetometrem prowadził długoletnie
pomiary deklinacji magnetycznej, od
krywając jej zmienność.
1 Idąc ty m tropem , w M u ze u m H isto ry czn y m
M iasta G d ańska sk o n struow ano i udostępniono
p u b lic z n o śc i su p erd o k ład n y z e g a r w ahadłow y,
o k tó ry m napiszem y niebaw em . Red.
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h III
Jedna z map Księżyca zawartych w Selenographii

warunków panujących w atmosferze Marsa oraz — co istot
ne — od grubości atmosfery nad danym miejscem po
wierzchni planety. W przypadku obszarów nizinnych, ponad
którymi atmosfera jest rozległa, linie powinny być silniejsze;
w przypadku gór i obszarów wyżynnych, ponad którymi at
mosfera jest bardziej cienka, linie powinny być słabsze.
Pierwsza próba zastosowania tej metody, podjęta przez
trzech astrofizyków z Obserwatorium na Kitt Peaku: Beltona, Broadfoota i Huntena (1968), zakończyła się niepowo
dzeniem. Wkrótce potem jednak Belton i Hunten mogli po
chwalić się sukcesem: ich praca z roku 1969 pokazywała,
w zgodzie z wcześniejszymi wynikami radarowymi, że na
powierzchni Marsa występują znaczne różnice wysokości;
w szczególności, że przykładem obszaru wyżynnego jest
Syrtis Major.
Tak wyglądała sytuacja, gdy problemem tym zajął się An
drzej Woszczyk. W porównaniu z poprzednikami dyspono
wał on znacznie bogatszym materiałem obserwacyjnym.
Składał się on z 9 spektrogramów uzyskanych przez Barke-
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dyby w tym miejscu miał się koń
czyć ten artykuł, to zasługi i do
konania Heweliusza można by podsu
mować tak, jak się to robi w odniesie
niu do innych wielkich uczonych —
stwierdzeniem, że wniósł on ogromny
wkład w rozwój astronomii. Takie
stwierdzenie mogłoby jednak sugero
wać, że Heweliusz i jego dokonania to
dziś już tylko historia. Tak jest w przy
padku większości wielkich ludzi nauki.
Ale w przypadku Heweliusza tak nie
jest. Specyfika astronomii sprawia bo
wiem, że jego obserwacje i odkrycia sta
nowią nadal ważny wkład do astrono
mii współczesnej. Ich omówieniu będzie
poświęcona druga część tego artykułu.
Powracając do komet obserwowa
nych przez Heweliusza, odnotować
wypada, że w roku 1682 wykonał on
szereg obserwacji komety, która zasły-

s

/
JL j

Położenia plam w okresie sierpień-pażdziernik
1
6
4
4
(plansza XXVI w Selenographia — Appendix)

ra w czasie opozycji Marsa w roku 1967 oraz 40 spektro
gramów otrzymanych w czasie opozycji w roku 1969 przez
samego Woszczyka. Wszystkie one pokrywały obszar bli
skiej podczerwieni, umożliwiając pomiar natężeń linii nale
żących do pasm absorpcyjnych dwutlenku węgla w okoli
cach 0,87 i 1,05 mikrometra. Swoje wstępne wyniki przed
stawił Woszczyk w październiku 1969 r. na sympozjum Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej, odbywającym się w małej
miejscowości Marfa, leżącej w pobliżu Obserwatorium
McDonalda. Ich podsumowanie stanowiły dwa rysunki, opar
te na danych z dwu opozycji, przedstawiające ukształtowa
nie powierzchni w obszarach równikowych Marsa w funkcji
długości areograficznej. Pokazywały one różnice wysoko
ści dochodzące do 10 km w dość dobrej zgodności z wcze
śniejszymi wynikami radarowymi.
Dziś, gdy rzeźbę powierzchni Marsa znamy już bardzo do
kładnie, warto pamiętać, że jednym z pionierów w tej dzie
dzinie był młody toruński astrofizyk.
Józef Smak
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nęła wkrótce potem jako kometa Halleya. Obserwacje te były wykorzysty
wane później wielokrotnie do badania
ruchu tej komety. Wcześniej, w roku
1661, Heweliusz odkrył i obserwował
kometą, która— oznaczona później jako
C 1661 /C 1— uchodziła przez długi czas
zajednopojawieniową. Dopiero niedaw
no stwierdzono, że jest ona tożsama
z odkrytą w 2002 r. kometą IkayaZhang, a zatem, że jest to kometa okre
sowa.
iatach 1642-1679 prowadził
Heweliusz intensywne obserwacje Słońca, rejestrując precyzyjnie
kształt i położenia plam na jego po
wierzchni. Ich wyniki weszły w skład
Selenographii w postaci bogatej kolek
cji obrazów powierzchni Słońca. Na ich
podstawie Heweliusz stwierdził, że ilość
Gwiazdozbiór Scutum Sobiescianum z atlasu nieba Heweliusza
plam zmienia się, że występują one tyl
ko w pobliżu równika, do odległości he- stwierdzając, że na szerokościach helio- szybciej powiadomić innych astrono
liograficznej ±30°, oraz wyznaczył okres graficznych ±15° szybkość rotacji była mów i wysłał stosowny artykuł do słyn
obrotu Słońca (Macularum Solarium taka sama jak obecnie, podczas gdy na nego już wtedy angielskiego czasopisma
Periodo) na 27 dni.
równiku była o 3-4% wolniejsza.
Philosophical Transactions o f the Roy
Ważną okolicznością było to, że ob
al Society. Określając położenie nowo
serwacje Heweliusza pokrywały się
lipca 1670 roku Jan Heweliusz odkrytej gwiazdy, Heweliusz użył okrez pierwszą częścią minimum Maundedostrzegł w gwiazdozbiorze ślenia Nova sub capite Cygni (tzn.
ra aktywności słonecznej, stanowiąc tym Łabędzia dość jasną gwiazdę, jakiej nie „nowa poniżej głowy Łabędzia”). Dziś
samym unikalny materiał dla badania ro było na żadnej z posiadanych przez nie gwiazda ta nosi nazwę CK Vul (tu wy
tacji Słońca w tym okresie. Ich analizę go map tego obszaru nieba. Dokonując pada dodać, że gwiazdozbiór Lisa, łac.
wykonali w 1976 r. John A. Eddy, Peter tego odkrycia, Heweliusz nie był świa Vulpecula, został „umieszczony” na nie
A. Gilman i Dorothy E. Trotter (Solar dom, iż tę „nową” gwiazdę odkrył już bie — i to przez Heweliusza — dopiero
Physics 46,3,19762) z High Altitude Ob miesiąc wcześniej (dokładnie 20 czerw kilka lat później).
servatory w Boulder (Colorado, USA), ca) francuski mnich z Dijon, Dom AnNowo odkryta gwiazda stała się
thelme.
Nie
wiedząc
o
tym,
Heweliusz
obiektem
zainteresowania kilku ówcze
2 Cytowane w artykule źródła w g schematu: (na
zwa czasopisma, tom, strona, rocznik)
uznał, że o swym odkryciu musi jak naj snych astronomów. Jednym z nich był
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Różnice wysokości obszarów równikowych Marsa w funkcji szerokości areograficznej wyznaczone przez Woszczyka
z obserwacji wykonanych podczas opozycji planety w roku
1969.
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Nova sub capite Cygni
(rycina z artykułu Heweliusza w Philosophical Transactions, No 65, 1670)

leziono gwiazdę 21. wielkości, a wokół
niej słabą mgławicę. Dalsza analiza po
kazała, że jej jasność absolutna jest po
nad 100 razy mniejsza od typowej ja 
sności gwiazd nowych obserwowanych
tuż przed lub tuż po wybuchu. To z ko
lei dało asumpt do sformułowania hipo
tezy „hibernacji”, według której gwiaz
dy nowe w długich okresach pomiędzy
wybuchami trwają w „uśpieniu” i tylko
na krótko przed kolejnym wybuchem
dochodzi do przepływu materii, prowa
dzącego w konsekwencji do kolejnego
wybuchu; z kolei po wybuchu przepływ
materii trwa tylko przez kilkadziesiąt lat,
w każdym razie nie dłużej niż 300 lat.
Taka interpretacja nowej Heweliusza
i oparta na niej hipoteza hibernacji prze
trwały jednak zaledwie kilkanaście lat.
połowie lat 80. ubiegłego wie Pojawiły się wątpliwości odnośnie sa
ku trzej amerykańscy astrono mego jej charakteru, wynikające z fak
iż tak długotrwały wybuch, jaki za
mowie: Michael M. Shara, Anthonytu,F.J.
M offat i Ronald F. Webbink podjęli obserwował Heweliusz, w połączeniu
próbą odszukania pozostałości po nowej z występowaniem kolejnych pojaśnień,
Heweliusza (Astrophysical Journal 294, nie znajdują odpowiednika nawet wśród
271,1985). Próba powiodła się: w okre najwolniejszych nowych.
Równocześnie pojawiła się propozy
ślonym przez Heweliusza miejscu znacja zupełnie innej interpretacji.
Oto przed dziesięciu laty odkry
to osobliw y obiekt — V838
Mon — w przypadku którego
zaobserw ow ano długotrw ały
wybuch, z kolejnymi spadkami
ja s n o ś c i i p o ja ś n ie n ia m i,
a wkrótce potem stwierdzono
pojaw ienie się mgławicowej
otoczki. Najlepszy opis tych zja
wisk uzyskano w ramach mode
JD - 2430000
lu zaproponowanego (w Toru
Krzywa blasku nowej Heweliusza 1670. Zaczernio
niu!
— przyp. red.) N oam a
ne kwadraty — to obserwacje Heweliusza (wg pracy
Sokera i R om ualda Tylendę
Shary, Mof

oczywiście sam Heweliusz, przy czym
to właśnie on miał się okazać obserwa
torem naj wytrwalszym — jedynym, któ
ry kontynuował swe obserwacje przez
trzy kolejne lata, gromadząc w sumie
ponad dwie trzecie wszystkich obserwa
cji. Właśnie dzięki niemu mamy dziś
pełny opis przebiegu tego zjawiska. Po
pierwszym pojaśnieniu, w lecie 1670 r.,
gwiazda znacznie osłabła; wiosną na
stępnego roku ponownie pojaśniała, by
je s ie n ią znow u osłabnąć; w reszcie
wiosną roku 1672 Heweliusz, który już
jako jedyny kontynuował swoje obser
wacje, dostrzegł, że gwiazda znowu po
jaśniała. To trzecie maksimum było słab
sze niż dwa poprzednie, zaś jesienią
gwiazda definitywnie „znikła”.

W
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Pozostałość po nowej Heweliusza 1670 = CK
Vul (z pracy Shary, Moffata i Webbinka)

(„Astrohysical Journal Letters” 582,
L I05, 2003) tłumaczącego zaobserwo
wane wybuchy jako wynik... zderzenia3
dwu gwiazd. W ślad za tym pojawiła się
też hipoteza Taichi Kato (, Astronomy
& Astrophysics” 399,695,2003) z uni
wersytetu w Kyoto (Japonia), wedle któ
rej „nowa Heweliusza” nie była wybu
chem gwiazdy nowej, a takim właśnie
rzadkim przypadkiem zderzenia4 dwu
gwiazd. Jeśli tak, to do licznych zasług
Heweliusza można dopisać i tę, że był
pierwszym, który zaobserwował tak
rzadkie zjawisko.
Jeśli zaś chodzi o gwiazdy nowe, to
warto dodać, że kilka lat później, 28 mar
ca 1678 r. Heweliusz odkrył gwiazdę
nową, która rozbłysła w gwiazdozbio
rze Oriona (nosi ona dziś nazwę V529
Ori). Została ona zidentyfikowana na
współczesnych zdjęciach nieba, co po
zwoliło na wykonanie obserwacji po
twierdzających, że była to rzeczywiście
gwiazda nowa. Tak więc, nawet jeśli
„nowa” z roku 1670 nie była gwiazdą
nową, to i tak Heweliusz pozostaje od
krywcą najstarszej zidentyfikowanej
gwiazdy tego typu.
3 W rzeczywistości chodzi o zjawisko „zlewania
się” (ang. merging) dwu składników układu po
dwójnego. Użyte tu i poniżej słowo „zderzenie”
jest więc nieścisłe, ale lepiej oddaje katastroficz
ny charakter zjawiska (przyp. autora).
4 Romuald Tylenda potwierdził możliwość sce
nariusza zlania się pary gwiazd, poprzez bezpo
średnią obserwację narodzin gwiazdy nowej
V I309 Scorpii, ale inny toruński astronom, Mar
cin Hajduk znajduje przesłanki, że akurat w przy
padku Nowej Heweliusza mogło dojść do faktycz
nego zderzenia się dwóch niezależnych gwiazd.
Fascynujące opowieści o tych przypadkach, pió
rem samych autorów w następnych numerach
„Uranii” (Red.).
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Ćwierćwiecze sondowania komet
Krzysztof Ziołkowski

Część I

Zaczęło się
od komety
Halleya...
Pamięci Andrzeja Woszczyka

Trochę historii
Pierwsze koncepcje badania komet za
pomocą sond kosmicznych pojawiły się
na przełomie lat 50. i 60. XX w., a ich
autorami byli wybitni znawcy tych ciał
niebieskich: Fred L. Whipple (1906-2004) oraz Polydore F. Swings* (1906-1983). Obaj dowodzili możliwości
i ukazywali znaczenie takich misji m.in.
podczas międzynarodowych konferencji
naukowych w USA: w Waszyngtonie
w 1959 r. (Whipple) i w Pasadenie
w 1961 r. (Swings). W 1964 r. w ESRO
(ang. European Space Research Organi
sation, organizacja ta dała początek Eu
ropejskiej Agencji Kosmicznej) przepro
wadzono analizę różnych pomysłów
sondowania komet, dochodząc jednak do
wniosku, że plany takie wydają się mało
realne. Ale wkrótce po spektakularnym
zdobyciu przez człowieka Księżyca
w 1969 r. zaczęto formułować różne cie
kawe plany coraz bardziej ambitnych lo
tów międzyplanetarnych, w tym również
* Pod jeg o kierunkiem na Uniwersytecie w Ltege
w latach 1957-1959 miody astronom toruński
Andrzej W oszczyk rozpoczął badania widm kometamych zwieńczone doktoratem uzyskanym na
U niw ersytecie M ikołaja Kopernika w Toruniu
w 1962 r.
6/2011

do komet. W USA powstał np. projekt
wysłania sondy, która najpierw zbada
łaby kometę Grigga-Skjellerupa, prze
latując koło niej w 1977 r., a dwa lata
później zbliżyłaby się do komety Giacobiniego-Zinnera. W Niemczech — po
sukcesie uruchomienia dwóch sond sło
necznych Helios (w latach 1974 i 1976)
— zastanawiano się nad wystrzeleniem
trzeciego obiektu tego typu, którego ce
lem byłaby kometa Enckego. Przypo
mniano też sobie kometę Halleya, której
zbliżający się powrót do Słońca w 1986 r.
szczególnie mobilizował badaczy tych
ciał niebieskich i zachęcał do rozpoczę
cia prac przygotowujących kometamą
misję kosmiczną.
Amerykańska agencja kosmiczna
NASA i europejska ESA przygotowały
w końcu lat 70. wspólny projekt misji,
który przewidywał przelot w grudniu
1985 r. w stosunkowo dużej odległości
od jądra komety Halleya głównej son
dy, od której zostałaby odłączona nie
wielka minisonda mająca zbliżyć się do
jądra na odległość kilkuset kilometrów.
Główna sonda poleciałaby dalej na spo
tkanie w lipcu 1988 r. z kometą Tempel
2. Napęd sondy miał zapewniać, po raz
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

W tym roku minęło 25 lat
od bezprecedensowego
w dziejach astronomii
wydarzania, jakim było
badanie słynnej komety
Halleya podczas je j
ostatniego powrotu do
Słońca w 1986 r. Oprócz
zakrojonych na szeroką
skałę programów
obserwacji naziemnych
kometa Halleya była wtedy
śledzona z pokładu różnych
obiektów kosmicznych,
a także została
spenetrowana za pomocą
kilku sond
międzyplanetarnych, które
zbliżyły się do niej, a nawet
przeleciały przez obłok
gazowo-pyłowy otaczający
je j jądro. Otworzyło to
zupełnie nowy rozdział
w historii poznawania tych
szczególnie intrygujących
ciał Układu Słonecznego.
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pierwszy, silnik jonowy zasilany ener
gią elektryczną uzyskiwaną za pomocą
baterii słonecznych. Niestety NASA nie
uzyskała funduszy na realizację tego
przedsięwzięcia i wycofała się ze współ
pracy. ESA podjęła wobec tego w 1980
r. decyzję samodzielnego wysłania son
dy, która w marcu 1986 r. przeleciałaby
możliwie jak najbliżej jądra komety
Halleya. W krajach zachodnioeuropej
skich rozpoczęły się więc przygotowa
nia do misji, którą nazwano Giotto dla
upamiętnienia zasług — także i dla
astronomii — włoskiego malarza Giot
to di Bondone (na jego fresku „Pokłon
Trzech Króli”, który powstał w 1303 r.
i zdobi wnętrze jednego z kościołów
w Padwie, sportretowana została— jako
„gwiazda betlejemska” — kometa Hal
leya, której artysta nie mógł nie podzi
wiać na włoskim niebie podczas jej po
wrotu do Słońca w 1301 r.).
W krajach europejskich uczestniczą
cych w programie Interkosmos także
przystąpiono do opracowywania progra
mu naukowego i budowy aparatury dla
dwóch radzieckich sond WEGA, któ
rych zbliżenie do komety Halleya
w marcu 1986 r. miało być poprzedzo
ne przelotem koło planety Wenus
w czerwcu 1985 r. i zrzuceniem na jej

Sonda kosmiczna Giotto — pierwsza misja „deep space" ESA
przy pomocy rakiety Ariane-1. Fot. ESA

powierzchnię próbników badawczych.
Podwójny cel misji podkreśla jej nazwa
będąca złożeniem początkowych liter
rosyjskich nazw obiektów, które sondy
mają zbadać (WEnera-GAlley). Rów
nież i w Japonii wybrano kometę Hal
leya jako cel pierwszej misji międzypla
netarnej przygotowywanej w tym kraju
(początkowo nazywanej Planeta-A, a po
starcie przemianowanej na Suisei, co po
japońsku znaczy kometa).
Do 1982 r. wydawało się więc, że

Zdjęcie jądra komety Borrelly'ego wykonane 22 września 2001 r. z pokładu sondy Deep
Space 1. Długość jądra wynosi około 8 km, z odległości największego zbliżenia wynoszącej
2200 km jeden piksel na zdjęciu odpowiada 45 m na powierzchni jądra. Fot. NASA
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-wystrzelona 2 lipca 1985 r.

kometa Halleya będzie pierwszą, która
uchyli rąbka swych tajemnic sondom
kosmicznym budowanym przez Euro
pejską Agencję Kosmiczną, Związek
Radziecki i Japonię. Specjaliści amery
kańscy z NASA znaleźli jednak sposób,
aby — mimo trudności finansowych,
które uniemożliwiły realizację wcze
śniejszych planów — nie oddać rywa
lom pierwszeństwa także i w zakresie
sondowania komet. Znaleziono miano
wicie działający już od kilku lat w prze
strzeni okołoziemskiej obiekt, który
można by zamienić w sondę międzypla
netarną serią skomplikowanych manew
rów, a aparaturę naukową znajdującą się
na jego pokładzie użyć do badania ko
met. Od sierpnia 1978 r. krążył wokół
Ziemi sztuczny satelita ISEE-3 (ang. In
ternational Sun-Earth Explorer), prze
znaczony głównie do badań pasów radiacyjnych w okół naszej planety
i wiatru słonecznego. Okazało się, że
zapas paliwa, którym ten satelita dys
ponował, może umożliwić — przy wy
korzystaniu także wspomagania grawi
tacyjnego Księżyca — przeniesienie go
na trajektorię okołosłoneczną zapew
niającą w 1985 r. przelot w pobliżu
komety Giacobiniego-Zinnera i zbada
nie wzajem nych związków wiatru
słonecznego i komety. Po przeprowa
dzeniu bezprecedensowej operacji
przekształcenia satelity Ziemi ISEE-3
w sondę międzyplanetarną ICE (ang.
International Cometary Explorer), 11
września 1985 r. ICE przeleciała w od
ległości około 7800 km od jądra kome
ty Giacobiniego-Zinnera, mijając je po
przeciwsłonecznej stronie z prędkością
21 km/s. Było to pierwsze tak bliskie
6/2011

spotkanie z kometą aparatu zbudowane
go przez człowieka.
Najważniejszym wynikiem badań in
situ komety Giacobiniego-Zinnera za
pomocą sondy ICE było dostarczenie
argumentów za słusznością modelu war
kocza plazmowego komety opracowa
nego przez Hannesa Alfvena (1908—
-1995) w 1957 r. W szczególności skład
chemiczny tworzących ten warkocz jo 
nów okazał się zdominowany przez jony
wody, co stało się pierwszym ekspery
m entalnym potwierdzeniem tego, że
główną składową materii jądra kometamego jest lód wodny. N a pokładzie
sondy ICE nie było kamery, a więc
o rozmiarach i kształcie jądra komety
Giacobiniego-Zinnera niewiele wiado
mo. Sonda ICE „dostrzegła” również ko
metę Halleya, chociaż jej minimalna od
ległość od jądra komety wyniosła aż
28 min km w dniu 25 marca 1986 r. Ale
nawet w tak dużej odległości jej przyrzą
dy pokładowe zarejestrowały obecność
jonów prawdopodobnie pochodzenia kometamego.

Tropem komety Halleya
W marcu 1986 r. cała flotylla statków
kosmicznych przeleciała przez głowę
komety Halleya, dokonując ze stosun

kowo niewielkiej odległości obserwacji
jądra, pomiarów własności jego otocze
nia oraz analizy próbek materii prze
chwyconej na miejscu. To bezpreceden
sowe sondowanie komety było wsparte
zakrojonąna wielką skalę i rozciągniętą
w czasie kampanią obserwacyjną z po
wierzchni Ziemi, a także śledzeniem
komety spoza atmosfery ziemskiej przez
działające już od dawna różne obiekty
krążące wokół Ziemi, a nawet sztucz
nego satelitę Wenus.
Pierwsza osiągnęła kometę Halleya
sonda W EGA 1, która wystartowała
z Ziemi 15 grudnia 1984 r., a 11 czerw
ca 1985 r. przeleciała w pobliżu Wenus,
zrzucając na jej powierzchnię aparaturę
pomiarową. Największe zbliżenie nastą
piło 6 marca; od jądra komety dzielił ją
wtedy dystans 8890 km. Kometa znaj
dowała się w tym czasie w odległości
0,79 AU od Słońca. Prędkość sondy
względem komety wynosiła 79,2 km/s.
Trzy dni później przeleciała koło komety
Halleya bliźniacza sonda W EGA 2,
wystrzelona z Ziemi 21 grudnia 1984 r.,
która 14 czerwca 1985 r. przeleciała
w pobliżu Wenus, pozostawiając w jej
atmosferze i na powierzchni przyrządy
pomiarowe. W minimalnej odległości
8030 km od jądra znalazła się 9 marca,

gdy kometa była oddalona od Słońca
o 0,83 AU. Jej prędkość względem ko
mety wyniosła 76,8 km/s. Program na
ukowy misji WEGA obejmował: wyzna
czenie param etrów fizycznych jądra
komety, zbadanie struktury i dynamiki
obszaru okołojądrow ego, określenie
składu chemicznego gazu w głowie ko
mety oraz składu cząstek pyłu i ich roz
kładu w różnych odległościach od jądra,
a także zbadanie oddziaływań wiatru
słonecznego z materią kometamą. War
to wspomnieć, że wśród przyrządów na
ukowych sond WEGA, przeznaczonych
do badań środowiska plazmowego ko
mety, znajdował się zbudowany w Pol
sce analizator fal plazmowych niskich
częstotliwości.
W nocy z 13 na 14 marca 1986 r. po
dobno miliard telewidzów w 50 krajach
(Polski wśród nich niestety nie było)
przeżywał emocje związane z zanurze
niem się w głowę komety Halleya son
dy Giotto. Została ona w ystrzelona
z Ziemi 2 lipca 1985 r. za pomocą ra
kiety Ariane 1, a największe zbliżenie
do jądra komety — na odległość zaled
wie 596 k m — nastąpiło 14 marca 1996
r. Tak bliski przelot koło jądra stał się
możliwy dzięki dokładniejszej znajomo
ści jego położenia w przestrzeni uzyska-

Kometa McNaught z 2 007 roku (C/2006 P 1 ) - fotografia wykonana przez Phillipa Pudneya 22 stycznia 2007 r. z półwyspu Fleuriea w połu
dniowej Australii
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nej m.in. z obserwacji komety wykona
nych kilka dni wcześniej przez sondy
WEGA 1 i 2. Podczas zbliżenia odle
głość komety od Słońca wynosiła 0,89
AU, a względna prędkość mijania była
równa 68,4 km/s. Cele naukowe sondy
Giotto były podobne do wymienionych
wyżej zadań sond WEGA.
Oprócz tych trzech bliskich przelo
tów koło jądra komety Halleya istotnych
informacji o najsłynniejszej z komet
dostarczyły także dwie japońskie sondy
międzyplanetarne, które jednak badały
ją ze znacznie większych odległości.
Wystrzelona z Ziemi 18 sierpnia 1985 r.
sonda Suisei minęła kometę 8 marca
w odległości 151 tys. km od jej jądra ze
względną prędkością 73 km/s. Jej zada
niem było przede wszystkim śledzenie
rozwoju tworzącego się wokół komety
obłoku wodorowego. Druga sonda o na
zwie Sakigake (w języku japońskim pio
nier), wystrzelona 8 stycznia 1985 r. jako
próba techniczna właściwej sondy kometamej Suisei, minęła kometę 11 mar
ca w odległości około 7 min km. Zbada
ła ona zakłócenia, jakie kometa Halleya
wprowadziła w międzyplanetarne pole
magnetyczne oraz wiatr słoneczny.
W marcu 1986 r., w dniach przelotu
przez głow ę kom ety H alleya sond
WEGA i Giotto, planowany był sied
m iodniow y lot prom u kosm icznego
Columbia z orbitalnym obserwatorium
astronomicznym Astro-1 na pokładzie.
Miało to być wsparcie śledzeniem z or
bity okołoziemskiej sondowań komety
Halleya i bogatego programu jej obser
wacji z powierzchni Ziemi. Tragiczna
katastrofa wahadłowca Challenger 28
stycznia 1986 r. uniemożliwiła realiza
cję tych zamierzeń. Dodajmy, że na po
kładzie Challengera znajdowało się tak
że automatyczne laboratorium Spartan
przeznaczone do rejestracji widm w nad
fiolecie promieniowania komety Hal
leya.
Szczególnie cennych obserwacji ko
mety Halleya dostarczyła amerykańska
sonda Pioneer Venus Orbiter, która —
po starcie z Ziemi w maju 1978 r. — od
4 grudnia 1978 r. była sztucznym sate
litą Wenus. Wprawdzie swą zasadniczą
misję badania planety sonda zakończy
ła w grudniu 1980 r., ale jej przyrządy
naukowe były jeszcze kilkakrotnie włą
czane m.in. właśnie dla śledzenia kome
ty Halleya. Gdy kometa znajdowała się
w pobliżu swego peryhelium , czyli
w pierwszej połowie lutego 1986 r., wza
252

Zdjęcie komety Halleya z 1910 r.

jemna konfiguracja Ziemi, Słońca, ko
mety i Wenus uniemożliwiała obserwa
cje komety z Ziemi, ale dopuszczała wi
dzenie jej z Wenus. Podczas gdy Ziemia,
Słońce i kometa znajdowały się mniej
więcej na jednej linii prostej i patrząc
z Ziemi, kometa przechodziła za Słoń
cem, to z Wenus— znajdującej się w tym
czasie po przeciwnej stronie Słońca niż
Ziemia — kometa, która przelatywała
między Wenus a Słońcem, mogła być ob
serwowana. Co więcej, odległość kome
ty od Wenus była wtedy stosunkowo
mała; największe zbliżenie na około 40
min km miało miejsce 3 lutego.
Zdjęcia uzyskane za pomocą sond
kosmicznych WEGA i Giotto umożli
wiły rekonstrukcję obrazu jądra kome
ty Halleya. Po raz pierwszy człowiek
zobaczył jądro kom etarne. Zgodnie
z oczekiw aniam i stanowi ono poje
dynczą, wydłużoną bryłę materii o nie
regularnym kształcie. Jej rozmiary są
większe, niż się spodziewano: wielka oś
sięga 15-16 km, a mała 8-10 km. Po
wierzchnia jądra okazała się bardzo
ciemna, jej zdolność odbijania promie
niowania (albedo) nie przewyższa 4%.
Do pewnego stopnia tłumaczy to stosun
kowo wysoka temperatura powierzch
ni, którą oszacowano na około 320 K.
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Powierzchnia jądra nie może więc być
pokryta — jak pierwotnie sądzono —
lodem wodnym, którego temperatura
sublim acji wynosi 180-200 K, lecz
warstwą pyłu lub jakąś trudniej topliwą
i prawdopodobnie cienką skorupą, pod
którą dopiero znajduje się lód. Prawie
wszystek gaz i pył emitowany z jądra
pochodzi z kilku pojedynczych źródeł
będących zapew ne pęknięciam i lub
szczelinami w tej skorupie. Z pomiarów
tempa jego produkcji udało się ocenić
całkowitą ilość materii traconej przez
jądro podczas jednego zbliżenia kome
ty do Słońca na około 5 x 1011kg. Próbu
jąc odpowiedzieć na pytanie, czy uzy
skana w ten sposób w artość m oże
wytłumaczyć zaobserwowane wydłuża
nie się okresu orbitalnego komety o oko
ło 4 dni na obieg, stwierdzono, że obec
na masa jądra powinna być równa około
1014 kg, co przy jego objętości wyno
szącej około 500 km3 daje gęstość zale
dwie 0,2 g/cm3.
Występowanie w gazie kometamym
zidentyfikowanych wcześniej związków
chemicznych zostało niemal w pełni po
twierdzone przez badania przeprowadzo
ne w trakcie sondowania komety Halleya.
Odkryto ponadto wiele nowych molekuł
i jonów. Przede wszystkim trzeba pod6/2011

kreślić, że kometa Halleya jest w zasa
dzie pierwszą kometą, w której udało się
wyraźnie stwierdzić istnienie molekuł
wody (H ,0). Dotychczasowe obserwa
cje — np. linii emisyjnych w widmach
komet rodnika OH, którego molekułą
macierzystą jest H20 — wskazywały na
nie jedynie pośrednio. Uzyskanie bezpo
średniego dowodu na to, że głównym
składnikiem jądra komety Halleyajest lód
wodny, stanowi więc potwierdzenie ogól
nej koncepcji lodowego jądra, sformuło
wanej w 1950 r. przez wspomnianego
wyżej Freda Whipple’a. Duże znaczenie
ma także bezpośrednia detekcja molekuł
dwutlenku węgla (C 0 2), którego obfitość
oceniono na zaledwie 2-3% zawartości
wody. W jądrze musi on występować
w postaci suchego lodu zmieszanego
z lodem wodnym. Znacznie więcej— aż
do 20%— znaleziono tlenku węgla (CO).
CO i CO, tłumaczą obserwowaną aktyw
ność komety w dużych odległościach od
Słońca, bowiem temperatura sublimacji
suchego lodu jest dużo niższa niż lodu
wodnego. Dodajmy, że kometę Halleya
widziano po raz ostatni podczas minio
nego jej pojawienia sięjeszcze w 2003 r.,
gdy miała jasność zaledwie 28,2 wielko
ści gwiazdowych.
Promieniowanie nadfioletowe Słoń
ca oraz wiatr słoneczny jonizują gaz

w głowie komety. Jed
nym z najważniejszych
odkryć wykonanych za
pom ocą sond W EGA
i Giotto była identyfika
cja tzw. uwodnionych jo
nów wodorowych, które
— zgodnie z wcześniej
szymi przypuszczenia
mi teoretycznym i —
okazały się dominujące
w śród jonów obszaru
okołojądrowego. Szcze
gólnie interesujące wy
daje się także stwierdze
nie obecności bardzo
wielu jonów węgla i nie
m al zupełnego braku
jo n ó w azo tu . W arto
zwrócić uwagę, że wy
jątkowej obfitości jonów
węgla nie da się wytłu
maczyć jedynie fotojonizacją atomów węgla po
chodzących z rozpadu
molekuł tlenku i dwu
Zdjęcie komety Halleya wykonane przez W. Lillera 8 marca
tlenku węgla oraz meta
1986 r. Fot. NASA/W. Liller
nu. P rz y p u sz c z a się
więc, że atomy węgla są również uwal
niane bezpośrednio z powierzchni jądra, Polowanie na komety
a także z cząstek pyłu. Był to istotny
Sonda Giotto, po przelocie przez gło
przyczynek do rozwiązania dotychcza wę komety Halleya w marcu 1986 r.,
sowej zagadki deficy przez kilka lat krążyła wokół Słońca
tu węgla w kometach w stanie „uśpienia”. Ponieważ jej ruch
oraz małego albedo po był współmierny z ruchem Ziemi (okres
wierzchni jądra.
6 obiegów Słońca przez sondę był nie
Sondy Suisei i Sa- mal dokładnie równy okresowi 5 obie
kigake, a także inne gów Słońca przez Ziemię), więc po 5
obiekty, które obserwo latach od startu, 2 lipca 1990 r., Giotto
wały kometę Halleya znowu znalazł się w pobliżu Ziemi, mi
spoza atmosfery ziem jając ją w odległości 22 730 km od po
skiej, potwierdziły ist wierzchni. Kontrolne uruchomienie son
nienie wokół niej ob dy na początku 1990 r. dowiodło jej
ło k u w o d o ro w e g o
sprawności oraz istnienia zapasu pali
rozprzestrzeniającego wa, które można było wykorzystać do
się wokół jadra w pro niewielkiej zmiany jej trajektorii w taki
mieniu około 10 min sposób, aby zbliżyła się do komety Grigkm. Do aż tak wielkich ga-Skjellerupa (jako cel ewentualnego
rozmiarów rozrasta się spotkania były ponadto brane pod uwa
więc ta maleńka drobi gę komety: Hartley 2, DuToit-Hartley,
na materii Układu Sło T uttle-G iaco b in i-K resak i H ondanecznego, gdy co mniej Mrkos-Pajdusakova; wybrano tę, którą
więcej 77 lat przybliża można było stosunkowo szybko osią
się do Słońca na odle gnąć i której ruch był najlepiej poznany
głość niewiele większą — dodajmy, że dzięki pracom polskie
od połowy odległości go astronoma Grzegorza Sitarskiego).
Deep Space 1 — pierwsza misja w ramach projektu New Mille
nium wystrzelona 24 października 1998 r. z przylądka Canave
od niego Ziemi. N aj Manewr się powiódł i 10 lipca 1992 r.
ral. 22 września 2001 r. zbliżyła się do jądra komety Borrelb liż s z y je j p o w ró t sonda przeleciała w odległości około
ly’ego na odległość około 2200 km. 18 grudnia tego samego
w nasze sąsiedztwo na 200 km od jądra komety Grigga-Skjelroku satelita został wyłączony — misję uznano za zakończoną.
stąpi w 2061 r.
lerupa ze względną prędkością 14 km/s
Fot. NASA/JPL
6 /2 0 II
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(czyli pięciokrotnie mniejszą niż w przy
padku komety Halleya) po jego przeciw
słonecznej stronie. Spośród 11 ekspery
mentów naukowych, przewidzianych
pierwotnie do wykonania z pokładu son
dy Giotto, zdołano tym razem zrealizo
wać tylko 7, gdyż przyrządy do pozo
stałych uległy trwałemu uszkodzeniu
podczas przelotu przez głowę komety
Halleya. Mimo podejmowanych wysił
ków nie udało się niestety uruchomić
kamery i wobec tego rezultaty dotyczą
ce komety Grigga-Skjellerupa nie były
już tak spektakularne jak w przypadku
komety Halleya. Niemniej otrzymano
wiele wartościowych informacji o emi
sji gazu i pyłu z jądra komety. Najcie
kawszym wynikiem było odkrycie nad
spodziewanie silnych zjawisk falowych
w jej otoczeniu plazmowym.
Kolejny przelot koło komety za
wdzięczamy eksperymentalnej sondzie
Deep Space 1 (DS1), która była pierw
szym obiektem amerykańskiego progra
mu o nazwie Nowe Tysiąclecie (ang.
New Millenium Program), służącego
wdrażaniu nowych technologii do badań
kosmicznych XXI w. Głównym jej za
daniem było testowanie praktycznej
użyteczności w misjach międzyplanetar

Zdjęcie komety Halleya wykonane 8 maja 2010 r. przez G.W.Ritcheya przy pomocy półtora
metrowego teleskopu obserwatorium Mont Wilson. Fot. NASA/JPL

nych kilku nowych urządzeń, m.in. sil
nika jonowego. Początkowe plany mi
sji zakładały, że dla realizacji jej zasad
niczego celu sonda DS1 zostanie
skierowana do trzech ciał niebieskich,
a wśród nich komety krótkookresowej
West-Kohoutek-Ikemura. Spowodowa

Obraz jądra komety Halleya uzyskany 13 marca 1986 r. ze zdjęć wykonanych przez sondę
ESA Giotto. Fot. ESA, MPAE
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ne problemami technicznymi kilkumie
sięczne opóźnienie startu sondy wymu
siło jednak całkowitą zmianę przebiegu
misji. Sonda DS1 została wystrzelona
24 października 1998 r. z Cap Canave
ral na Florydzie. Okazało się, że po prze
locie koło planetoidy Braille w lipcu
1999 r., półtora roku później może zbli
żyć się do obiektu Wilsona-Harringtona, który jest prawdopodobnie tzw.
martwą lub drzemiącą kometą. Odkry
ty w 1949 r. wykazywał aktywność kometarną, ale po 30 latach, gdy znowu
go zaobserwowano, wyglądał jak planetoida, czyli był pozbawiony atrybu
tów komety. Uznano to za obserwacyjne
potwierdzenie dawno formułowanego
przypuszczenia, że wiele planetoid,
szczególnie tych, które poruszają się po
orbitach podobnych do kometamych,
może być wygasłymi jądrami komet.
Stwierdzono ponadto, że we wrześniu
2001 r. sonda DS1 będzie mogła przele
cieć koło jeszcze jednej komety — ko
mety Borrellego.
Przygotowania skoncentrowano
głównie na intrygującym obiekcie Wilsona-Harringtona. Radość z perspekty
wy zbadania go z bliska nie trwała jed
nak długo: w listopadzie 1999 r. na
pokładzie sondy DS1 nastąpiła awaria
kamery, co pozbawiło sondę kontroli
orientacji, wykluczając możliwość uży
wania silpika jonowego i ograniczając
jej kontakt z Ziemią. Chociaż nie udało
się znaleźć przyczyny uszkodzenia, to
jednak w czerwcu 2000 r. sondę DS1
6 / 2 0 II

zdołano uratować, ale było już za póź
no na osiągnięcie przez nią komety Wilsona-Harringtona. Zawiedzione nadzieje
próbowano jeszcze wskrzesić propo
zycją nowej misji kosmicznej. Podczas
kongresu COSPAR w Houston (USA)
w 2002 r. przedstawiono śmiały japoń
ski projekt misji CNSR (ang. Comet
Nucleus Sample Return), której celem
byłby nie tylko przelot sondy koło ko
mety Wilsona-Harringtona, ale nawet
pobranie próbek materii z powierzchni
jej jądra i sprowadzenie ich na Ziemię.
Jednak do realizacji tego ambitnego pro
jektu niestety nie doszło.
Sprawnie działająca sonda DS 1 po
zwoliła natomiast podjąć wyzwanie
skierowania jej ku odkrytej w 1904 r.
komecie Borrellego, będącej typową
kometą krótkookresową obiegającą
Słońce co 6,8 r. Należy ona do stosun
kowo dobrze poznanych komet, gdyż od
czasu odkrycia była obserwowana pra
wie we wszystkich swych powrotach do
Słońca. Kilka dni po kolejnym przejściu
przez peryhelium, 22 września 2001 r.,
po 1063 dniach od startu z Ziemi sonda
DS 1 przeleciała w odległości 2171 km
od jądra komety Borrellego ze względną
prędkością 16,6 km/s. Spotkanie to na
stąpiło w odległości 1,36 AU od Słońca
i 1,47 AU od Ziemi. Do jego najbardziej
spektakularnych i wartościowych z na
ukowego punktu widzenia rezultatów
należy 25 zdjęć jadra komety i 46 widm
jej promieniowania w bliskiej podczer
wieni. Zdjęcia charakteryzuje rozdziel
czość dochodząca do 47 m na piksel; po

Kometa Hyakutake sfotografowana przez Andrzeja S. Pilskiego we Fromborku w 1996 r.

raz pierwszy zobaczono szczegóły po
wierzchni jądra kometamego z taką do
kładnością. Dotychczas nauka dyspono
wałajedynie uzyskanym 15 lat wcześniej
obrazem jądra komety Halleya pokazu
jącym niewiele więcej poza ogólnymi
jego zarysami.
Stosunkowo dokładne zdjęcia jądra
komety Borrellego umożliwiły rozpo
znanie różnych struktur geologicznych
na jego powierzchni. Oprócz terenów
wyraźnie pofałdowanych, pokrytych
licznymi wzniesieniami i dolinami, ro
wami i graniami, a także obszarów gład
kich, na uwagę zasługują ciemne, pła
skie wierzchołki otoczone jasnymi, ostro
nachylonymi krawędziami, a także
ciemne plamy pokryte warstwą, być
może pyłu, całkowicie wykluczającą
sublimację. Źródłem najbardziej inten

i■■ 11
.1liif i
i

*

•

■

■ r a f i i
'

m
oM r
ssLwKi-i

'

!

■

.

••

*

'

•

i

Sonda Ulysses (ESA/NASA) wystrzelona 6 października 1990 r. z pokładu promu kosmiczne
go Discovery przeznaczona była przede wszystkim do badań otoczenia Słońca w wysokich
szerokościach heliograficznych. Pracowała do 30 czerwca 2009 r. Fot. ESA/Dave Hardy
6/2011

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

sywnej sublimacji, skutkującej widocz
nymi na zdjęciach komety strumienia
mi gazu i pyłu, są najprawdopodobniej
zbocza płaskich wzniesień. Na po
wierzchni jądra nie zaobserwowano kra
terów uderzeniowych, czyli struktur ty
powych dla powierzchni planetoid.
Badania środowiska plazmowego kome
ty pokazały nadspodziewanie wyraźną
asymetrię fali uderzeniowej i innych
struktur otoczenia plazmowego komety,
względem linii Słońce — jądro komety.
Kolejny start sondy kometamej na
stąpił 3 lipca 2002 r. Celem amerykań
skiej misji CONTOUR (ang. COmet
Nucleus TOUR), w której badacze ko
met pokładali duże nadzieje, miał być
przelot jednej sondy koło co najmniej
dwóch komet krótkookresowych. Przez
kilka tygodni po starcie sonda CON
TOUR krążyła wokół Ziemi po bardzo
wydłużonej orbicie eliptycznej (o odle
głościach perygeum i apogeum równych
odpowiednio 197 km i 106,7 tys. km),
a gdy upewniono się, że wszystkie jej
urządzenia prawidłowo funkcjonują, 15
sierpnia 2002 r. włączono silnik dla ta
kiego jej przyspieszenia, aby krążąc
wokół Słońca, znalazła się na trajektorii
wiodącej do pierwszego celu misji. Nie
stety w momencie uruchomienia silni
ka sonda niespodziewanie zamilkła
i utracono z nią wszelki kontakt. Bez
skuteczne próby naw iązania z nią
łączności prowadzono aż do końca
2002 r. Nie udało się jednak stwierdzić,
co się z sondą stało, ani ustalić przyczyn
niepowodzenia tego obiecującego i bar
dzo ciekawego z naukowego punktu wi
dzenia projektu.
Szczególnie interesująco zapowiada
ło się pierwsze spotkanie z kometą Enc255

kego, które miało nastąpić w listopadzie
2003 r. Kometa Enckego jest jedną z naj
dłużej obserwowanych i najlepiej pozna
nych komet; pierwsze jej obserwacje
pochodzą z końca XVIII w. Okres jej
obiegu wokół Słońca wynosi zaledwie
3,3 r. (i jest najkrótszym wśród znanych
dotychczas komet), dzięki czemu odle
głość komety od Ziemi nigdy nie jest
tak duża, aby nie można było jej dostrzec
przez współczesne teleskopy. Należy
więc do niewielu komet, które stale
m ogą być obserwowane. Plany misji
CONTOUR przewidywały, że sonda
przeleci w odległości około 100 km od
je j ją d ra ze w z g lę d n ą p rę d k o śc ią
28,2 km/s. Oczekiwano, że kamera za
instalowana na jej pokładzie dostarczy
zdjęć powierzchni jądra o zdolności roz
dzielczej dochodzącej nawet do 4 m.
Drugą kometą, do której miała się zbli
żyć sonda CONTOUR w czerwcu 2006 r.
była kometa Schwassmanna-Wachmanna 3. Odkryta w 1930 r., podczas bardzo
bliskiego przelotu koło Ziemi (w mini
malnej odległości 0,06 AU) obiega Słoń
ce mniej więcej co 5,5 r. Przy następnych
powrotach w pobliże Słońca warunki jej
widoczności nie były już tak dobre i pew
nie dlatego kometę zagubiono. Odnale
zienie jej dopiero po prawie 50 latach
pozwoliło na znacznie lepsze poznanie
jej ruchu, co stworzyło możliwości dal
szego jej śledzenia. Wprawdzie w następ
nym pojawieniu znowu komety nie wi
dziano, ale od 1990 r. jest ju ż pilnie
obserwowana przy każdym przejściu
przez peryhelium, bowiem zauważono,
iż jej jądro dzieli się na części. Szczegól
nie spektakularny rozpad na wiele frag
mentów nastąpił w 2006 r., czyli wtedy
gdy miała się do niej zbliżyć sonda CON
TOUR. Niecodzienne zjawisko było
wnikliwie badane przez różne obserwa
toria, w tym także kosmiczne, ale zabra
kło niestety danych z sondy kosmicznej.
Po tej zasadniczej części misji CON
TOUR spodziewano się jej przedłuże
nia. W sierpniu 2008 r. sonda mogłaby
bowiem przelecieć koło komety d ’Arresta. Kometa krótkookresowa d ’Arresta została odkryta w 1851 r., ale ponie
waż udało się udowodnić jej tożsamość
z kometą widzianą w 1678 r., więc na
leży do najdłużej obserwowanych ko
met (warto dodać, że poznanie cieka
w ych osobliw ości je j ruchu nauka
zawdzięcza m.in. polskim astronomom:
Grzegorzowi Sitarskiemu i Sławomi
rze Szutowicz z Centrum Badań Ko
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smicznych PAN). Rozważano też moż
liwość skierowania sondy CONTOUR
ku komecie Boethina, a także interesu
jącemu obiektowi Wilsona-Harringtona,
do którego nie udało się zbliżyć sondzie
D eep Space 1 (o czym była wyżej
mowa). Wszystkie te plany zniweczył
niestety najprawdopodobniej rozpad
sondy w wyniku wybuchu, który z nie
znanych przyczyn nastąpił być może
w momencie zapłonu silnika. Przypusz
czenie to oparto na doniesieniach o za
obserwowaniu z Ziemi — jak podejrze
wano — szczątków sondy.
Wielkiej straty, jaką dla badań komet
było niepowodzenie misji CONTOUR,
nie umniejszyło nieoczekiwane włącze
nie się sondy kosmicznej Ulysses w po
znawanie tajników warkoczy kometarnych. Wystrzelona z Ziemi w 1990 r.
sonda Ulysses była przeznaczona do
badań rejonów biegunowych Słońca
i w obec tego krążyła w okół niego
w płaszczyźnie niemal prostopadłej do
płaszczyzny ruchu planet pokrywającej
się z płaszczyzną równika słonecznego.
Dopiero w 2000 r. udało się wyjaśnić,
że zarejestrowane przez tę sondę, długo
niezrozum iałe zaburzenia lokalnego
pola magnetycznego oraz odkrycie jo
nów węgla, tlenu i azotu w obszarze
przestrzeni międzyplanetarnej, przez
który przelatywała w ciągu kilku godzin
1 maja 1996 r., było efektem jej przej
ścia przez warkocz plazmowy komety
Hyakutake.
Jednopojawieniowa kometa Hyakuta
ke, odkryta 30 stycznia 1996 r., zanim 1
maja tego samego roku przeszła przez
peryhelium, oddalone od Słońca o zale
dwie 0,23 AU, 25 marca zbliżyła się do
Ziemi na minimalną odległość 0,1 AU,
czyli około 15 min km. Dzięki temu przez
kilka tygodni była w idoczna gołym
okiem, a jej duża jasność umożliwiła
wykonanie wielu ciekawych i wartościo
wych obserwacji. Odkrycie zawdzięcza
ne sondzie Ulysses pokazało, że kometa
Hyakutake miała najdłuższy z dotychczas
obserwowanych warkoczy komet, rozcią
gający się na dystansie co najmniej 3,4
AU (około 0,5 mld km) od jądra, bowiem
w takiej odległości od niego znajdowała
się sonda, stwierdzając obecność materii
kometamej. Oczywiście nie można wy
kluczyć, że był to ślad jakiejś innej, nie
znanej komety, ale wydaje się to bardzo
mało prawdopodobne.
Do jeszcze bardziej zaskakującego
o dk ry cia doszło kilka lat później.
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W 2004 r. okazało się, że sonda Ulysses
zarejestrowała 19 października 2000 r.
chmurę jonów, głównie tlenu i węgla,
będącą fragmentem warkocza plazmo
wego komety McNaught-Hartley. Został
on oderwany od warkocza 4 dni wcze
śniej przez obłok cząstek naładowanych
stanowiący tzw. koronalny wyrzut masy
wyemitowanej ze Słońca w wyniku sil
nej erupcji, która nastąpiła 6 paździer
nika 2000 r. Rozerwania plazmowych
warkoczy kometamych są czasem obser
wowane, dostarczając informacji przede
wszystkim o wywołującym to wietrze
słonecznym. W 2007 r. udało się nawet
sfilmować takie zjawisko w przypadku
wspomnianej wyżej komety Enckego,
która 20 kwietnia była śledzona z pokła
du sondy kosmicznej STEREO-A.
Za pomocą sondy Ulysses zbadano
także w arkocz plazm ow y kom ety
McNaught, która na początku 2007 r.
mogła być obserwowana gołym okiem
i zasłynęła pięknym widokiem ogromne
go, rozłożystego warkocza. W okresie od
4 do 9 lutego 2007 r., gdy kometa odda
lała się od Słońca (po przejściu przez pe
ryhelium 12 stycznia w odległości
0,17 AU), przyrządy pomiarowe Ulyssesa, znajdującego się w odległości około
1,7 AU od jądra komety, zarejestrowały
m.in. dwukrotne spowolnienie wiatru sło
necznego (zmiany jego prędkości w gra
nicach 780-360 km/s), stukrotny spadek
gęstości protonów (głównego składnika
wiatru słonecznego), obecność gazu kometamego, a przede wszystkim jonów
tlenu. Wszystko to świadczy o tym, że
sonda Ulysses przeleciała przez warkocz
plazmowy komety McNaughta, przeka
zując wiele danych o jego budowie i po
szerzając wiedzę o związkach wiatru sło
necznego z materią kometamą.

.KrzysztofZbikowski
pracuje w Centrum
Badań Kosmicznych
Polskiej Akadem ii
Nauk, gdzie zajmu
je się przede wszyst
kim ruchem komet
i planetoid oraz dy
namiką Układu Słonecznego. Wieloletn
członek władz Polskiego Towarzystwu
Astronomicznego, h’tym wiceprezes. Hyhitny popularyzator astronomii, w 1989
roku uhonorowany Medalem im. Włodzi
mierza Zonna. Autor książek, artykułów
i wieloletni redaktor naczelny miesięcz
nika „ Urania ”przed fuzją z „Postępami
Astronomii”.
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Manifest młodych astronomów
DLACZEGO POWINNIŚMY PRZYSTĄPIĆ DO ESO?
ESO to najważniejsza instytucja astro
nomiczna w Europie. Powstała jako od
powiedź na rosnące zapotrzebowanie na
coraz większe teleskopy, bez których
astronomia europejska nie miała szansy
konkurować z resztą świata (głównie
Stanami Zjednoczonymi). Żaden z bu
dowanych przez ESO teleskopów nie
mógłby powstać bez międzynarodowej
współpracy naukowców z krajów euro
pejskich zarówno na etapie projektu, jak
i realizacji. Nawet te najbogatsze i po
siadające wysoko rozwinięty przemysł
wysokich technologii kraje Europy Za
chodniej w dzisiejszych czasach nie są
w stanie budować tego typu teleskopów
sam odzielnie. C złonkostw o Polski
w ESO umożliwi polskim astronomom
pełny i natychmiastowy dostęp do tej gi
gantycznej bazy instrumentalnej.
W astronomii obserwacyjnej to po
siadany instrument wyznacza kierunek
prowadzonych badań. W zależności od
długości fali, na której prowadzone są
obserwacje, oraz od wielkości instru
mentu, możemy badać różne zjawiska
astrofizyczne, różne rodzaje obiektów.
Polscy astronomowie mają obecnie do
bry dostęp do m ałych teleskopów
optycznych i średniej klasy radiotelesko
pów. Przystępując do ESO, uzyskamy
dostęp do najw iększych teleskopów
optycznych oraz teleskopów podczer
wonych i (sub)milimetrowych. W rezul
tacie tematyka badań w Polsce ma szan
se znacznie się poszerzyć oraz otworzyć
na te najbardziej aktualne problemy
astrofizyczne.
W dzisiejszych czasach, w szczegól
ności w naukach eksperymentalnych,
bardzo trudno jest prowadzić badania
samodzielnie. Już na etapie pisania pro
jektu obserwacyjnego na duży, nowo
czesny teleskop okazuje się, że trzeba
się wykazać szerokimi umiejętnościami
analizy danych i interpretacyjnymi. Tyl
ko praca w dużym, zwykle międzyna
rodow ym zespole, w którego skład
wchodzą eksperci o uzupełniającym się
doświadczeniu technicznym i badaw
czym, gwarantuje sukces w konkursie
o czas obserwacyjny. Polscy astronomo
wie, dzięki uczestnictwie w ESO, staną
się aktywnymi członkami światowej
społeczności astronomicznej.
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U czestnictw o Polski w ESO je st
szczególnie ważne dla młodych ludzi na
początku ich naukowej kariery. Wyjazd
na doktorat lub staż podoktorski do in
nego, znaczącego ośrodka naukowego,
m a często ogrom ny wpływ na całą
dalszą karierę. Ważnym elementem ta
kiego wyjazdu jest możliwość naucze
nia się zupełnie nowej dziedziny/ aspek
tu astro nom ii, k tó rą potem m ożna
„zaszczepić” w Polsce. Nawet ważniej
sza wydaje się jednak praca w zupełnie
nowej rzeczywistości, gdzie czas czę
sto „płynie szybciej”: wyniki badań są
na bieżąco dyskutowane podczas regu
larnych telekonferencji z kolegami z in
nych krajów, rocznie wysyła się kilka
naście wniosków o czas obserwacyjny,
już doktorant ma ściśle określone obo
wiązki wobec grup badawczych, w któ
rych uczestniczy (zwykle kilku). Wszyst
ko to spraw ia, że m łody astronom
zyskuje kontakty i pozycję w grupie,
niezbędne przy poszukiwaniu dalszej
pracy, wspólnym wnioskowaniu o gran
ty, a w końcu stawaniu się niezależnym
naukowcem. ESO oferuje naukowcom
z krajów członkowskich szereg staży
i stanowisk, które umożliwiają prace
w międzynarodowych grupach badaw
czych i korzystanie z pełnego zaplecza
instrumentów ESO.
Równie ważne wydaje się stworze
nie w Polsce mechanizmów, które będą
w stanie przyjąć „absolwentów” tego
typu staży i stworzyć im dobre warunki
pracy w naszym kraju. Dotychczas mło
dy człowiek miał tylko dwie opcje: albo
pozostać za granicą, albo wrócić do kraju
i zapomnieć o dziedzinie, którą mógł
dotychczas z powodzeniem rozwijać,
z powodu braku dobrego dostępu do wy
sokiej klasy teleskopów. Żaden, nawet
największy krajowy grant indywidual
ny, nie przełoży się na zwiększenie do
stępności teleskopów ESO dla polskie
go astronoma. Pula dostępnego czasu
obserwacyjnego ściśle wiąże się z tym,
czy dany kraj uczestniczy w tej między
narodowej organizacji i jest marginalny
dla krajów spoza ESO. Członkostwo
w ESO daje szanse na powrót młodych,
wybitnych astronomów do Polski i moż
liwość rozwijania przez nich z powodze
niem rozpoczętej tematyki badawczej.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Jako pełnoprawny członek ESO pol
scy astronomowie zyskają nie tylko peł
ny dostęp do Europejskiego Obserwa
torium P ołudniow ego w obecnym
kształcie, ale również wpływ na dalsze
kierunki rozwoju ESO. Pomysły doty
czące budow y now ych teleskopów,
związane z nowymi celami naukowy
mi, są zawsze szeroko dyskutowane
z wszystkimi krajami partnerskimi. Wy
konawcami tychże instrum entów są
konsorcja międzynarodowe, które naj
częściej tworzone są właśnie przez kra
je członkowskie. Udział w tego typu
projektach może stanowić silny im
puls do rozwoju sektora wysokich
technologii w Polsce i zapewnić pracę
dla absolwentów kierunków technicz
nych polskich uczelni. Około 40% rocz
nej składki członkowskiej wraca do kra
ju właśnie w postaci zamówień na sprzęt
i oprogramowanie. Dodatkowo, udział
w konstrukcji instrumentów dla ESO
w przypadku teleskopów optycznych
wiąże się z otrzymaniem dodatkowej puli
czasu na budowanym teleskopie w ra
mach tzw. czasu gwarantowanego.
ESO właśnie udostępniło dla astro
nomów pierwszych 16 anten z planowa
nego na 66 anten (sub)milimetrowego
obserwatorium ALMA (ukończenie bu
dowy planowane jest na 2013 r.). Już
niedługo rusza budowa największego na
świecie (znów!) 40-metrowego optycz
nego teleskopu E-ELT (oddanie do użyt
ku prawdopodobnie do końca 2020 r.).
Byłoby wspaniale, gdyby polscy astro
nom ow ie m ogli jak najszybciej za
cząć korzystać z ALMA i już niebawem
E-ELT. Często właśnie te pierwsze ob
serwacje nowym teleskopem przynoszą
najbardziej nieoczekiwane odkrycia.

Agata Karska
Agata Karska jest młodym, zdolnym, am
bitnym i wielce zaangażowanym na rzecz
środowiska astronomem. W roku 2009
ukończyła studia astro
nomiczne na Uniwersy
tecie Mikołaju Koperni
ka w Toruniu, uzysku
ją c tytuł Najlepszego
Absolwenta całej uczel
n i Obecnie na studiach
doktoranckich w Max
Planck lnstitut »■ Garching (Niemcy).

257

p
o
z

d

O

w

d%

I
e
n
a
z

s

o

jMtiaśśmkim'.- ■
Do niniejszego numeru URANII dołączamy dla
prenumeratorów jedną z pocztówek z ESO.
Nowi prenumeratorzy otrzymają pocztówki wraz
z kolejnymi numerami URANII, aż do wyczer
pania zapasów

Polski Jroft
A (SO
Przynależność do ESO oznacza obligatoryjny dostęp polskich
astronomów do najnowocześniejszej na świecie
infrastruktury badawczej oraz powrót znacznej części składki
członkowskiej ESO w postaci etatów, pozycji prei postdoktorskich dla młodych polskich naukowców,
inżynierów i informatyków, a także zamówień dla polskiego
przemysłu.
ibiegi polskich astronomów o przy
Now a sytuacja powstała w chwili
należność do Europejskiego Obser przyjęcia aż trzech astronomicznych
w atorium Południow ego ESO projektów (90 m radioteleskop HEVEtrwają już wiele lat. Szczególną kartę
LIUS, CTA — obserwatorium astrono
w tych staraniach wobec kolejnych ekip mii gamma TeV, POLFAR/LOFAR —
rządowych zapisał profesor Kazimierz radiointerferometr niskiej częstotliwo
Stępień, przew odniczący K om itetu ści) na tzw. Mapę Drogową Infrastruk
A stronom ii PAN. Swoisty protokół tury Badawczej M inisterstwa Nauki
tych starań prezentował on na kolej i Szkolnictwa Wyższego. Z jednej stro
nych Zjazdach Polskiego Towarzystwa ny, to fantastyczny sukces lokalnych śro
Astronomicznego, w tym i na ostatnim dowisk i ich projektów, z drugiej, oba
XXXV Zjeździe w Gdańsku. N a ogół wa części kolegów o cel strategiczny
p ro fe so r nie try sk a ł optym izm em polskiej astronomii, jakim było i jest
w tych sprawozdaniach, a Walne Ze ESO. Zarządowi PTA udało się zaanga
branie PTA i Zarząd podejmowały ko żować w tę sprawę młodego, toruńskie
lejne uchwały „o strategicznym celu go posła Platform y O byw atelskiej,
polskiej astronomii, którym jest przy Grzegorza Karpińskiego, który roz
należność do ESO”. We wrześniu, pod począł nękanie zarówno ministerstwa,
czas ostatniego, XXXV Zjazdu PTA jak i premiera kolejnymi interpelacjami
w G dańsku, dotychczasow y Prezes, i zapytaniami poselskim i w sprawie
Edw in W nuk, poprosił dyrektorów przynależności Polski do ESO. Jedno
wszystkich astronomicznych jednostek cześnie pismo w tej sprawie do prof.
naukowych w Polsce na specjalne ze Barbary Kudryckiej, M inistra Nauki
branie w sprawie ESO. Dyrektorzy jed i Szkolnictwa Wyższego, wystosował
nom yślnie potw ierdzili w łaściw ość profesor Stępień. Minister zwróciła się
w szelkich działań zmierzających do o opinię do Komitetu Polityki Nauko
przystąpienia do ESO i desygnowali do wej, który wyraził poparcie dla konceprozm ó w na n ajw yższym szczeb lu cji udziału Polski w ESO. Pow iało
(w polskim rządzie i w dyrekcji ESO) optymizmem: również w kolejnej od
Przewodniczącego Komitetu Astrono powiedzi na zapytanie poselskie poja
mii PAN (obecnie K. Stępień) oraz jako wiło się zdanie o przygotowaniu tzw.
przedstawiciela instytucjonalnego, dy „instrukcji negocjacyjnej” . N astęp
rektora Centrum Astronomicznego im. stwem tej odpowiedzi była wizyta po
M ikołaja Kopernika PAN, profesora sła Karpińskiego u sekretarz stanu Mi
M arka Sarnę.
nisterstwa, prof, dr hab. Marii Elżbiety
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Orłowskiej, na którą w dniu 29 wrześ
nia poseł poprosił również profesorów
Stępnia i Samą wraz z piszącym te sło
wa, wiceprezesem PTA.
Pani minister okazała się znakomi
cie do rozmowy przygotowana, dosko
nale orientując się w wysokiej pozycji
scientometrycznej polskiej astronomii
na tle innych nauk. Obydwie strony po
wtórzyły znane argumenty na rzecz
przynależności do ESO, jak obligatoryj
ny dostęp do najnowocześniejszej infra
struktury badawczej oraz powrót znacz
nej części składki członkowskiej ESO
w postaci etatów, pozycji pre- i postdoktorskich dla młodych polskich naukow
ców, inżynierów i informatyków, a tak
że zamówień dla polskiego przemysłu.
Wydawało się natomiast, że czymś no
wym (skrzętnie to zanotowała) jest dla
profesor Orłowskiej argument społecz
ny i cywilizacyjny. Nawiązując do istot
nych w kampanii wyborczej premiera
i Platformy Obywatelskiej budów Cen
trum Nauki Kopernik w Warszawie oraz
tzw. astrobaz w Kujawsko-Pomorskiem,
zaznaczyliśmy zasadniczą rolę astrono
mii w promocji nauk matematycznych,
technicznych i przyrodniczych. Przy
okazji wręczyliśmy pani minister naj
nowszą... „Uranię”, wyrażając ubole
wanie z powodu pierwszego w dziejach
braku dotacji ministerstwa na pismo.
Wiele wskazuje na to, że nasz wniosek
w sprawie „Uranii” posłaliśmy złą
ścieżką finansowania i nasze odwołanie
będzie rozpatrzone pozytywnie.
Minister Orłowska do sprawy ESO
podeszła wyjątkowo optymistycznie.
Powołując się na opinię Komitetu Poli
tyki Naukowej, zarysowała następujące
horyzonty czasowe działań Minister
stwa: 30 dni na przygotowanie tzw. „in
strukcji negocjacyjnej”, 14 dni na akceptację jej przez MSZ i inne resorty
(również 14 dni po każdych ewentual
nych poprawkach), podpis premiera i 60
dni (sic!) na właściwe negocjacje. W ne
gocjacjach możemy oczekiwać zarów
no uzyskania rabatu, jak i rozłożenia na
wiele rocznych rat składki „wejściowej”
do ESO, co daje wraz ze składką roczną
sumę, którą pani minister widzi jako
możliwą do wygospodarowania w ra
mach budżetu swojego resortu. Ten
optymistyczny scenariusz pozwala my
śleć o przynależności do ESO nawet
w perspektywie kilku-kilkunastu mie
sięcy.
Maciej Mikołajewski
6/2011

Polska astronomia w pełni zasłużyła na przystąpienie do ESO — szcze
gólnie poprzez swój poziom naukowy. Jednym ze wskaźników aktywności
naukowej jest liczba cytowań prac naukowych opublikowanych przez astro
nomów. Można porównać cytowalność prac polskich naukowców z róż
nych dziedzin do średniej cytowalności prac w danych dziedzinach na świecie. Przy czym trzeba porównywać do średniej światowej, a nie poszcze
gólne dziedziny między sobą, gdyż w różnych dziedzinach nauki w różnym
stopniu cytuje się inne prace. Polska astronomia jest tutaj w zdecydowanej
czołówce, cytowalność jest zdecydowanie większa niż średnia cytowal
ność światowa o około 30 procent. To najlepszy wynik w polskiej nauce.
Kazimierz Stępień
Przewodniczący Komitetu Astronomii PAN

Pozytywny efekt rozmów z ministerstwem to istotny krok w staraniach o do
łączenie do ESO. Cieszymy się, że władze są przychylne i mamy nadzieję,
że w krótkim czasie rozpoczną się zaawansowane negocjacje, które za
kończą się sukcesem dla Polski. Warto zaznaczyć, że nieco bardziej za
awansowane są starania o członkostwo Polski w ESA — Europejskiej Agen
cji Kosmicznej. Gdy nasz kraj dołączy do ESO i ESA, będzie to ważne nie
tylko dla astronomii, ale będzie stanowić zastrzyk nowych technologii i moż
liwości dla gospodarki naszego kraju. W przypadku ESO będzie to dostęp
do najbardziej zaawansowanych w skali światowej naziemnych astrono
micznych instrumentów obserwacyjnych. Dodatkowo, niedługo ESO roz
pocznie budowę 40-metrowego teleskopu optycznego, który jeszcze bar
dziej powiększy możliwości obserwacyjne i zaawansowanie technologicz
ne. Na pełne realizowanie tych korzyści trzeba się dobrze przygotować,
ale osobiście sa^dzę, że polscy astronomowie są gotowi.
Edwin Wnuk
dyrektor Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ESO to organizacja międzynarodowa, zatem procedura wstąpienia do niej
jest dość skomplikowana. Najpierw Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy
ższego musi zaproponować rządowi wniosek na temat instrukcji negocja
cyjnej i powołania zespołu negocjacyjnego. Potem inne ministerstwa zgłaszają uwagi. Gdy wszystko zostanie uzgodnione pomiędzy ministerstwa
mi, wniosek trafia do premiera, który go podpisuje. Wtedy przedstawiciele
naszego kraju mogą rozpocząć formalne negocjacje z ESO. Takie rozmo
wy kończą się podpisaniem umowy akcesyjnej przez ministra nauki albo
przez premiera. Następnie umowa wymaga ratyfikacji przez parlament.
Dopiero po tej całej procedurze Polska może zostać krajem członkowskim
ESO.
Grzegorz Karpiński
poseł na Sejm RP poprzedniej kadencji

Bardzo się ucieszyłam po otrzymaniu pozytywnych informacji o rozmo
wach z panią minister Marią Orłowską. Wstępowanie do ESO to skompli
kowana procedura, ale ważne, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy
ższego jest zdecydowane na jej rozpoczęcie. Przystąpienie do ESO jest
bardzo ważne dla polskiej astronomii. Współcześnie duże instrumenty na
ukowe buduje się we współpracy międzynarodowej. Bez uczestnictwa w or
ganizacjach takich jak ESO, nie będziemy mieli do nich dostępu.
Bożena Czerny
nowo wybrany Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
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BSO
Europejskie
Obserwatorium
Południowe

-

Leonardo Testi
tłumaczył Krzysztof Czart

Obserwatorium Paranal położone na wy
sokości 2600 m na górze Paranal w Chi
le. W'tle widać ośnieżony wulkan Lłullaillaco (6720 m), znajdujący się 190 km da
lej na wschód, na granicy z Argentyną.
Obraz ten jest świadfećtwem wspanialej
jakości powietrza i idealnych warunków
do prowadzenia obserwacji w tym miej
scu.
Na zdjęciu widoczne są kopuły czte
rech gigantycznych 8,2-m teleskopów
VLT. Obecnie znajduje się tam znacznie
wiecej budynków, których nie było kilka
lat temu, gdy wykonano to zdjecie.
Źródło: ESO/G.Hudepohl

jest czołową międzyrząA»
^ d o w ą organizacją nauko•*
wo-techniczną w zakre
sie astronomii. Na rzecz swoich krajów
członkowskich prowadzi ambitne pro
gramy dotyczące projektowania, budo
wania i operowania wielkimi naziem
nymi urządzeniami obserwacyjnymi,
które umożliwiają dokonywanie waż
nych astronomicznych odkryć nauko
wych. ESO zostało utworzone w 1962 r.
przez Belgię, Francję, Niemcy, Holan
dię i Szwecję, aby umożliwić tym pań
stwom zbudowanie urządzeń obser
w acy jn y ch zn ajd u jąc y ch się poza
możliwościami każdego z indywidual
nych krajów. Dodatkowym celem było
przywrócenie Europie wiodącej pozy
cji w dziedzinie naziemnej astrofizyki
obserwacyjnej. Od tamtej pory dziewięć
kolejnych państw europejskich przystą
piło do ESO, a pierwszym pozaeuropej
skim krajem członkowskim stanie się
Brazylia. Obecnie, blisko swojej 50.
rocznicy, ESO posiada trzy unikalne,
światowej klasy lokalizacje obserwacyj
ne na pustyni Atakama w Chile: La Silla, Paranal i Chajnantor, w których znaj
dują się now oczesne urządzenia do
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obserwacji Wszechświata w zakresie
optycznym, podczerwonym i fal submilimetrowych. Planowana jest także kon
strukcja teleskopu optycznego kolejnej
generacji. ESO odgrywa również wio
dącą rolę w promowaniu i organizowa
niu współpracy w badaniach astrono
micznych.

Obserwatoria ESO
Każdego roku astronomowie z całe
go świata składają ponad 2000 różnych
projektów aplikujących o użycie telesko
pów ESO, czterokrotnie przekraczając
dostępny czas obserwacyjny. ESO jest
najbardziej produktywnym obserwato
rium astronomicznym na świecie, któ
rego efekty pracy są dostępne w wielu
recenzowanych publikacjach - w sa
mym tylko roku 2010 opublikowano
ponad 750 recenzowanych publikacji
opartych na danych pochodzących
z ESO. Bardzo wysoka efektywność
„maszyn naukowych ESO” generuje
w szybkim tempie olbrzymie ilości da
nych. Są one przechowywane w Archi
wum Naukowym ESO oraz w Regio
nalnym Centrum Archiwum ALMA
w siedzibie ESO.
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La Silla
Pierwszą lokalizacją obserwacyjną
ESO jest La Silla, góra o wysokości
2400 m n.p.m., położona 600 km na
północ od Santiago de Chile. Znajduje
się tam kilka teleskopów optycznych
o średnicach zwierciadeł do 3,6 metra.
Trzema największymi teleskopami w La
Silla są 3,6-m teleskop ESO, 3,6-m Te
leskop Nowej Technologii (NTT) oraz
2,2-m teleskop Max-Planck-ESO. Tele
skop NTT dokonał przełomu w techni
ce projektowania i budowy teleskopów
- był pierwszym na świecie z kompute
rowo kontrolowanym lustrem głównym.
Technologię tę opracowało ESO, a obec
nie jest stosowana w wielu największych
teleskopów na świecie. 3,6-m teleskop
ESO jest obecnie domem najlepszego
na świecie łowcy planet pozasłonecznych: spektrografu HARPS (High Ac
curacy Radial velocity Planet Searcher)
o niezwykłej precyzji. Obserwacje prze
prowadzone w połowie lat 90. w obser
watorium La Silla za pomocą telesko
pów NTT i 3,6-m zostały wykorzystane
przez dwie grupy naukowców badają
cych supernowe o dużych przesunię
ciach ku czerwieni. Grupami tymi kie
rowali tegoroczni laureaci Nagrody
Nobla z fizyki: Saul Permutter, Brian
Schmidt i Adam Riess. Aktualnie La
Silla pozostaje w czołówce badań astro
nomicznych i pod względem produktywności naukowej ciągle jest na
drugiej pozycji na świecie wśród na
ziemnych obserwatoriów.

Obserwatorium La Silla po zachodzie słońca. Na środku zdjęcia 3,6-m Teleskop Nowej Tech
nologii (N TT), którego E S O używała do testowania pionierskiej technologii optyki aktywnej,
zastosowanej później w Bardzo Dużym Teleskopie (VLT). W swojej klasie N T T nadal jest
jednym z najlepszych teleskopów na świecie. Źródło: ESO/H.Zodet

razy obiektów niebieskich o wielkości
gwiazdowej 30 mag. uzyskuje się w cią
gu trwającej godzinę ekspozycji. Odpo
wiada to dostrzeżeniu obiektów, które
są cztery miliardy razy słabsze niż te
widoczne gołym okiem. Wszystkie czte
ry teleskopy operują indywidualnie
z wielką kolekcją zamontowanych na
nich instrumentów, które dostarczają im
zdolności wykonywania obrazów i spek
troskopii od ultrafioletu do termicznej
podczerwieni. Jednocześnie na jednym
teleskopie mogą być zainstalowane
maksymalnie trzy instrumenty, a po
przez poruszanie trzecim lustrem i ko

rygowanie pozycji drugiego (lustra wtór
nego), możliwe jest przełączanie pomię
dzy instrumentami w ciągu mniej niż 30
min. VLT jest wyposażony także w no
woczesny system optyki adaptywnej,
który pozwala astronomom na korygo
wanie zaburzeń wprowadzanych przez
turbulencje w ziemskiej atmosferze.
Monitorując zaburzenia na punktowym
źródle astronomicznym (np. jasnej
gwieździe), system dostosowuje kształt
małych, elastycznych zwierciadeł i po
zwala na osiągnięcie limitu dyfrakcyj
nego teleskopu, polepszając ostrość
zdjęć o czynnik dziesięć, w porówna-

Parana!
Paranal na wysokości 2600 m n.p.m,
ze znajdującym się w nim Bardzo Du
żym Teleskopem (VLT), jest flagową
infrastrukturą europejskiej astronomii.
Obserwatorium znajduje się około
130 km na południe od Antofagasty
w Chile, 12 km od wybrzeża Pacyfiku,
w jednym z najsuchszych obszarów na
świecie. Operacje naukowe rozpoczęto
tutaj w 1999 r. i do tej pory zaowocowa
ły wieloma udanymi projektami badaw
czymi.
Bardzo Duży Teleskop (VLT) jest
najbardziej nietypowym teleskopem,
wykorzystującym najnowszą technolo
gię. Nie jest to jeden teleskop, ale sieć
czterech pojedynczych teleskopów (UT
— Unit Telescopes), każdy o średnicy
zwierciadła głównego równej 8,2 m. Za
pomocą jednego takiego teleskopu ob
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Obserwatorium Paranal. Platforma na wierzchołku góry Cerro Paranal jest domem dla czte
rech 8,2-m teleskopów VLT, dla Teleskopu do Przeglądów V L T oraz dla czterech przesuwalnych Teleskopów Pomocniczych. Po lewej stronie widać też sterownię VLTA/LTI. W tle wi
doczny jest teleskop do przeglądów w podczerwieni VIS TA . Źródło: ESO/G.Hudepohl/
www.atacamaphoto.com
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niu do zdjęć ograniczanych przez seeing.
Ponieważ do poprawnego funkcjonowa
nia optyka adaptywna wymaga jasnych
gwiazd, które na niebie występują rzad
ko, VLT dysponuje także nowatorskim
system tworzenia „sztucznych” gwiazd:
Laserową Gwiazdą Porównania (Laser
Guide Star). Jeden z teleskopów 8-metrowych jest wyposażony w silny laser,
którym wzbudzane są atomy sodu
w ziemskiej atmosferze na wysokości
90 km, aby stworzyć jasne źródło punk
towe dla optyki adaptywnej, dzięki cze
mu korekcja może być zastosowana
w dowolnym kierunku na niebie.
VLT ma także cztery ruchome 1,8-m
Teleskopy Pomocnicze (AT — Auxilia
ry Telescopes). Jedną z najciekawszych
cech VLT jest możliwość użycia go
jako gigantycznego interferometru
optycznego (VLTI — VLT Interferome
ter). Dokonuje się tego poprzez łącze
nie światła z kilku teleskopów głów
nych (UT) i pom ocniczych (AT).
Światło z teleskopów jest przesyłane do
podziemnego laboratorium VLTI za
pomocą specjalnych tuneli i linii opóź
niających. W trybie interferometrycz
nym teleskop uzyskuje obraz tak ostry,
jak teleskop o rozmiarze równym se
paracji pomiędzy najdalszymi zwier
ciadłami. Dla VLTI pracującego wraz
z teleskopami pomocniczymi może to
być do 200 m.
Na Cerro Paranal pracują też dwa te
leskopy do wykonywania przeglądów
nieba: Teleskop Przeglądowy VLT
(VST, 2,6 m średnicy) w zakresie wi
dzialnym oraz VISTA w zakresie pod
czerwonym (4,1 m średnicy). Większość
czasu naukowego podczas pierwszych

ESO po polsku
Od sierpnia 2010 r. działa polska wersja witryny internetowej ESO. Okazała
się dużym sukcesem — w pierwszym miesiącu od uruchomienia odwiedziny
z Polski stanowiły aż jedną czwartą odsłon liczonych dla wszystkich wersji
językowych stron ESO (oprócz angielskiej). Duża popularność polskiej wer
sji utrzymuje się do tej pory. Witryna zawiera tłumaczenia komunikatów pra
sowych ESO oraz podstawowe informacje o obserwatoriach, teleskopach
i działaniach organizacji. Strona działa w ramach Sieci Popularyzacji Nauki
ESO, której polskim koordynatorem jest Krzysztof Czart. Polska wersja wi
tryny dostępna jest pod adresem http://www.eso.org/public/poland, a e-mail
kontaktowy to eson-poland@eso.org.

5 lat operacji teleskopów przeglądowych
jest przeznaczona dla „publicznych
przeglądów”, programów zaplanowa
nych w celu odpowiedzi na fundamen
talne pytania astrofizyki, które potrze
bują zdjęć dużych obszarów nieba i które
dostarczą baz danych o wieloletniej
wartości dla astronomii.

ALMA oraz APEX
Atacama Large Milimeter/submilimeter Array (ALMA), największy ist
niejący projekt astronomii naziemnej,
jest rewolucyjnym urządzeniem astro
fizyki submilimetrowej. ALMA będzie
stanowić sieć 66 12-metrowych i 7-metrowych anten pracujących w zakresie
fal milimetrowych i submilimetrowych.
Budowa ALMA rozpoczęła się w roku
2003, a obserwacje Wczesnej Fazy
Naukowej wystartowały we wrześniu
2011 r. ALMA znajduje się na płasko
wyżu Liano de Chajnantor, na wyso
kości 5050 m n.p.m. — to jedna z naj
wyżej położonych i najsuchszych
lokalizacji astronomicznych na świecie.
Projekt jest partnerstwem pomiędzy

ESO, Azją Wchodnią i Ameryką Pół
nocną, w kooperacji z Chile.
ALMA została zaprojektowana do
zbadania pochodzenia złożonych, być
może prebiotycznych, cząsteczek
w ośrodku międzygwiazdowym, po
wstawania gwiazd i układów planetar
nych oraz powstawania i ewolucji ga
laktyk w odległym Wszechświecie.
W celu osiągnięcia tych celów ALMA
udostępni niezrównaną czułość i roz
dzielczość kątową na falach submilimetowych. Anteny ALMA mogą być usta
wiane w różnych konfiguracjach,
maksymalna odległość pomiędzy nimi
może zmieniać się od 150 m do 16 km,
z maksymalną kątową zdolnością roz
dzielczą poniżej 10 milisekund łuku.
Budowa ALMA zostanie ukończona
w 2013 r., ale pierwsze obserwacje na
ukowe za pomocą częściowo gotowej
sieci już się rozpoczęły. Pierwsze opu
blikowany obraz z ALMA ukazuje ob
łoki gęstego gazu w galaktycznym mergerze (zlewających/zderzających się
galaktykach) galaktyk Anten (NGC
4308 i NGC 4039), uzupełniając i po
szerzając optyczne oraz podczerwone
badania procesów gwiazdotwórczych
w mergerach.
Chajnantor to także miejsce 12-m te
leskopu milimetrowego i submilimetrowego APEX, operowanego przez ESO
w imieniu Onsala Space Observatory,
Max Planck Institute for Radio Astro
nomy i swoim własnym. APEX to
zmodyfikowana prototypowa antena
ALMA, używana jako pojedynczy tele
skop. Posiada różne instrumenty spek
troskopowe i obrazujące, które działają
w większości okien atmosferycznych od
0,2 do 1,4 mm.

E-ELT
Antena APEX. Źródło: ESO
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ESO jest obecnie zaangażowane
w projektowanie teleskopu optyczno6/Q0II

-podczerwonego następnej generacji.
Ogromnie Wielki Teleskop Europejski
(E-ELT), ze zwierciadłem głównym kla
sy 40 m, znajduje się w zaawansowa
nym stadium projektowania i będzie
gotowy do rozpoczęcia budowy w przy
szłym roku. Celem jest rozpoczęcie ob
serwacji naukowych w perspektywie
dziesięciolecia. E-ELT będzie „najwięk
szym okiem świata na niebo” — naj
większym optyczno-podczerwonym te
leskopem na świecie i odpowie na wiele
nierozwiązanych zagadek w astronomii,
w tym w kwestii badania planet podob
nych do Ziemi, krążących wokół po
bliskich gwiazd, a także w zakresie popu lacji gw iazd o w y ch w lokalnym
Wszechświecie oraz na bardzo dużych
przesunięciach ku czerwieni.
ESO współpracuje ze społecznością
astronomów i astrofizyków, aby zdefi
niować parametry oczekiwane od ol
brzymiego teleskopu połowy przyszłej
dekady. Od roku 2006 ponad stu astro
nomów ze wszystkich krajów człon
kowskich zaangażowało się w projekt,
pomagając Biuru Projektowemu ESO
w opracowaniu koncepcji, w której sta
rannie przeanalizow ano w ydajność,
koszty, harmonogram i ryzyko.
Lokalizacją dla E-ELT będzie Cerro
Armazone, 20 km od Paranal, co pozwo
li na połączenie operacji z istniejącym
Obserwatorium Paranal. Ze zwiercia
dłem głównym klasy 40 m i optyką adaptywną E-ELT może zrewolucjonizo
wać nasze zrozumienie Wszechświata
w takim stopniu, w jakim uczynił to te
leskop Galileusza 400 lat temu, gdy wło
ski uczony po raz pierwszy skierował
go na niebo.

ESO i społeczność astronomiczna
Kluczową strategią ESO zawsze był
rozwój i utrzymywanie ścisłych związ
ków ze społecznościami astronomiczny
mi krajów członkowskich. Ma to zasad
nicze znaczenie dla wszystkich aspektów
misji ESO: od definiowania nowych urzą
dzeń i ich instrumentarium, poprzez fazę
budowy, a na naukowym ich wykorzy
staniu kończąc. Aby zapewnić ten zwią
zek, do swoich komitetów doradczych
ESO zaprasza przedstawicieli z wszyst
kich krajów członkowskich, włącznie
z reprezentacją w organach zarządzają
cych. ESO aktywnie współpracuje z kra
jami członkowskimi, by zapewnić najlep
sze możliwe naukowe wykorzystanie
posiadanej infrastruktury, organizując
6/2011

Artystyczna wizualizacja teleskopu E-ELT. Źródło: Swinburne Astronomy Productions/ESO

Akronimy ESO
ALMA - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array - Wielki Milimetrowy/submilimetrowy Interferometr Atacama
E-ELT - European Extremely Large Telescope - Ogromnie Wielki Tele
skop Europejski
ESO - European Southern Observatory - Europejskie Obserwatorium Po
łudniowe
HARPS - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher - Poszukiwacz
Planet [metodą] Wysokiej Precyzji prędkości Radialnej
NTT - New Technology Telescope - Teleskop Nowej Technologii
UT/AT - Unit Telescopes /Auxiliary Telescopes - Teleskopy Główne/Tele
skopy Pomocnicze
VLTI - Very Large Telescope Interferometer - Interferometr Bardzo Wiel
kich Teleskopów
VLT - Very Large Telescope - Bardzo Wielki Teleskop

w różnych miejscach szkolenia, szkoły
i warsztaty, wspierając podróże astrono
mów odwiedzających obserwatoria ESO
i promując programy wymiany astrono
mów na wszystkich szczeblach kariery
zawodowej poprzez stypendia wewnętrz
ne, stypendia studenckie, staże podoktoranckie, a także programy dla młodych
oraz dla doświadczonych naukowców.
Istnieją także dedykowane programy dla
stymulowania przemysłowego udziału
w projektach konstrukcyjnych ESO. Za
równo naukowe, jak i przemysłowe za
angażowanie we wszystkich krajach
członkowskich są stale monitorowane,
aby zapewnić odpowiedni i uczciwy
zwrot poniesionych wydatków.
Polska jest ostatnim dużym krajem
Unii Europejskiej, który jeszcze nie zo
stał członkiem ESO. Społeczność astro
nomiczna w Polsce jest duża, dobrze
rozwinięta i o silnej międzynarodowej
reputacji. D odatkow o, św iadom ość
astronomii w polskim społeczeństwie
jest także bardzo mocna. Z tych powo
dów polski wkład w ESO i program or
ganizacji będzie niezmiernie cenny. Jed
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

nocześnie ESO może zaoferować Pol
sce możliwość uczestniczeniajako part
ner w ambitnych naukowych i techno
logicznych projektach.

Dr Leonardo Testi (w tle prowadzący se
sję Kazimierz Stępień) pracuje w ESO
jako naukowiec w projekcie ALMA. Jest
takie pracownikiem włoskiego Narodo
wego Instytutu Astrofizyki. W pracy na
ukowej zajmuje się obserwacyjnym ba
daniem formowania się gwiazd i wcze
snej ewolucji gwiazd, gromad gwiazdo
wych oraz własności dysków okologwiazdowych. Zarówno przyjazd jak i referat
L eon ardo na X X X V Z je zd zie PTA
w Gdańsku był h > całości zainicjowany
i zorganizowany przez Krzysztofa Czarta
Z portalu astronomia.pl z pomocą dokto
rantki z Garching Agaty Karskiej.

,
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Jajko sadzone
na niebie?

Astronomicznego im. Mikołaja Koperni
ka PAN w Toruniu.
Krzysztof Czart

Mgławice często charakteryzują się róż
nymi ciekawymi kształtami. Galeria ory
ginalnych kształtów mgławic powiększy
ła się właśnie o kolejny egzemplarz. Eu
ropejskie Obserwatorium Południowe
ESO opublikowało zdjęcie obiektu IRAS
17163-3907, wykonane teleskopem VLT.
Mgławica na zdjęciu wyglądem przypo
mina nieco jajko sadzone.
Jednak nie tylko oryginalny kształt był
powodem publikacji zdjęcia. Okazało
się, że gwiazda odpowiedzialna za mgła
wicę należy do żółtych nadolbrzymów,
jednej z najrzadszych klas gwiazd we
Wszechświecie. Gwiazda IRAS 17163-3907 ma średnicę około tysiąc razy
większą niż Słońce, świeci pół miliona
razy jaśniej niż gwiazda centralna Ukła
du Słonecznego i jest jednym z najja
śniejszych obiektów na niebie w zakre
sie fal podczerwonych. IRAS 17163-3907 znajduje się w odległości około
13 tys. lat świetlnych, co czyni ją najbliż
szym znanym żółtym nadolbrzymem.
Wśród autorów publikacji przedsta
wiającej wyniki badań jest polski astro
nom prof. Ryszard Szczerba z Centrum

HARPS — hurtowy
łowca planet
Odkrywca pierwszej planety pozasłonecznej koło gwiazdy podobnej do Słoń
ca, Michel Mayor, nie spoczywa na laurach. Kierowany przez niego międzyna
rodowy zespół astronomów ogłosił od
krycie hurtowej ilości planet— ponad 50.
Rezultaty nowych badań zostały zapre
zentowane podczas konferencji Extre
me Solar Systems, na której we wrześ
niu 2011 r. w Wyoming w USA spotkało
się 350 ekspertów od planet pozasłonecznych.
Wśród odkrytych planet znajduje się
16 plasujących się w kategorii superziem, a jedna z nich — HD 85512 b
— ma masę szacowaną na zaledwie 3,6
mas Ziemi. Planeta ta jest położona na
obrzeżach tzw. strefy zamieszkiwanej,
czyli obszaru wokół gwiazdy, w którym
w odpowiednich warunkach może wy
stępować woda w stanie ciekłym.
Kolejnym rezultatem z badań jest
oszacowanie prawdopodobieństwa, z ja

kim gwiazda taka jak Słońce może po
siadać małomasywne planety. Na pod
stawie obserwacji 376 gwiazd okazało
się, że około 40% z nich ma co najmniej
jedną planetę o masie mniejszej niż Sa
turn, a większość małomasywnych pla
net występuje w systemach wieloplanetarnych.
Do łowów na planety zespół szwaj
carskiego astronoma używa spektrogra
fu HARPS, pracującego na 3,6-m tele
skopie należącym do Europejskiego Ob
serwatorium Południowego (ESO). Jest
to niezwykle precyzyjny spektrograf, któ
rym można wykryć amplitudy prędkości
radialnych mniejsze niż 4 km/h, czyli
wolniej niż szybkość normalnego chodu
człowieka.
Jednak HARPS wcale nie będzie
ostatnim słowem ESO w dziedzinie mie
rzenia prędkości radialnych. Już bo
wiem szykowany jest jego następca —
ESPRESSO, który powinien rozpocząć
pracę w roku 2016. Według zapowie
dzi nowy spektrograf ma osiągnąć do
kładność na poziomie 0,35 km/h lub
nawet lepszą. Pozwoli to na odkrywa
nie planet takich jak Ziemia, która wy
wołuje zmiany prędkości radialnej Słoń
ca o wartości 0,32 km/h.
Krzysztof Czart

Artystyczna wizja planety HD 85512b. Źródło: ESO/M. Kornmesser
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Jajko sadzone na... niebie

LIU
Mgławica IRAS 17163-3907 przypomina wyglądem jajko sadzone (patrz s. 264). Źródło: ESO/E. Lagadec
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Gliese 581

strefa „zam ieszkiw ania”
możliwe rozszerzenie strefy
„zam ieszkiwania”

10
6 2011

Odległość od gwiazdy centralnej (j.a.)
Strefa zamieszkiwana w pobliżu wybranych gwiazd: Słońca, HD 85512 oraz Gliese 581 (patrz s. 264). Źródło: ESO

ALMA
otwiera
oczy
października 2011 r. opublikowa
no pierwszy obraz Kosmosu uzy
skany za pom o cą anten sieci
ALMA. Mimo że obserwatorium
ciągle w trakcie konstrukcji, zostało ofi
cjalnie otwarte dla astronomów i rozpo
częło testową fazę obserwacji nauko
wych.
Na zdjęciu (patrz okładka) widać parę
zderzających się galaktyk NGC 4038
i NGC 4029, określanych też mianem
galaktyki Anteny. Ten galaktyczny mer
ger znajduje się w odległości 70 min lat
świetlnych od nas.
ALMA to skrót od angielskiej nazwy
Atacama Large Millimeter/submillime
ter Array, wybranej dla największego na
świecie teleskopu pracującego w zakre
sie fal milimetrowych i submilimetrowych. ALMA będzie składać się z 66
anten o średnicach po 12 i 7 metrów, roz

3

Dziewiętnaście anten ALMA na płaskowyżu Chajnantor w Chile. Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/
jest
NRAO)/W. Garnier (ALMA)

Pierwsze zdjęcie Kosmosu
z największego na świecie teleskopu
milimetrowego/submilimetrowego
mieszczonych na płaskowyżu Chajnan
tor w Chile, na wysokości 5000 m n.p.m.
Aktualnie trwa budowa kolejnych an
ten, z których gotowa jest już jedna trze
cia. W pełnej konfiguracji sieć ma pra
cować od roku 2013. Wtedy odległość
między skrajnymi antenami będzie mo
gła wynieść maksymalnie 16 km, pod
czas gdy obecnie jest to maksymalnie

nasza rozkładówka:

Wiązka laserowa optyki adaptywnej VLT włączona z teleskopu UT4. W tle
widać trzy cuda nieba południowego: Drogę Mleczną, Wielki Obłok Magella
na i Mały Obłok Magellana.
Źródło: G. Hudepohl/ESO/www.atacamaphoto.com

125 metrów. Wszystkie anteny wcho
dzące w skład sieci będą pracować
wspólnie jako interferometr, czyli będą
stanowić jeden olbrzymi teleskop.
Sieć anten ALMA pracuje na falach
o długościach milimetrowych i submilimetrowych, które są prawie tysiąc razy
dłuższe niż światło widzialne. Zakres
milimetrowo/submilimetrowy znajduje
się pomiędzy podczerwienią a tradycyj
nym zakresem fal radiowych badanym
przez większość radioteleskopów.
Wśród astronomów trwała rywaliza
cja o dostęp do pierwszej Wczesnej Fazy
Naukowej, która potrwa dziewięć mie
sięcy. Na testowe obserwacje za pomocą
ALMA zgłoszono ponad 900 projektów
obserwacyjnych, 9-krotnie przekracza
jąc dostępny czas obserwacyjny, co jest
rekordem wśród teleskopów. Do reali
zacji wybrano około stu najlepszych pro
jektów.
Projekt ALM A je s t realizow any
wspólnie przez Europę, Amerykę Pół
nocną i Azję W schodnią we współpra
cy z Chile. Europa jest reprezentowana
przez Europejskie Obserwatorium Po
łudniowe ESO. Na kilka miesięcy przed
publikacją pierwszego zdjęcia z ALMA
na płaskowyż Chajnantor dotarła pierw
sza z europejskich anten. W sumie Eu
ropa dostarczy 25 z 66 anten.

Krzysztof Czart
6/2011
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Rys. 1. Źródło neutrin w eksperymencie OPERA. Uderzające w tarczę protony produkują piony, które rozpadają się na miony i neutrina
mionowe jr + -> n* + v . Natężenie wiązki protonów jest monitorowane i rejestrowane w bazie danych przez Wave Form Digitizer (patrz
rys. 3). Typowa energia neutrin wynosi 17 GeV

głoszone niedawno wyniki eksperymentu OPERA 1
(b) dokładności synchronizacji czasu CERN-u z czasem
Izostały przyjęte z niedowierzaniem przez wielu LNGS.
fizyków. Implikują one bowiem, że neutrina wypro
Rysunek 3 pokazuje, iż należy starannie rozpatrzyć wiele
dukowane w CERN-ie i schwytane w podziemnym obserwa
poprawek aparaturowych, które fałszują rzeczywiste (ekspe
torium Gran Sasso (LNGS), przebiegają 730 km w linii pro rymentalnie poprawne) wartości „czasów” definiowanych
stej (poprzez skorupę Ziemi) z prędkością większą od jako,
prędkości światła, v > c. Neutrina przylatują do Gran Sasso
T, = (odległość CERN-LNGS)/c
(1)
około 60 x 10~9s (nanosekund) „za wcześnie”. Odpowiada
T = (czas przelotu neutrin CERN-LNGS)
(2)
jąca temu względna różnica prędkości (v - c)/c ~ 10~5jest
ogromna, tysiąckrotnie większa niż relatywistyczne poprawki
Czas (1) zależy od dokładności wyznaczenia odległości
do słonecznej grawitacji mierzone w okolicy Ziemi.
CERN-LNGS. Błąd pom iaru odległości CERN-LNGS
(~730 km) metodą precyzyjnej geodezji sa
telitarnej (GPS) niejest większy niż ~20 cm,
co oznacza, że błąd względny jest rzędu
- 1 0 6. Ponieważ światło przebiega odle
głość 730 km wokoło 2,3* 106 ns, błędy
w wyznaczeniu czasu (1) są przynajmniej
o rząd wielkości mniejsze niż wyznaczony
czas Ót -60 ns. Tu sytuacja wydaje się być
pod pełną kontrolą.
Kontrola możliwych błędów synchroni
zacji czasu jest bardziej skomplikowana2.
Jak pokazuje rys. 3, zsynchron izowane bez
pośrednio przez system GPS (odbiorniki PolaRx2e na rysunku) dokładne zegary
Rys. 2. Porównanie ilości rejestrowanych w Gran Sasso neutrin (punkty) z zarejestro
w CERN-ie i Gran Sasso nie wyznaczają
waną w CERN-ie czasową sygnaturą natężenia wiązki protonów (ciągła czerwona linia)
pozwala na wyznaczenie, metodą maximal likehood, czasu <5/ = Tv - Tc
czasów występujących w „znaczniku czasu
protonu ”oraz „znaczniku czasu neutronu
Prędkości neutrin nie mierzy się, rzecz jasna, bezpośred Czasy te wyznaczone są przez inne zegary, połączone z zega
nio, lecz wyznaczają statystycznie, poprzez korelowanie mie rami GPS poprzez sieć kabli i światłowodów o znacznej
rzonej zmienności natężenia wiązki protonów „ w czasie (> 10 km) długości. Choć opóźnienia transmisji w sieci były
CERN-u ” ze zmiennością ilości rejestrowanych neutrin starannie mierzone, także przez zespoły ekspertów niezależ
„w czasie Gran Sasso ”, co pokazanejest dokładnie na rys. 2 nych od projektu OPERA, a wyniki różnych pomiarów były
(oraz schematycznie na rys. 3ja k o ,, znacznik czasu protonu ” ze sobą konsystentne, wszyscy fizycy doświadczalni, których
oraz „znacznik czasu neutrina ”). Powodzenie i wiarygodność pytałem o zdanie, podejrzewają, że gdzieś tu właśnie tkwi błąd
eksperymentu zależy więc od:
systematyczny (i to najprawdopodobniej trywialny). Podob-

O

(a) dokładności wyznaczenia odległości CERN-LNGS,
1 http://adsabs.harvard.edu/abs/2011arXivl 109.4897A
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2 Dokumentacja: http://operaweb.lngs.infii.it/Opera/publicnotes/note 134.pdf
N a stronie http://www.ohwr.org/projects/cngs-time-transfer/wiki/Faq moż
na śledzić fachową dyskusję na ten temat i samemu zadawać pytania.
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felieton
ne zdanie mają, ja k się zdaje, fizycy zespołu OPERA. Ich pra
ca kończy się bowiem znamiennym stwierdzeniem: Choć nasz
wynik oparty jest o solidną i stabilną analizę danych, jego
potencjalnie wielkie znaczenie skłania nas do kontynuowa
nia wysiłków, by poszukiwania możliwych, ciągle niezna
nych, błędów systematycznych eksperymentu, które mogą być
przyczyną obserwowanej anomalii. Dlatego właśnie nie pod
jęliśmy żadnych prób, aby nasz wynik zinterpretować teore
tycznie lub fenomenologicznie.
Inni podjęlijednak takie próby. Serwer ADS wymienia 117
prac omawiających wynik eksperymentu OPERA, napisanych
w ciągu ostatnich trzech miesięcy! Wiele z nich dotyczy teo
retycznych spekulacji na temat implikacji ponadświetlnych
prędkości dla fizyki, ale żadna nie proponuje rewolucyjnych
idei. Większość wraca do hipotez dobrze już znanych. Przypomnęi, że w teoriach, które postulują łamanie niezmienniczości Lorentza, energia E i pęd p relatywistycznej cząstki nie
są związane standardowym równaniem dyspersyjnym c~p2=
E2, znanym ze szczególnej teorii względności, lecz równaniem
' j i t

c V

E

= £ 2( 1 + « —

E

i

+ b - r - + ...) \

QG

(3)

n QG

Prędkość cząstki v różni się od prędkości światła i zależy
od energii,
u = c(l + a

E
l qg

+P

E^

+...).

(4)

ł qg

W powyższych wzorach E()(J e st charakterystyczną ener
gią teorii postulującej łamanie niezmienniczości Lorentza.
W niektórych teoriach jest ona znacznie mniejsza niż energia
Plancka,
E qg « EPhmck— 1,22 x 1019 GeV.

(5)

3 Cytuję tu fragmenty wykładu prof. Włodzimierza Klużniaka AstmphysicaI
constraints on violations o f Lorentz symmetry, wygłoszonego 10 październi
ka 2011 r. w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Hożej 69 w Warszawie.

W wielu wysokoenergetycznych obiektach astrofizycznych
obserwowane zmiany jasności w różnych energiach fotonów
zachodzą, z dokładnością do błędów pomiaru, równocześnie.
Oznacza to, że fotony o różnych energiach poruszają się z tą
samą prędkością. Ponieważ odległość do niektórych takich
obiektów jest bardzo duża i znana, łatwo podać obserwacyj
ne dolne ograniczenia na wielkość EQ(;. Przypomnę najbar
dziej znane:
Eqg > 1,500 x 10'5 GeV Crab pulsar
Eqg> 0,004x W 9 GeV 1996flarę Mkn 421, Whipple
Eqg > 0,026 x lO’9 GeV 2005 flare Mkn 501, MAGIC
Wbrew temu, co często pisze prasa, istnienie cząstek po
ruszających się z ponadświetlnymi prędkościami nie prze
czy teorii względności Einsteina, która opiera się o postulat
niezależności prędkości światła od układu odniesienia, ale
dopuszcza możliwość istnienia poruszających się szybciej
niż światło tachionów. Tachiony to kłopot dla fizyki cząstek
elementarnych, bowiem Model Standardowy, który stanowi
je j podstawę, nie przewiduje istnienia tachionów i w szcze
gólności wyklucza, by mogły być nimi neutrina. Dodam, że
neutrina obserwowane w wybuchu supernowej z 1987 r. mia
ły prędkości różniące się (względnie) od prędkości światła
o nie więcej niż 1 0 9.
Choć przypomniane wyżej wyniki astrofizyczne dotyczą
fotonów a nie neutrin, kwestionują one możliwość łamania
nieznienniczości Lorentza i w tym sensie sugerują, iż ekspe
ryment OPERA jest najprawdopodobniej błędny. Ale, oczy
wiście, tego nie dowodzą. Jestem przekonany, iż w nie
dalekiej przyszłości obsen\’atorium HESS dostarczy prze
konywujących argumentów obserwacyjnych przeciwko
łamaniu niezmienniczości Lorentza nawet dla bardzo du
żych energii oraz przeciwko istnieniu w przyrodzie ponad
świetlnych prędkości.
Marek Abramowicz

GPS wysokiej precyzji

znacznik czasu neutrina

(z MC)

(opóźnienie FPGA)

Rys. 3. Synchronizacja „czasu CERN-u" z „czasem Gran Sasso” w eksperymencie OPERA
6/20II
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Nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół!
Łączcie się z Lechem Mankiewiczem:
www.pl.euhou.net,euhoupl@euhou.net

Medal Zonna
za „Hands on Universe”
W bieżącym roku, jako wiceprezesowi PTA, przypadł mi niezwykły zaszczyt przewodniczyć
Jury Nagrody im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie. Należą
już chyba do najmłodszego pokolenia astronomów pamiętających jeszcze osobiście nie
zwykłego patrona Nagrody. Jego artykuły, książki, niezwykłe wykłady i osobowość miały
istotnym wpływ na to, że zostałem astronomem. Nie tak dawno „Zonika” wspominał na
tych łamach „Uranii” (6/2005) tegoroczny Jubilat, profesor Konrad Rudnicki'. Również
lista dotychczasowych laureatów (www.pta.edu.pl/nagrody.html) i ich zasług budzi szacu
nek i obawę, czy znajdzie się ktoś godny dołączyć tego znakomitego grona. Dopiero list
dzisiejszego Prezesa (podówczas skarbnika) Towarzystwa, Bożeny Czerny rozwiał wszelkie
wątpliwości do tego stopnia, że członkowie Jury sugerowali, by przyznać medal, omijając
procedury, czyli recenzje.
Profesor Lech Monkiewicz ukończyłfizykę na Uniwersytecie Warszawskim (1981) i na
tej samej uczelni obronił doktorat (1987) oraz uzyskał habilitację (1996). Przez kilkanaście
lat pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie,
a w 2001 r. przeniósł się do Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, którego od 2007 r.jest dyrek
torem. W swojej karierze naukowej wizytował wiele zagranicznych ośrodków badawczych,
między innymi Uniwersytet w Heidelbergu, Instytut Maksa Plancka i CERN. Może trochę
na przekór kolegom astronomom właśnie po opuszczeniu CAMK szybko stał się czołowym
popularyzatorem astronomii w Polsce. Wielokrotnie powtarzał, że właśnie poprzez astro
nomię najlepiej i najłatwiej popularyzowaćfizykę, matematykę i nauki techniczne. Wyposa
żony w potężny oręż, jakim stal się Internet, rozpoczął prawdziwą edukacyjną krucjatę do
polskich szkół, z pasją poświęcając tej misji praktycznie każdą wolną chwilę. Tę pasję ijej
nadzwyczajne efekty najlepiej obrazują umieszczone poniżej obszerne fragmenty recenzji
uzyskanych przez Monkiewicza w procedurze przyznawania nagrody. Te trzy głosy pocho
dzące od aktywnego uczonego (Bożena Czerny), pracownika uczelni pedagogicznej (Wal
demar Ogloza) i nauczyciela (Bogdan Sobczuk), którego uczniowie dzięki programowi EU-HOU odkrywają kolejne płanetoidy, najlepiej chyba ilustrują ogrom i znaczenie dzieła
Lecha Monkiewicza w polskiej edukacji. Z dumą, wdzięcznością i wzruszeniem, podczas
uroczystego otwarcia XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w gdańskim
Dworze Artusa, w obecności Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej (sic!), wręcza
liśmy Lechowi nagrodę w postaci 17. Medalu Włodzimierza Zonna.
Maciej Mikołajewski

Prezes PTA Edwin Wnuk (z lewej) w towarzystwie Przewodniczącego Jury Nagrody Macieja
Mikołajewskiego (w środku) przekazuje Medal Zonna Nr 17 Laureatowi — Lechowi Mankiewiczowi. Fot. Justyna Gołębiewska
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ech Mankiewicz od szeregu lat jest
koordynatorem HOU PL — polskiej
wersji szeroko znanego programu
Hands on Universe. Jest to niezwykle
czasochłonny projekt, zawierający wciąż
nowe pomysły edukacyjne: ćwiczenia,
możliwość zdalnego przeprowadzania
obserwacji przez teleskop (umożliwia to
młodzieży obserwacje w dzień!), projekty
0 charakterze Nauka Obywatelska (ang.
Citizen Science Projects). W szczegól
ności, w ramach tej ostatniej serii rozwi
nięto projekty: Galaktyczne Zoo, Galak
tyczne Zoo 2 w polskiej wersji językowej,
które umożliwiają polskiej młodzieży
bezpośredni udział w tym bezpreceden
sowym przedsięwzięciu — amatorzy
pomagajązawodowym astronomom kla
syfikować galaktyki.
W maju 2010 r. ruszyło kolejne przed
sięwzięcie: Galaktyczne Zderzenia po
polsku! Lech jest też zaangażowany
w propagowanie kolejnych przedsię
wzięć, na razie działających w wersji an
gielskiej (Hunt for Supernovae, a wkrót
ce The M ilk y W ay Zoo P ro je c t).
Uruchomienie takiego polskiego warian
tu każdorazowo wymagało zarówno ne
gocjacji z organizatorami w USA (wyniki
pracy w polskiej wersji językowej są au
tomatycznie łączone z bazą danych
wersji angielskiej), jak też znalezienia
chętnych do tłumaczenia odpowiednie
go softwaru. Lech Mankiewicz nie tylko
sam działa niezwykle wydajnie, kontak
tując się z grupą kilkuset nauczycieli, jak
tez potrafi swym entuzjazmem zarażać
innych. Trzeba tu podkreślić, że polska
wersja językowa jest jednąz tylko dwóch
wersji językowych (i.e. istnieją tylko wer
sje polska i angielska, nie ma wersji fran
cuskiej czy niemieckiej).
Zasięg tych działań najlepiej ilustruje
fakt, że polska strona EU-HOU ma oko
ło 250 odwiedzin dziennie, a stowarzy
szony z nią YouTube — ProstyEksperyment (http://www.youtube.com/user/

L

1 Profesor Rudnicki skończył w tym roku 85 lat.
W Krakowie odbyła się z tej okazji specjalna kon
ferencja. Redakcja URANII dołącza się z gratu
lacjami dla Jubilata.
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ProstyEksperyment) odwiedzany jest
jeszcze częściej.
Bożena Czerny
ziałalność popularyzatorska Lecha
Mankiewicza w dziedzinie astrono
mii zasadniczo różni się od pracy wielu
poprzednich laureatów Medalu Zonna.
W iększość nagrodzonych stanowili
wspaniali wykładowcy czy autorzy arty
kułów i książek popularnonaukowych.
Podstawowym narzędziem pracy Man
kiewicza stały się e-mail, skype i witryny
internetowe projektów edukacyjnych.
W czasach powszechnego kryzysu
zainteresowania naukami ścisłymi, jaki
obserwujemy w krajach europejskich,
Lech Mankiewicz był jednym z założy
cieli europejskiej gałęzi programu
Wszechświat własnymi rękami” (EuHoU) oraz jednym z autorów koncepcji
jego funkcjonowania. EuHoU był laure
atem srebrnego medalu wśród wszyst
kich projektów edukacyjnych Unii Euro
pejskiej. Sukces EuHoU dla naszego
kraju polega na podniesieniu atrakcyj
ności zajęć astronomicznych.
Program EuHoU bazuje na bezpo
średniej współpracy z nauczycielami
szkół gimnazjalnych i średnich, którzy
w swoich placówkach tworzą kluby i koła
astronomiczne. Program EuHoU prowa
dzi bezpośrednie szkolenia nauczycieli,
dostarcza im materiałów dydaktycznych
i pomocy naukowych, umożliwia wymia
nę doświadczeń oraz współpracę pomię
dzy różnymi placówkami. Wszelkie ma
teriały, strony internetowe czy programy
komputerowe przygotowywane są w ję
zykach narodowych poszczególnych
krajów.
Oprócz instrukcji i materiałów teksto
wych program EuHoU jednoczy w so
bie wiele pomniejszych inicjatyw eduka
cyjnych, takich jak:
— korzystanie ze zdalnie sterowanych
teleskopów (np. 2-metrowe teleskopy
Faulks’a),
— zdalnie sterowane radioteleskopy,
z których jeden jest budowany obecnie
w Krakowie,
— udział w społecznościowych progra
mach naukowych (np. Galaktyczne
Zoo),
— udział w analizie danych obserwacyj
nych (np. poszukiwanie asteroid i super
nowych).
Dzięki działalności Lecha Mankiewi
cza Polska jest jednym z krajów przo
dujących w dziedzinie tłumaczenia
wszelkich materiałów na język ojczysty.
Z jego inicjatywy powstała polskojęzycz
na wersja portalu „Galaktyczne Zoo” (je
dyny oprócz anglojęzycznego), gdzie
internauci mogą brać rzeczywisty udział
w statystycznych badaniach morfologii
galaktyk. Odpowiednia promocja porta
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lu sprawiła, że już w pierwszym roku na
polskiej wersji portalu zarejestrowało się
ponad 5000 uczniów, którzy sklasyfiko
wali ponad 100 000 galaktyk. Obecnie
konsekwentnie na język polski tłumaczo
ne są koleje inicjatywy tego rodzaju (np.:
ZooUniverse).
Jednym z najbardziej nagłośnionych
medialnie przedsięwzięć jest udział pol
skich uczniów w projekcie odkrywania
nowych planetoid na podstawie obser
wacji automatycznych teleskopów. Pol
ska ma na swym koncie nie tylko kilka
naście nowo odkrytych obiektów i kilka
tysięcy cennych obserwacji astrometrycznych, ale polscy nauczyciele stali
się ekspertami tego projektu weryfikują
cymi wyniki uczniów z innych krajów
świata.
Polska nie jest tylko biernym uczest
nikiem programu EuHoU. Wiele cieka
wych projektów edukacyjnych opraco
wanych w Polsce cieszy się uznaniem
nauczycieli z innych krajów. Najciekaw
sze polskie inicjatywy edukacji astrono
micznej stały się znane i doceniane na
forum europejskim, a część z nich (np.
projekt monitorowania wybuchów super
nowych) mogła zaistnieć właśnie dzięki
współpracy w ramach projektu EuHoU.
Najbardziej znana jest inicjatywa wyko
rzystania zmodyfikowanych, tanich ka
mer internetowych do obserwacji nieba.
Działalność profesora Mankiewicza do
prowadziła do wyposażenia wielu szkół
w niezbędny ekwipunek (160 kamer, sta
tywy, teleobiektywy), opracowania ko
niecznych programów komputerowych
(SalsaJ) oraz konspektów lekcji czy ob
serwacji, a zajęcia prowadzone przez
polskich nauczycieli stały się wzorcowy
mi przykładami wykorzystania prostych
środków dydaktycznych.
Można oszacować, że w Polsce około
500 nauczycieli i kilka tysięcy uczniów
zetknęło się z astronomią w najbardziej
atrakcyjnej formie właśnie dzięki projek
towi EuHoU. Nic dziwnego, że projekt
ten jest obecnie jednym z miejsc odkry
wania talentów zalecanych przez MEN.
W pracy badawczej prof. Mankiewicz
zawsze na pierwszym miejscu stawiał
na rozwój studentów, magistrantów
i doktorantów. Projekt Pi o f the sky sta
nowi wspaniały przykład sukcesu przed
sięwzięcia bazującego w dużej mierze
na talencie młodych ludzi, którzy w cza
sie jego realizacji zdobywają unikatowe,
jak na polskie warunki, doświadczenia.
Działania Lecha Mankiewicza na polu
popularyzacji astronomii cechowały za
wsze: rozmach, determinacja i konse
kwencja. Prowadząc działalność po
pularyzatorską, kolega Mankiewicz
wygłosił niezliczoną ilość wykładów i re
feratów na konferencjach dla nauczycie
li, odwiedził wiele szkół i odbył mnóstwo
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

teleinformatycznych szkoleń i warszta
tów. Skoncentrował wokół projektu Eu
HoU wielu ludzi, uporczywie przekonu
jąc ich o potrzebie jak najszerszego
promowania edukacji astronomicznej
jako skutecznego sposobu zaintereso
wania uczniów naukami ścisłymi. Dzię
ki jego działalności astronomia staje się
obecnie wizytówką polskiej nauki, a do
bry klimat wokół astronomii sprzyja re
alizacji innych projektów, jak np. astrobazy, olimpiada międzynarodowa itp.
Waldemar Ogłoza
ierwszy raz spotkałem się z dokto
rem Lechem Mankiewiczem 8 lute
go 2002 roku podczas odbioru licencji
i oprogramowania w ramach debiutują
cego w Polsce programu Polish Hands
— On Univers (PL-HOU). Program ten
powstał w Stanach Zjednoczonych, a je
go naczelną ideą było popularyzowanie
wiedzy astronomicznej wśród uczniów
przez udostępnianie im autentycznych
materiałów gromadzonych podczas ob
serwacji astronomicznych z dołączony
mi przykładowymi scenariuszami lekcji
oraz oprogramowaniem do obróbki do
starczonych danych. Do chwili obecnej
Lech Mankiewicz pozostaje bardzo ak
tywnym animatorem tego programu, po
szerzając przez swoje osobiste zaanga
żowanie krąg nauczycieli oraz uczniów,
do których ten program może dotrzeć.
Jego działalność obejmuje organizowa
nie warsztatów, gromadzenie i udostęp
nianie scenariuszy na przeprowadzenie
lekcji w oparciu o pomysły polskich na
uczycieli lub materiały tłumaczone z in
nych języków. Dba on o popularyzację
astronomii przez odpowiednie medialne
nagłaśnianie sukcesów polskich szkół
i uczniów w projektach, w których dzięki
jego zaangażowaniu mogli oni wziąć
udział. Przykładem takiej działalności
Lecha Mankiewicza może być udział
polskich nauczycieli oraz ich uczniów
w zorganizowanej przez Uniwersytet
Hardina-Simmonsa w Abilene (Teksas,
USA) International Astronomical Sear
ching Collabotration (IASC), w ramach
której grupy badawcze z Polski odkryły
ponad 20 nowych obiektów z Pasa
Głównego planetoid, a dodatkowym suk
cesem jest fakt, że dwie grupy odkryw
ców ze szkół w Szczecinie i Toruniu uzy
skały prawo do nadania nazwy odkrytym
przez siebie asteroidom. Kolejne obiek
ty odkryli uczniowie szkół z Sierpca pod
czas Międzynarodowej Kampanii Po
szukiwania Asteroid, która w Polsce
zaistniała dzięki osobistemu zaangażo
waniu Lecha Mankiewicza. Organizuje
on telekonferencje, podczas których de
biutujący w projekcie nauczyciele oraz
„weterani” mają możliwość przećwicze
nia procedur obowiązujących w trakcie
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trwania kampanii, mogą wymieniać się
spostrzeżeniami, rozwiać wątpliwości.
Zaangażowanie i umiejętności organiza
torskie Lecha Mankiewicza powodują że
polskie grupy uzyskują wysokie noty
u kierującego całym przedsięwzięciem
doktora Patricka Millera, ze wspomnia
nego wyżej Uniwersytetu Hardina-Simmonsa.
Działalność profesora Mankiewicza
związana z programem IASC jest dobit
nym przykładem, jak pracownicy nauko
wi mogą wspierać nauczycieli i uczniów
chcących prowadzić autentyczne bada
nia naukowe prowadzone w ramach do
datkowych zajęć edukacyjnych z astro
nomii. Ten typ działalności pozwala
rozbudzać w uczniach zainteresowanie

Z JA Z D P O LS K IE G O TO W A R Z YSTW A
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astronomią poprzez prezentowanie me
tod prowadzenia badań astronomicz
nych oraz możliwość dokonywania po
trzebnych jednostkom badawczym
pomiarów elementów orbit znanych
i nieznanych asteroid. Lech Mankiewicz
pozostaje w kontakcie e-mailowym
z uczestnikami różnych form aktywno
ści dostępnych w ramach PL-HOU, tą
drogą rozsyła informacje o warsztatatach i konferencjach, które odbywają się
w Polsce lub na terenie Europy, zachę
ca do udziału w różnych formach do
skonalenia umiejętności nauczycieli
związanych z popularyzowaniem astro
nomii i fizyki, wskazuje źródła finanso
wania wyjazdów zagranicznych, służy
radą i pomocą podczas wypełniania

Gracjan Maciejewski
laureatem
Nagrody Młodych PTA

f Tolejnym laureatem Nagrody Młodych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego został dr Gracjan Maciejewski za serią
JL M^prac naukowych poświęconych badaniu i poszukiwaniu pla
net pozaslonecznych (egzoplanet) metodą chronometrażu tranzy
tów. Laureat jest adiunktem w Centrum Astronomii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pomimo młodego wieku posiada
ju ż ogromny dorobek naukowy, którego część znalazła szczególne
uznanie u Jury Nagrody. Jako nauczyciel akademicki z pasją wcią
ga traktowanych ja k młodsi koledzy studentów do podobnych ba
dań. Współpracuje z wieloma astronomami na całym świecie, zwłasz
cza w Niemczech. Prowadzi badania wybranych tranzytujących
egzoplanet w celu wykrycia zaburzeń w ich ruchu orbitalnym. Do
tego celu wykorzystuje obserwacje zbierane teleskopami o średni
cach zwierciadła od 60 cm do ponad 2,5 m, położonych w Azji, Eu
ropie i Ameryce Północnej. Gracjan Maciejewski został poproszo
ny o wygłoszenie specjalnego wykładu na XXXV Zjeżdzie PTA
w Gdańsku.
Fotometryczne obserwacje tranzytów egzoplanet wraz z precy
zyjnymi pomiarami prędkości radialnych gwiazd centralnych po
zwalają na wyznaczenie pełnego zestawu parametrów fizycznych
tych odległych światów. Fakt tenjest niezwykle istotny w astronomii
egzopłanetarnej, ponieważ możliwe staje się wyznaczenie rzeczywi
T

Towarzyszący nagrodzie finansowej okolicznościowy dyplom Nagrody
Młodych został wręczony Gracjanowi Maciejewskimi! (z prawej) przez
Prezesa PTA Edwina Wnuka. W środku Przewodniczący Jury Na
grody, profesor Bronisław Rudak. Fot. Justyna Gołębiewska
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aplikacji o środki finansowe dostępne
w ramach programów oferowanych
przez Unię Europejską. Dba o to, by na
stronie PL-HOU znajdowały się atrak
cyjne propozycje ćwiczeń z zakresu
astronomii i nauk przyrodniczych do
stępne w wersjach oryginalnych oraz
przetłumaczone na język polski. Orga
nizował ewaluacje ćwiczeń z zakresu
astronomii dostępnych w polskim por
talu PL-HOU, by dostosować je do pol
skich warunków edukacyjnych jako for
mę zgodną z obowiązującą podstawą
programową. Stara się, by nauczycie
le mogli prezentować wiedzę o świecie i Wszechświecie w skali mikro i ma
kro.
Bogdan Sobczuk

stej masy i promienia planety,
a stąd je j średniej gęstości. Pa
rametr tenjest kluczowy w pro
cesie poznania budowy we
wnętrznej egzoplanet. Ta galąż
astronomii je s t stosunkowo
młoda — pierwszy tranzyt eg
zoplanet}’zaobserwowano nieco ponad U lat temu dla planety obie
gającej HD 209458 — gwiazdę podobną do Słońca, położoną
w gwiazdozbiorze Pegaza.
W układzie planetarnym, w którym znajduje się tylko tranzytująca planeta, je j kolejne tranzyty następują po sobie ściśle okresowo,
tj. w równych odstępach czasu. Natomiastjeżeli w układzie znajdu
je się dodatkowa planeta, wówczas wskutekje j oddziaływania gra
witacyjnego z tranzytującą planetą ruch tej ostatniej zostaje zabu
rzony. Perturbacje te powodują odchyłki od modelu kepłerowskiego
w obserwowanych momentach tranzytów, a na diagramie O-C (ob
serwacje odjąć przewidywania teoretyczne) pojawiają się okreso
wo modulowane odchyłki chronometrażowe. Dzięki pomiarom tych
odchyłek można stosunkowo łatwo odkryć dodatkowe planety o ma
sach porównywalnych do masy Ziemi czy Marsa, gdy zastosowanie
innych metod detekcji (np. pomiar prędkości radialnej gwiazdy cen
tralnej) nie je st możliwy ze względu na ograniczenia astrofizyczne
lub instrumentalne. Ponadto prace teoretycznie wskazują, że po
przez chronometraż tranzytujących planet można dokonać odkryć
naturalnych satelitów tych planet, a nawet planet trojańskich.
Poznanie parametrów orbity, po której porusza się perturber,
nie jest jednak zadaniem trywialnym i wymaga żmudnego dopaso
wywania symulacji numerycznych do obserwacji. Co więcej, różne
konfiguracje planet mogą generować podobne odchyłki w ruchu
tranzytującej planety. Z tego względu przy analizie chronometrażu
tranzytów należy posiłkować się dodatkowymi danymi (np. prędko
ściami radialnymi centralnej gwiazdy) lub, jeśli inne metody za
wodzą, prowadzić długotrwałe (nawet kilkudziesięcioletnie) i syste
matyczne obserwacje fotometryczne układu.
Gratulujemy laureatowi nagrody i życzymy wielu dalszych suk
cesów badawczych.
Redakcja

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

6/20II

Nobel 2011: Rozszerzanie przyspieszone
października 2011 r. Komitet No- nak mało kto traktował serio możliwość, po raz kolejny okazało się, że rzeczywi
blowski przyznał Nagrodę Nobla że stała ta może przyjmować niezerową stość potrafi okazać się dziwniejsza, niż
z dziedziny fizyki trzem uczonym: wartość.
śmielibyśmy to sobie wyobrażać. Obec
połowę nagrody otrzymał Saul Perl-W latach 90. oba zespoły, które dziś nie badania dzisiejszych noblistów nie
mutter z Lawrence Berkeley National świętują przyznanie nagrody, podjęły sąjedynym dowodem na coraz szybsze
Laboratory and University of California się wyznaczania prędkości ekspansji rozszerzanie się Wszechświata, chociaż
w Berkeley w USA, szef projektu The Wszechświata. Metoda pozornie nie niewątpliwie najbardziej jednoznacz
Supernova Cosmology Project, a drugą była ekscytująca: miały do tego celu celu nym i przekonującym.
połową podzielili się Brian P. Schmidt posłużyć niemal identyczne wykresy,
Jest wiele innych przesłanek, które
z Australian National University,Weston jakich użył 70 lat wcześniej Edwin Hub każą uznać, że model Wszechświata
Creek w Australii i Adam G. Riess ble, aby udowodnić, że Wszechświat się zdominowanego przez „ciemną energię”
z Johns Hopkins University and Space rozszerza. Uczeni chcieli po prostu się jest najbliższy obserwacjom — nawet
Telescope Science Institute w Baltimo gnąć dalej i głębiej. Jako kamienie mi jeśli nie wiemy, czym ta ciemna energia
re w USA, którzy odegrali kluczową rolę lowe — tzw. świece standardowe— po tak naprawdę jest. Takich przesłanek do
w projekcie The High-z Supernova Se służyły supernowe typu la.
starczają na przykład badania ewolucji
arch Team. Nagrodę, według oświadcze
Wyniki otrzymane przez oba projek struktury wielkoskalowej Wszechświa
nia Komitetu, przyznano za Odkrycie ty pod koniec lat 90. okazały się praw ta. Z rachunków i symulacji wiadomo,
p rzysp ieszo n eg o rozszerzania się dziwą rewolucją. Ich pomiary odległo że we Wszechświecie bez ciemnej ener
Wszechświata poprzez obserwacje od ści odległych supernowych la wykazały gii struktura wielkoskalowa Wszech
ległych supernowych.
św iata pow inna powstać
Jeszcze 20 lat tem u
s t o s u n k o w o ni ed aw no .
wśród kosmologów najpo
Tymczasem w głębokich
pularniejszy był model
przeglądach nieba (jak np.
Wszechświata, który roz
przegląd W D S , w którym
począł swoje istnienie Wiel
niżej podpisana miała przy
kim Wybuchem ok. 13 mld
jemność uczestniczyć) widzi
lat temu i od tego czasu roz
my, że już wiele miliardów lat
szerza się coraz wolniej.
temu była rozwinięta w stop
Spory toczyły się głównie
niu niewiele mniejszym niż
o to, czy ekspansja kiedyś
dziś. Powstający właśnie
się zatrzyma i Wszechświat
wielki głęboki przegląd VI
zacznie się kurczyć czy też
PERS, w którym uczestniczy
będzie się w nieskończo
też nasz polski zespół, ma na
ność, coraz wolniej rozsze
celu nie tylko dostarczenie
rzał. To, który scenariusz
dodatkowych argumentów na
okazałby się prawdziwy, Perlmutter, Schmidt i Riess odbierajacy za swoje odkrycie Nagrodę przyspieszoną ekspansję
Shawa w 2006 r. Źródło: Wikimedia Commons
miało zależeć głównie od
Wszechświata, ale i dokład
jednego kluczowego parametru — gę bowiem, że Wszechświat nie tylko się niejsze określenie natury ciemnej ener
stości materii we Wszechświecie. W za rozszerza, ale że od pewnego czasu — gii na podstawie ewolucji struktury wiel
leżności od gęstości przyciągającej się kilku miliardów lat — rozszerza się co koskalowej Wszechświata.
grawitacyjnie materii, tempo ekspansji raz szybciej. Spory o dokładną wartość
Tegoroczna Nagroda Nobla nie jest
Wszechświata spadałoby szybciej lub parametru gęstości Wszechświata ode zaskoczeniem. Od lat wśród kosmolo
wolniej. Ale... miało spadać, nie rosnąć! szły w niepamięć. Teraz zaczęto się za gów dyskutowano nie o tym, czy szefo
Już w latach 90. ubiegłego wieku zda stanawiać, jaka jest natura czynnika wie obu projektów ją kiedyś dostaną, ale
wano sobie sprawę, że te modele nie do p o w o d u jąc eg o ro z s z e rz a n ie się raczej — kiedy to się stanie i dlaczego
końca dają się pogodzić z obserwacja Wszechświata, nazywanego teraz bar jeszcze do tego nie doszło. Wagi odkry
mi. Niektórzy nieśmiało przypominali, dziej efektownie ciemną energią. Czy to cia przyspieszonej ekspansji Wszech
że w równaniach, opartych na teorii rzeczywiście stara dobra stała kosmo świata nikt nie negował, spekulowano
względności Eisnteina, które opisują logiczna, czy coś bardziej złożonego?
tylko, że Komitet Noblowski czeka na
ewolucję Wszechświata, kryje się pe
Odkrycie to nie zrewolucjonizowało wyniki niezależnych badań, które je po
wien dodatkowy element, mogący prze podstaw fizyki — w teorii model coraz nad wszelką wątpliwość potwierdzą.
ciwstawić się grawitacji: tzw. stała ko szybciej rozszerzającego się Wszech
Wygląda na to, że taki moment wła
smologiczna, którą sam Einstein nazwał świata istniał od lat. Po prostu mało kto śnie nadszedł.
kiedyś swoją największą pomyłką. Jed traktował go poważnie — tymczasem
Agnieszka Polio
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w skrócie

Odkryto planetę
z diamentu!
Astronomowie odkryli planetę, która naj
prawdopodobniej zbudowana jest z czy
stego diamentu. Znajduje się ona tysią
ce lat świetlnych od nas, w gwiazdozbio
rze Węża. Według naukowców diamen
towa planeta powstała z układu podwój
nego (układu dwóch gwiazd okrążają
cych się nawzajem), złożonego z pulsara i białego karła. Pulsar odarł swego
kompana z zewnętrznej otoczki, pozo
stawiając jedynie jego węglowe jądro.
Artykuł na ten temat ukazał się w presti
żowym piśmie „Science”.Międzynarodo
wy zespół badawczy pod przewodnic
twem Matthew Bailesa dokonał tego nie
codziennego odkrycia przy pomocy
dwóch przyrządów: 64-m radiotelesko
pu z Parkes (Australia) i 76-m anteny
z Jodrell Bank (Anglia).
Pulsary są szybko ratującymi gwiaz
dami neutronowymi. Powstają gdy ma
sywna gwiazda zapada się pod wpły
wem własnej grawitacji, a następnie od
rzuca swe zewnętrzne części w wybu
chu supernowej. Pulsary emitują okre
sowo wiązki promieniowania podczas
każdego obrotu wokół swej osi. Takie
wiązki, jeśli nadawane są pod odpowied
nim kątem, możemy obserwować z Zie
mi. Pulsar PSR J1719-1438, o którym
mowa, należy do pulsarów milisekundo
wych (wiruje z okresem rzędu milise
kund).
Z obserwacji układu wynika, że re
gularność pulsów PSR J1719-1438 jest
zakłócana poprzez obecność pobliskie
go, masywnego towarzysza, oddziały
wującego grawitacyjnie z pulsarem.
Masę tego towarzysza oszacowano na
„nieznacznie więcej niż masa Jowisza".
Wiadomo także, że planeta ratuje wokół
pulsara z okresem nieco ponad 2 godz.,
w odległości 372 tys. mil od gwiazdy
(jest to mała odległość — większa tyl
ko o 56% od średniej odległości Ziemia
— Księżyc!) Ta bliskość dwóch ciał
umożliwiła obliczenie, jak bardzo gęsta
musi być planeta, by nie rozerwały jej
siły pływowe (przyciąganie grawitacyj
ne) pulsara. Wynika z niego, że plane
ta ma gęstość około 23 g/cm3. Wiado
mo jednak, że węgiel ściśnięty do ta
kiej gęstości musi się skrystalizować —
czyli stać się czystym diamentem. Nie
stety, wyliczenia te zależne są od inkli
nacji orbity planety i może jeszcze oka
zać się, że jej masa została oszacowa
na błędnie.
Niezależnie jednak od tego, odkrycie
to wniesie sporo wiedzy w temacie ukła
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dów podwójnych typu pulsar-planeta. Są
to pierwsze obserwacje planety, która
powstała bezpośrednio z gwiazdy.
W przypadku dwóch pozostałych zna
nych pulsarów z systemami planetarny
mi uważano dotychczas, że planety te
zostały przechwycone od innych gwiazd
lub też pulsar całkowicie rozerwał swe
go mniejszego towarzysza na drobny
pył, który później uformował dysk protoplanetarny.
Pozostaje pytanie, czy gwiazda po
zbawiona zewnętrznej otoczki może być
w ogóle nazywana planetą. Obiekt ma
masę rzędu masy Jowisza, z drugiej jed
nak strony „technicznie” jest ciągle po
prostu jądrem gwiazdy. Jak na razie naj
istotniejsze są dalsze obserwacje ukła
du i potwierdzenie oszacowanej jak do
tychczas masy mniejszego, diamento
wego składnika.
Elżbieta Kuligowska
Źródło: skyandtelescope.com

Już wiele lat temu podejrzewano, że
planety w układach w ielokrotnych
gwiazd — w tym tzw. planety „okołopodwójne” — mogą i powinny istnieć. Po
zwalały na to założenia mechaniki nie
ba. Jednak po raz pierwszy mamy na to
bezpośredni dowód obserwacyjny. Oba
słońca planety Kepler-16b są mniejsze
niż ziemskie Słońce i mają odpowiednio
69% i 20% jego masy. Z tych oszaco
wań wynika, że temperatura na po
wierzchni planety to tylko jakieś -7 3 do
-101 °C. Orbita planety, wokół obu
gwiazd, to ok. 104 min km, z okresem
orbitalnym (tamtejsza długość roku) 229
ziemskich dni. Dwa słońca oznaczają
m.in. to, że gdy na Keplerze-16b wstaje
dzień, widzimy niemal jednocześnie dwa
świty obu gwiazd centralnych. Orbita pla
nety jest orbitą zewnętrzną w stosunku
do obu obiegających się w znacznie bliż
szej odległości gwiazd. Taka orbita pla
nety może być orbitą stabilną.

*
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Wizja artystyczna wschodu dwóch gwiazd nad obiegającą je planetą. Źródło: ESA

Teleskop Keplera
odkrył planetę
w układzie podwójnym
Teleskop orbitalny Keplera znalazł pla
netę, która okrąża dwa słońca (dwie
gwiazdy krążące jednocześnie wokół
swego środka masy w tzw. układzie po
dwójnym gwiazd). Jest to pierwsza zna
na nam planeta w takim układzie. Nosi
ona nazwę Kepler-16b, leży w odległo
ści około 200 lat świetlnych od Słońca
i jest najprawdopodobniej nie nadają
cym się do zamieszkania, chłodnym,
gazowym olbrzymem podobnym do Sa
turna. Może nieco przypominać słynną
planetę Tatooine z Gwiazdnych Wojen.
Naukowcy są jednak zgodni — na Keplerze-16b nie mogło rozwinąć się
życie.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Teleskop kosmiczny Keplera został
um ieszczony na ziem skiej orbicie
w 2009 r. Jego głównym przeznacze
niem jest poszukiwanie planet typu ziem
skiego w naszej Galaktyce. Tu pojawiło
się jednak ciekawe odkrycie „uboczne”
— teleskop zdołał zaobserwować parę
gwiazd, których jasność jest regularnie
zaćmiona przez mniejsze ciało, okreso
wo pojawiające się na linii prostej pomię
dzy gwiazdami a teleskopem. Z obliczeń
wynika, że ciałem tym musi być duża
planeta obiegająca obydwie gwiazdy.
Dane z Keplera pozwolą na precyzyjne
wyznaczenie masy, promienia oraz or
bit tych trzech ciał: gwiazd i ich planety.
O dkrycie zostało opublikow ane
w prestiżowym piśmie „Journal Scien
ce”.
Elżbieta Kuligowska
Źródło: astronomy.com
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Złoto powstaje
w kosmicznych
katastrofach?
Dokładne symulacje numeryczne pro
wadzą do wniosku, że gwałtowne mergery (zlewanie się) gwiazd neutrono
wych w systemach podwójnych mogą
być głównym źródłem najcięższych pier
wiastków we Wszechświecie.
Miejsca w Kosmosie, gdzie formują
się między innymi metale, łącznie ze zło
tem, zostały zidentyfikowane: są to miej
sca wyrzutu materii w układach podwój
nych bliskich, łączących się ze sobą
gwiazd neutronowych. Gwałtowne zde
rzenia zachodzące w tym procesie skut
kują idealnymi warunkami do produkcji
ciężkich pierwiastków. Przy pomocy sy
mulacji komputerowych naukowcy z In
stytutu Maksa Plancka w Garching
(Niemcy) mogli zweryfikować hipotezę,
iż zachodzące w tej sytuacji niezbędne
reakcje jądrowe mogą istotnie zachodzić
w takim środowisku.
Większość pierwiastków ciężkich for
muje się w reakcjach fuzji jądrowej we
wnętrzach gwiazd. Na przykład, w jądrze
Słońca zachodzi spalanie wodoru, co
prowadzi do powstania atomów helu —
z uwolnieniem znaczących ilości ener
gii. Z kolei ze spalania helu mogą po
wstać jeszcze cięższe pierwiastki, o ile
tylko gwiazda jest odpowiednio masyw-
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Astronomowie z Uniwersytetu w Toron
to zaobserwowali duże zmiany jasności
na pobliskim brązowym karle. Za zjawi
sko to najprawdopodobniej jest odpowie
dzialna burza o sile niespotykanej do
tychczas na innych planetach. Atmosfe
ry starych brązowych karłów i planet ol
brzymów są do siebie bardzo podobne,
więc dzięki temu odkryciu poznamy le
piej fizykę atmosfer planet spoza Ukła
du Słonecznego.
Brązowe karły to obiekty, które ze
względu na swoją masę znajdują się
pomiędzy gwiazdami karłowatymi a pla
netami olbrzymami. Obecnie naukowcy
wykonują przegląd pobliskich obiektów
tego typu. Obserwacje są prowadzone
przy użyciu 2,5-m teleskopu z Obserwa
torium Las Campanas w Chile. Jedną
z części tego projektu stanowiło wyko
nanie, w krótkich odstępach czaso
wych, kilku zdjęć brązowego karła ska
talogow anego pod nazw ą 2MASS
J21392676+0220226 (2MASS 2139).
W ciągu zaledwie paru godzin obserwa
cji zarejestrowano rozbłyski o jasności
dotychczas niespotykanej na chłodnych
brązowych karłach.
W ciągu 8 godz. obserwacji obiekt ten
zmieniał swoją jasność o około 30%.
Jacqueline Radigan z Uniwersytetu
w Toronto twierdzi, że jest to spowodo
wane ciemnymi plamami w atmosferze
brązowego karła, które obserwujemy
w trakcie, kiedy brązowy karzeł obraca
się wokół własnej osi.
Najprawdopodobniejjesteśmy świad
kami szalejącej burzy na tym brązowym
karle, możliwe, że to większa wersja
Wielkiej Czerwonej Plamy na Jowiszu
— tłumaczy Ray Jayawardhana z Uni
wersytetu w Toronto i dodaje, że podob
ny efekt obserwacyjny może być rów
nież wynikiem obecności ogromnych
dziur w pokładzie chmur brązowego kar
ła, przez które widoczne są głębsze, cie
plejsze warstwy atmosfery.
Według przewidywań teoretycznych
chmury na brązowych karłach i plane
tach olbrzymach powstająw trakcie kon
densacji drobnych ziaren pyłu, zbudo
wanych z krzemianów i metali. Kształt
oraz głębokość profilu zmian jasności
2MASS 2139 zmieniły się w ciągu ostat
nich miesięcy, co sugeruje, że układ
chmur w atmosferze ewoluuje.
Wykonanie pomiarów tempa zmian
układu chmur w atmosferze brązowego
karła pozwoli wyciągnąć wnioski doty
czące prędkości wiatru. Możliwe, że uda

się również poznać procesy odpowie
dzialne za powstawania wiatrów w at
mosferach brązowych karłów i planet.
Hubert Siejkowski
Źródło: astronomy.com

t

Ekstremalna pogoda
w obcym świecie

*

Różne stadia ewolucji mergera dwóch gwiazd
neutronowych (wynik symulacji numerycz
nej). Gdy jedna z gwiazd zapada się, mate
ria jest „wyciskana” spomiędzy gwiazd i zo
staje wyrzucona z układu. Zachodzi w niej
jednocześnie wiele reakcji nuklearnych, na
skutek czego powstają ciężkie pierwiastki.
Źródło: S. Goriely, A. Bauswein, and H.-T.
Janka (MPA)
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na, bardziej masywna niż nasze Słoń
ce. Jednak ten proces „działa" jedynie
do momentu powstania atomów żelaza.
Dalsze reakcje fuzji nie mogąjuż dopro
wadzić do wyzwolenia energii w tych
procesach. Stąd też atomy cięższe niż
żelazo nie mogą powstawać w ten spo
sób. Zamiast tego mogą powstawać
w sytuacji, gdy neutrony zostają prze
chwycone przez jądro gwiazdowe, któ
re wówczas zaczyna się radioaktywnie
rozpadać.
Mogą tu zachodzić dwa procesy: po
wolny przechwyt neutronów („s-proces”), który ma miejsce na obszarach
o małej gęstości neutronowej wewnątrz
gwiazd podczas ich późnych stadiów
ewolucji, oraz szybki przechwyt neutro
nów („r-proces”), wymagający bardzo
dużej gęstości neutronów. Ten ostatni
jest odpowiedzialny za produkcję wielu
pierwiastków cięższych niż żelazo,
w tym platyny, złota, toru i plutonu. Do
tąd jednak zagadką było, które właści
wie obiekty astronomiczne są w stanie
zapoczątkować „r-proces”.
Gwałtowne mergery gwiazd neutro
nowych mogą być ciekawą propozycją.
Dwie gwiazdy zderzają się po milionach
lat stopniowego zbliżania się do siebie
po torach spiralnych. Astronomowie po
raz pierwszy zdołali zasymulować po
szczególne stadia takiego procesu; sy
mulacje komputerowe dotyczyły zarów
no samego przepływu masy między
gwiazdami, jak i możliwości formowania
się pierwiastków w materii wyrzucanej
z układu podwójnego podczas momen
tu zderzenia gwiazd.
Już w kilka sekund po kolizji gwiazd
siły pływowe i ciśnienie wyrzucają bar
dzo rozgrzaną materię z układu podwój
nego, masa tej materii jest równa masie
kilku planet wielkości Jowisza — tłuma
czy Andreas Bauswein, jeden z naukow
ców pracujących nad symulacjami. —
Gdy taka plazma ochłodzi się do ok.
10 min K, zachodzi wiele różnych reak
cjijądrowych, w tym rozpady promienio
twórcze, które prowadzą do powstania
wielu nowych pierwiastków. Co więcej,
z symulacji wynika, że ilościowy rozkład
utworzonych w ten sposób pierwiastków
ciężkich zgadza się z ich rozkładem ob
serwowanym w Układzie Słonecznym.
Oznacza to, że jeśli połączymy wyniki
symulacji z oszacowaną liczbą kolizji
gwiazd neutronowych w Naszej Galak
tyce, okaże się, że ten właśnie proces
istotnie mógł być głównym źródłem naj
cięższych substancji we Wszechświecie.
Elżbieta Kuligowska
Źródło: astronomy.com
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Gromada Pandory —
galaktyczna katastrofa!
Ostatnio naukowcy przyjrzeli się uważ
niej gromadzie galaktyk Abell 2744, zna
nej bardziej jako Gromada Pandory.
Badania gromady były bardzo złożone
i objęły zarówno obserwacje z po
wierzchni Ziemi, jak i z Kosmosu, przy
pomocy Teleskopu Hubble’a i VLT (Very
Large Telescope.) Wnioski są zaskaku
jące, bowiem Abell 2744 wydaje się być
efektem symultanicznego połączenia co
najmniej czterech mniejszych, osobnych
gromad galaktyk. Trwało to przypusz
czalnie kilka miliardów lat. Ta kosmicz
na katastrofa stworzyła niezwykłe efek
ty, których w gromadach nie obserwo
wano nigdy wcześniej.
Gdy duże gromady zderzają się, po
wstający w wyniku tego chaos stanowi
cenne źródło informacji o mechani
zmach zlewania się gromad. Dzięki
zbadaniu jednej z najbardziej niezwyłych kolizji międzynarodowy zespół na
ukowców zdołał odtworzyć historię tej
galaktycznej katastrofy. Pomaga to zro
zumieć, jak powstają wielkie struktury
we Wszechświecie, oraz jak różne typy
materii oddziaływują ze sobą podczas
takich zderzeń.
Abell 2744 została zaobserwowana
dokładniej niż jakakolwiek inna groma
da. Pozwoliło na to, między innymi, po
łączenie danych z teleskopu Hubble’a,
VLT, japońskiego teleskopu Subaru
oraz teleskopu rentgenowskiego Chan
dra. Poszczególne galaktyki w Groma
dzie Pandory są doskonale widoczne
zarówno na zdjęciach z Hubble’a, jak
i VLT. Jednak to nie one odpowiadają
za ogólną masę gromady — stanowią
zaledwie jej 5%. Pozostała materia to
gorący, emitujący promieniowanie rent
genowskie gaz oraz ciemna materia
(75% masy całkowitej), która dla na
szych teleskopów jest niewidoczna. Aby
zrozumieć, co stało się w gromadzie
Abell 2744, astronomowie musieli okre
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ślić rozkład wszystkich trzech typów
materii w gomadzie.
Ciemna materia nie emituje żadne
go rodzaju promieniowania. Widzimy
jedynie efekty jej oddziaływania grawi
tacyjnego z pozostałymi masami. By
określić jej położenie w gromadzie, na
ukowcy wykorzystali efekt soczewkowania grawitacyjnego. Światło odległych
galaktyk, przechodząc w pobliżu masyw
nej Gromady Pandory, ulega silnemu
zakrzywieniu. Powoduje to charaktery
styczne deformacje galaktyk tła, widocz
ne na obrazach z Hubble'a i VLT. Ich
analiza pozwala dość dokładnie określić,
gdzie i w jakiej ilości znajduje się silnie
oddziaływująca grawitacyjnie ciemna
materia.
Mapowanie gazu w gromadzie jest
znacznie prostsze. Teleskop orbitalny
Chandra może obserwować go bezpo
średnio.
Wyniki badań okazały się ciekawe.
Wszystko wskazuje na to, że Abell 2744
to rezultat połączenia czterech mniej
szych gromad. Połączenie to jest wyni
kiem serii kolizji rozgrywających się
w czasie około 350 min lat. Zderzenia
te odseparowały częściowo gorący gaz
i ciemną materię tak, że dziś leżą one
głównie daleko od siebie, jak również od
widzialnych galaktyk. W pobliżu jądra
Gromady Pandory znajduje się dziwne
zaburzenie — miejsce, gdzie gaz z jed
nej z gromad zderzył się gwałtownie
z gazem z innej, wytwarzając falę ude
rzeniową. Ciemna materia przetrwała tę
kolizję niezaburzona.
W innej części Gromady znajdujemy
z kolei ciemną materię i zwykłe galakty
ki, ale nie gaz. Wydaje się, że gaz mu
siał być stamtąd niemal całkowicie wy
rzucony podczas zderzenia, na co wska
zywałby słaby, uciekający z tego miej
sca ślad po nim. Jeszcze inna część
Gromady składa się natomiast niemal
wyłącznie z samej ciemnej materii, bez
widocznych galaktyk — wszystko to
może wyjaśni nam, jak właściwie ciem
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na materia zachowuje się w kontakcie
z innymi formami materii.
Gromady galaktyk są największymi
strukturami we Wszechświecie. Zawie
rają nawet tryliony gwiazd. Mechanizm
ich formowania się i rozwoju jest nadal
niewyjaśniony. Dalsze badania Groma
dy Pandory być może pomogą w zrozu
mieniu tej zagadki.
Elżbieta Kuligowska
Źródło: spacetelescope.org

Herschel odkrywa
nową drogę
ewolucji galaktyk
Należący do Europejskiej Agencji Ko
smicznej teleskop Herschela, prowadzą
cy obserwacje w podczerwieni, odkrył,
że burze formacji gwiazdowej w galak
tykach, które miały miejsce w przeszło
ści, nie muszą być wynikiem kolizji ga
laktyk. Odkrycie to zmienia powszech
nie przyjęty i utarty pogląd na temat
ewolucji galaktyk. Powyższy wniosek
został wyciągnięty na podstawie obser
wacji przez Herschela dwóch obszarów
nieba, każdy o rozmiarze ok. 1/3 Księ
życa w pełni.
Przypomina to podglądanie Wszech
świata przez dziurkę od klucza — Her
schel zobaczył ponad tysiąc galaktyk
znajdujących się w bardzo różnych od
ległościach od Ziemi. Zakres obserwo
wanych odległości sięgał aż do 80% wie
ku Wszechświata. Herschel ma unikalną
właściwość obserwowania podczerwie
ni w szerokim zakresie widma i dzięki
temu możliwe było dokładniejsze niż
dotychczas zbadanie historii formacji
gwiazdowej w galaktykach.
Od lat wiadomo, że tempo, w jakim
powstają gwiazdy, miało swoje maksi
mum we wczesnym Wszechświecie, ok.
10 mld lat temu. Od tamtej pory niektóre
z galaktyk formowały gwiazdy w tempie
10, a nawet do 100 razy większym niż
to ma miejsce w dzisiejszej Drodze
Mlecznej. W naszym najbliższym oto
czeniu tak duże tempo formowania
gwiazd jest rzadkością i zwykle jest wy
woływane przez kolizję galaktyk. Na tej
podstawie astronomowie założyli, że tak
działo się zawsze. Herschel jednak po
kazuje, że nie jest to prawda w przypad
ku galaktyk, które znajdują się daleko od
nas, a więc obserwowanych jako dużo
młodsze.
David Elbaz z CEA Saclay we Fran
cji wraz ze współpracownikami, analizu
jąc dane pochodzące z kosmicznego te
leskopu Herschela, odkryli, że kolizje ga
laktyk w niewielkim stopniu były odpo6 /2 0 1 1
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wiedzialne za wywoływanie formacji
gwiazdowej, nawet w przypadkach eks
tremalnych, w których galaktyka tworzyła
nowe gwiazdy w zawrotnym tempie.
Poprzez porównywanie ilości światła
podczerwonego wysyłanych na różnych
długościach fal z galaktyki, naukowcy
pokazali, że tempo formowania gwiazd
zależy przede wszystkim od ilości gazu
w galaktyce, a nie od tego, czy bierze
ona udział w kolizji. Gaz to surowiec,
z którego powstają gwiazdy. Opisywa
ne wyniki pokazują prostą zależność: im
więcej gazu zawiera galaktyka, tym wię
cej rodzi się w niej gwiazd. Tylko w przy
padku galaktyk, które nie posiadają du
żej ilości gazu, kolizje są źródłem gazu
i jednocześnie czynnikiem odpowiedzial
nym za powstawanie nowych gwiazd—
wyjaśnia Elbaz. Ten wyjątek ma zasto
sowanie głównie do dzisiejszych galak
tyk, ponieważ przez 10 mld lat formo
wania gwiazd praktycznie zużyły cały do
stępny w nich gaz.
Badania na podstawie obserwacji
Herschela pokazują nową spokojniejszą
drogę ewolucyjną galaktyk. Galaktyki
zawieszone w przestrzeni i pozostawio
ne w spokoju rosną powoli, akreując gaz
z otoczenia.
Hubert Siejkowski
Źródło: astronomy.com

Czy silne pole magne
tyczne powstało tuż
po Wielkim Wybuchu?
Dlaczego gaz znajdujący się pomiędzy
galaktykami albo gwiazdami z tej samej
galaktyki jest namagnesowany?
Grupa astrofizyków pod kierunkiem
Christopha Federrath i Gillesa Chabrier
z Lyonu uzyskała nowe wyniki dotyczą
ce jednego z możliwych wyjaśnień tego
zjawiska: pierwotne słabe pole magne
tyczne w wyniku ruchów turbulentnych
zostaje wzmocnione. Przeprowadzone
przez grupę badaczy z Francji symula
cje pokazały, że powszechne ruchy turbulentne wzmocniły pole magnetyczne
w bardzo szybkim, eksponencjalnym
tempie. Nasze obliczenia pokazują, że
proces wzmocnienia pola magnetyczne
go może zachodzić w nawet bardzo eks
tremalnych warunkach fizycznych, ta
kich jak te, które panowały tuż po Wiel
kim Wybuchu — tłumaczy jeden z ba
daczy.
Trójwymiarowe obliczenia numerycz
ne pokazały, w jaki sposób linie pola
magnetycznego są rozciągane, skręca
ne i nawijane w wyniku turbulentnych
„przepływów”. Pole elektryczne generu
6/ q o ii

w skrócie

Galaktyka akreuje masę poprzez szybkie i wąskie strugi materii. Te filamenty stale dostar
czają do galaktyki surowiec potrzebny do formowania nowych gwiazd. Taki model teoretycz
ny został zaproponowany na podstawie symulacji numerycznych wykonanych przez Dekel
i in. w 2009 r. („Naturę”, 457, 451D). Dotychczas tego rodzaju zjawisko strug materii nie
zostało bezpośrednio zaobserwowane i nadal pozostaje w sferze domysłów. Źródło: ESAAOES Medialab

je pole magnetyczne poprzez ruch na
Praca została opublikowana 9 wrześ
ładowanych cząstek. Jednak cząstki te, nia w Physical Review Letters, vol. 107,
gdy poruszają się w polu magnetycz 114504.
nym, są poddawane działaniu siły, zwa
Hubert Siejkowski
nej siłą Lorentza. Jest to bardzo złożo
Źródło: sciencedaily.com
ny proces: ruch cząstki generuje pole
magnetyczne, które
następnie ma zwrot
ny wpływ na ruch tej
cząstki itd. Takie od
działywanie pomię
dzy polem magne
tycznym a energią
turbulencji — rodzaj
energii kinetycznej
wytworzonej przez
turbulencje — może
powodować wzmoc
nienie słabego pola.
Pole magnetycz
ne odgrywa klu
czową rolę w proce
sach powstawania
....
większości obiektów
rt# W « f
'•
w Kosmosie. Bada
nia prowadzone
przez grupę z Lyonu
*■%
pozwolą rzucić świa
tło na warunki panu
Turbulentne struktury pola magnetycznego w czterech różnych
modelach reprezentujących zdecydowanie różne warunki fizycz
jące we wczesnych
ne. Na przykład: wnętrze Słońca (u góry po lewej) jest ośrodkiem
etapach W szech
mniej ściśliwym, w którym dominują przepływy poddźwiękowe niż
świata oraz na po
plazma obecna we wczesnym Wszechświecie (na dole po pra
wstawanie pierw 
wej), charakteryzująca się dużą ściśliwością i ponaddźwiękowymi
szych gwiazd i ga
ruchami turbulentnymi. Źródło: Federrath, Chabrier, Schober, Banerjee, Klessen, and Schleicher
laktyk.
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pod patronatem URANII

Astrobazy

i nie tylko
Uczestnicząc w ciągu ostatnich kilku miesięcy w uroczystych
otwarciach tzw. astrobaz (patrz „ Urania ” 1/2011 s. 37) w Gniew
kowie, Radziejowie i Jabłonowie Pomorskim, trzech z czternastu
miast, miasteczek i wsi województwa kujawsko-pomorskiego,
w których zostały wybudowane, poza dumą i nadzieją władz
i mieszkańców pojawiała się również obawa. Czy ten niezwykły
budynek i jego wyposażenie zostaną właściwie wykorzystane?
Z jednej stronyjest to niezwykła szansa na skok cywilizacyjny —
wzrostzainteresowania matematyką i naukami technicznymi oraz
Jizycznymi poprzez astronomię dawno zostało dawno udowod
nione. W kujawsko-pomorskich astrobazach tkwi gigantycznypo
tencjał edukacyjny, popularyzatorski, a nawet naukowy i URA
NIA będzieje z całych siłpromować w całym kraju. Już docierają
do nas słuchy o planach trzech astrobaz w województwie lubu
skim. Z drugiej strony lokalne społeczności, burmistrzowie, wój
towie, dyrektorzy szkół i nauczyciele sprawujący bezpośredni
nadzór nad tymi przyszkolnymi obserwatoriami nie bardzo mają
wizję ich rozwoju, utrzymania i pełnego wykorzystania. URANIA
będzie się starała w tym pomóc, prezentując i analizując rozwią
zania organizacyjne, techniczne ifinansowe, z powodzeniem za
stosowane w innych placówkach.
Niezwykłajest bowiem budowa naraz aż 14 obserwatoriów
w jednym regionie, ale przecież nie są to pierwsze astrobazy
w Polsce. Nawet w tym samym województwie niedawno otwar
to szkolne obserwatorium w Strzelnie (,, Urania ” 1/2011 s. 25),
a równieżpołożone w szkole obserwatorium iplanetarium w Gru
dziądzu, to w zasadzie pierwowzór wszystkich astrobaz, który
w przyszłym roku obchodzić będzie 40-lecie! Będziemy korzystali
z doświadczenia uzyskanego w tychplacówkach i wiedzy ich opie
kunów. Już niedługo opiszemy obserwatorium w Bukowcu nieda
leko Łodzi i na dłużej zatrzymamy się przy prowadzonych tam
z wielkim sukcesem obserwacjach zakryć gwiazd przez Księżyc,
planety iplanetoidy — potencjalniejednym z najciekawszych pro
gramów naukowych dla sieci amatorskich teleskopów. Odwie
dzimy Zieloną Górę, gdzie uniwersyteckie obserwatorium wypo
sażone jest w niemal identyczny instrument główny, ja k te
w kujawsko-pomorskich astrobazach. Liczymy stamtąd na szcze
gółowy instruktaż precyzyjnego montażu i justacji instrumentu.
Będziemy odwiedzać i szczegółowo analizować szkolne i amator-
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skie obserwatoria, w tym astrobazy, starając się przestrzec na
stępców przez błędami i usterkami oraz zachęcać do powielania
najlepszych i najbaidziejfunkcjonalnych rozwiązań. Opiekunów
i użytkowników poszczególnych placówek zachęcamy do kontak
tu między sobą i z nami — URANIA postara się stworzyć kom
pletną listę astrobaz, dostrzegalni i stanowisk obserwacyjnych.
Jednocześnie jednak przypominamy, że w każdym szanującym
się obserwatorium, obok kopuły z teleskopemjestjeszczejedno,
równie ważne pomieszczenie — biblioteka! A w niej oczywiście
co najmniej kilka roczników... URANU.
Jako że wciążjeszcze mamy Rok Jana Heweliusza, zaczynamy
od Gdańska. Pamiętam, jak niemal dokładnie 2 łata temu, pod
czas uroczystości otwarcia obserwatorium w Gdańskich Szkołach
Autonomicznych („ Urania ”6/2009) nieśmiało stał, czy to przypar
ty do ściany, czy do słupa, opiekun obserwatorium, demonstrując
swoje „cudo ”odwiedzającym kopułę VIP-om. Przyjął on trudną
drogę samodzielnego wyboru zarówno sprzętu, jak i akcesoriów
do swojego obserwatorium. Starałem się go pocieszyć, że w naj
bliższychplanach —justacji instrumentu,jak też dalszych — głów
nie astrofotografii, powinna mu pomóc grupa entuzjastów, która
z pewnością szybko wyłoni się ze społeczności szkolnej i z miasta.
I na nich powinno oprzeć działalność obserwatorium!
23 września bieżącego roku znów byłem w Trójmieście, od
wiedzając m.in. Gdańskie Hewelianum, biorące udział w ogól
noeuropejskiej akcji „Nocy Naukowców ’ Na liczne atrakcje tego
wieczoru przybyło może ze 3 tysiące zwiedzających. Na samym
szczycie Góry Gradowej czekało na nich kilka przenośnych tele
skopów, a wśród obecnych był również wspomniany wyżej na
uczyciel, otoczony wspierającą pokazy grupą młodzieży, w więk
szości absolwentów Szkół Autonomicznych, najczęściejstudentów
uczelni technicznych rozrzuconychpo kraju. Tak więcjużpo dwóch
latach sprawdziło się, że edukacja poprzez astronomię generuje
inżynierów! Kiedypo północy żegnałem się z gospodarzami i wra
całem do hotelu, tamci właśnie odjeżdżali do swojego „starego ”,
szkolnego obserwatorium. Ludzie są najważniejsi! Jak zmonto
wać taką „ekipę ” i co z nią dalej począć, pisze obokjej szef.
Maciej Mikołajewski

Obserwatorium Astronomiczne na dachu Gdańskich Szkół Autono
micznych. Źródło: archiwum szkoły
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astronomia w szkole

Zacznij od ekipy,
czyli od hulajnogi
do mercedesa

http://w w w .obserw atorium .gfo.pl

Krzysztof Horodecki

Czwartek, 29 września. Gdzieś koło 21 dzwoni telefon:
— Słuchaj, nie będziesz dziś może w obserwatorium?
— Nie!
— Szkoda, takie niebo...
— Wiem, ale nie będę.
— A może ktoś inny?
— Sprawdzę, poczekaj!
Kilka telefonów wyjaśniło szybko sytuację. Nikt się dziś
nie wybiera. Gdzieś koło drugiej w nocy obudził mnie pies.
Półprzytomny wygramoliłem się z nim na dwór, podniosłem
głowę. Niebo było faktycznie nieprawdopodobnie czyste. Jak
na złość .... Cóż — szkoda, ale od kilku nocy spałem po 4—5
godz., rano ważne spotkanie, nie ma szans. Jutro pewnie już
nie będzie tak ładnie....
Piątek, 30 września. Telefon znów dzwoni. Widać nie daje
za wygraną. Nie bardzo mam ochotę, ale rzut oka na niebo
przekonuje — dobra, jedziemy. Po drodze naszła mnie reflek
sja, że nie pamiętam już, kiedy ostatni raz sam robiłem zdjęcia.
„Cóż— sam tego chciałeś... Zawsze marzyło ci się zbudować
zespół — to masz. Powoli zaczynasz być gościem, a nie go
spodarzem. .
Fakt. Zabierając się za budowę obserwatorium, z góry zało
żyłem, że muszę znaleźć minimum dziesięciu pasjonatów, któ
rzy będą je ze mną, a może i beze mnie prowadzić. Tylu jesz
cze nie ma, ale niewiele już brakuje. W tym roku otworzyliśmy
obserwatorium na cały czas trwania Jarmarku Dominikańskie
go dla ludzi „z ulicy”. Dzień w dzień na posterunku były mini
mum dwie dorosłe osoby z załogi. Co dzień inny wykład, po
nim pokaz na żywo... A ja byłem tylko raz — na chwilę. Cóż
— można rzec, że cel prawie udało się osiągnąć.
Prawie — bo wciąż jeszcze nie możemy się przebić do spo
łeczeństwa. Po latach starań i ogromnego wysiłku mamy jedy
ne w Trójmieście szkolne obserwatorium astronomiczne z praw
dziwego zdarzenia. Korzysta z niego społeczność szkolna, ale
moglibyśmy obsłużyć znacznie większą rzeszę zainteresowa
nych. Tylko jak ich znaleźć?
Co rusz trafia ktoś i wychodzi zachwycony. Dlaczego ja
o was nic nie wiedziałem? Wysłaliśmy zaproszenia do wszyst
kich gdańskich szkół. Odzew — znikomy. Wystarczy jednak
osobiście odwiedzić dowolną szkołę i okazuje się, że natych
miast są chętni na nocną wycieczkę. Tylko kto te wszystkie
szkoły odwiedzi, zaprosi? Kto znajdzie w danej szkole tego
jedynego być może w tej szkole nauczyciela, któremu będzie
się chciało włóczyć nocą z młodzieżą? Trudno wymagać od
pasjonatów, aby oprócz praktycznie społecznej pracy po no
cach (część z nich otrzymuje czasem dość symboliczne wyna
grodzenie) jeszcze wędrowali w dzień po szkołach, uprawia6/2011

Obserwatorium Astronomiczne
im. Prof. Roberta Głębockiego
Gdańskie Szkoły Autonomiczne
ul. Osiek 11/12,
80-180 Gdańsk, Polska
Teleskop główny (na zdjęciu): refraktor apochromatyczny TEC 160 ED F/8 wyprodukowany w USA przez
Telescope Engineering Company. Na stronie dalsze
szczegóły dotyczące sprzętu, obserwacji i wymienio
nych w artykule osób.
kontakt: obserw atorium @ gfo.pl

opiekun: krzysztof.horodecki@gfo.pl

jąc społecznie marketing. Może trzeba znaleźć na to jakieś fun
dusze?
A jak trafić do dorosłych? Jak zaprosić mieszkańców na
pokaz otwarty (robimy je parę razy w roku)? Media są, deli
katnie mówiąc, słabo zainteresowane. Znacznie lepiej sprze
dają się wieści mrożące krew w żyłach... Choć w końcu chyba
jakiś sposób na nich znaleźliśmy. Narada mailowa z załogą:
Słuchajcie, mbimypokaz z okazji zaćmienia Księżyca. Nie kupią,
to już brzmi zbyt pospolicie. Poszukajcie czegoś ekstra... Za
chwilę dostaję maila — To będzie najdłuższe zaćmienie od 11
lat. Rozsyłamy takie zawiadomienie i już za chwilę dzwoni
telefon: Czy możemy przysłać do was ekipę telewizyjną? Dru
gi: Czy przyjechałby pan do studia na wywiad na żywo? Trze
ci: Tu radio, jedziemy do was, ktoś mógłby z nami porozma
wiać. Na wieczorny pokaz przychodzi ponad 200 osób. Ech...
bez tego „naj” nie ruszyliby palcem w bucie... Już to wielo
krotnie sprawdziliśmy.
Wczoraj kolejna szkolna wycieczka. Przyszli... kucharze.
Część z nich była już rok temu. Miało ich być 10, najwyżej 15,
więc uznałem, że Adam da sobie sam z nimi radę. Ale dzwoni:
O rany, ichjest ponad 25, przyślijciejeszcze kogoś, bo przecież
nie wezmę ich na raz do kopuły... Wanda nie może, Patryk nie
odpowiada, Jeremi w Krakowie. Jadę sam. Siedzą i słuchają.
Jakoś nie śpieszy im się do domu...
Dobrze, że rosną kolejni potencjalni „załoganci”. W ponie
działek mija termin wysłania zadań z pierwszej serii tegorocz
nej Olimpiady Astronomicznej. Nasi maturzyści liczą, piszą
— marudzą, że brak czasu... Trochę ich rozumiem. Każdy coś
od nich chce — wiadomo, matura. A co im da Olimpiada?
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W iedzę — tak, satysfakcję — być może, wymierne korzyści
maturalne — nie. M ożna by niektórym odpuścić — ale póki
się da, trzeba namawiać i zachęcać. Im ich więcej -— tym bar
dziej się rozwijają. G rupa stymuluje rozw ój... Za parę miesię
cy rozjadą się po świecie. M oże jednak ktoś zostanie — To
m ek tak się „wciągnął”, że co chwilę przychodzi po klucze.
Samodzielnie obsługuje ju ż wszystko. Pasjonują go zdjęcia
Słońca — robi je coraz lepiej... Najlepiej z nas. Cóż, praktyka
czyni cuda, a to, co widać przez teleskop słoneczny, zapiera
czasem dech.
W obserwatorium robi się ciasno. Pomieszczenie m a rap
tem 24 m2. Trzy duże stoły + 18 krzeseł, stolik z komputerem,
multimedialna tablica (zeszłoroczna „zdobycz” na lekcje, wy
kłady i pokazy idealna), teleskop słoneczny, stary szkolny N ew 
ton 90. W anda z Patrykiem użyczają swój prywatny sprzęt:
Patryk poczciwe M TO (rosyjski teleobiektyw D = 10 c m ,/ =
100 cm), Wanda kolubrynę w postaci zasłużonego Cassegraina 250. Pod ścianą szafa ze sprzętem — różne akcesoria, fil
try, kable, soczewki. 1 najważniejsze „cacko” — astrofotograficzna kam era S B IG a... Brak m iejsca na globusy, książki
i czasopisma (głównie roczniki „Uranii” — nieocenione w pra
cy dydaktycznej) zaowocował w tym roku pięknym, nowym
regałem. Ale to powoli koniec możliwości. Więcej miejsca ju ż
nie m a i nie będzie. Obserwatorium mieści się bowiem na czwar
tym piętrze zbudowanego w roku 2008 nowego budynku w ci
śniętego między mury szkoły podstawowej i gimnazjum. N ad
nim jest jeszcze kopuła o średnicy 3,2 m z teleskopem. Więcej
nie dało sięjuż wcisnąć. Budynki stojąw samym centrum Gdań
ska, na Starówce. Miejscowy plan zagospodarowania nie po
zwolił na wyjście choćby o metr w yżej. W efekcie samo obser
watorium jest ,zagłębione” na metr w poprzedniej kondygnacji
(zabierając jej tym samym sporo światła) a kopuła wciśnięta
na 20 cm w dół w pomieszczenie obserwatorium. Ech, przepi
sy. .. Gdyby nie one — mielibyśmy więcej miejsca i lepszy
widok. Część zasłaniają kalenice własnych, zabytkowych bu
dynków szkolnych. Są wyższe. A le im wolno, bo są zabytko
we. A nasz nowy budynek nie.
W kącie stoją kubki, czajnik, ekspres do kawy, a nawet miniwieża z kolumnami. Te akcesoria przynieśli „ludzie” — a kto
choć raz posiedział nocą nad astrofotografią, ten wie, po co to
potrzebne. N a podłodze obok karimaty, śpiwory. N o bo prze
cież po całej nocy robienia zdjęć nie warto wracać do domu.
Łatwiej przespać się na podłodze i rano pójść do pracy lub na
lekcje.
Najważniejsza jest jednak atmosfera w zespole. Każdy coś
wnosi, każdy na czymś zna się bardziej niż inni. Adam zbudo
w ał stronę www, Patryk zawsze wszystko naprawi (nawet jak
je st to superdrogi sprzęt, który widzi pierwszy raz w życiu),
Wanda jest wśród nas jedynym prawdziwym astronomem z dy
plomem z Torunia, Jeremi — chwilowo na emigracji w Kra
kow ie — spędził nie raz wieczór na poszukiwaniu w świecie
rozwiązań problemów, na jakie się natykaliśmy. Pojawiają się
też nowi — niejako „z ulicy” . Anita m a za sobą długą praktykę
w dużo starszym od naszego obserwatorium w Grudziądzu,
Paw eł zgłosił akces, tylko jakoś dotrzeć nie może... N o i rośnie
kolejne pokolenie, które chłonie ja k gąbka specyficzną atmo
sferę życzliwości, współpracy i entuzjazmu.
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Nie da się też przecenić wkładu, jaki w budowę wniósł M a
rek — jedyny w zespole człowiek z mojego pokolenia. Praca
zawodowa rzadko pozwala m u zaglądać do nas, ale zawdzię
czamy m u dużo. Porwanie się na budow ę tego, co dziś mamy,
dla m nie — zwykłego nauczyciela fizyki — było jak posadze
nie w fotelu sportowego mercedesa człowieka, który całe życie
jeździł hulajnogą i nie dość, że nie m a praw a jazdy, ale i nie ma
pojęcia, do czego służy sprzęgło i po co jest chłodnica. Rady
Marka, cierpliwie tłumaczącego co i jak, uratowały nas przed
w ieloma problemami. Najbardziej jestem m u wdzięczny za
przekonanie mnie, że trzeba wydać aż tyle pieniędzy na jakiś
„montaż” i jakąś „kamerę”. Jedno bowiem okazało się w ażną
prawdą: przypadkowych gości zadowoli w pełni widok Satur
na przy 200-krotnym powiększeniu. Ale dla tych, których chce
m y zarazić pasją, to nie wystarczy. N o bo ile razy można oglą
dać Jowisza, Wenus, Jowisza i Księżyc? N ie oszukujmy się —
reszta tego, co da się w mieście zobaczyć, to „mgiełki”. Tym
czasem to, co daje się „wyciągnąć” z kamery, fascynuje dużo
dłużej. I wciąga. Bo i jest co oglądać... A raczej — fotografo
wać.
W porę odszukana w świecie Wanda (dawno temu kończy
ła nasze liceum) namówiła m nie na dodatkowy teleskop sło
neczny. To też był strzał w dziesiątkę. N ie każdy potencjalny
miłośnik astronomii m oże nas odwiedzić w nocy. A tak jest na
co popatrzeć i w dzień. W tym roku wystawiliśmy go na Jar
mark. Śmiało można powiedzieć, że piękne protuberancje na
żywo obejrzało dzięki temu grubo ponad 1000 osób. Do tej
poiy mogliśmy jedynie oglądać plamy na Słońcu, rzutując ob
raz z teleskopu Newtona na kartkę papieru. Dziś na główny
teleskop mamy też filtr słoneczny pozwalający na obserwacje
plam. Ale to nie to samo co widok przez L unta...
Początki astronomii w naszej szkole sięgają czasów, gdy
jako młody nauczyciel zbudowałem prostą lunetę o powięk
szeniu ok. 65 razy. To przez nią pierwszy raz podziwialiśmy
sierp Wenus i pierścienie Saturna. Kupiony niedługo potem
N ew ton wydaw ał się szczytem marzeń. Co nie zmienia faktu,
W ciągu ostatniej dekady URANIA opubli
kowała ponad 60 tekstów zawierających
szereg rad dla początkujących i bardziej za
awansowanych miłośników astronomii, po
dzielone na sześć działów:
1. Aparat cyfrowy w astrofotografii;
2. Podstawy;
3. Obserwacje;
4. Fotografia;
5. Zaćmienia;
6. Interesujące obiekty.
Większość artykułów dostępnych tam na
http://urania.pta.edu.pl/poradnik.html
jest autorstwa Wiesława Skórzyńskiego,
głównego koordynatora merytorycznego ds.
budowy i wyposażenia kujawsko-pomor
skich astrobaz. Teksty mogą być bardzo
przydatne przy rozruchu instrumentów. Ze
względu na rozwój technologii, niektóre
z nich mogły się zestarzeć — zapraszamy
do komentarzy i uzupełnień.
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astronomia w szkole

Mgławica Kokon: zdjęcie z 30 września — nocy opisanej na począt
ku artykułu. Filtr Ha, czas 600 s, ogniskowa 1280 mm, kamera SBIG
8 XME z „autoguidowaniem”, temperatura chipa 5°C. Jedyną ob
róbką było odjęcie ciemnej klatki

że przez wiele lat jego użytkowania nie miałem pojęcia o „ist
nieniu” takich obiektów jak mgławice, galaktyki czy gromady
gwiazd. Istnieniu — w sensie namacalności dotyku przez sa
modzielnie wykonywane zdjęcia. W sensie ich piękna.
Idea budowy obserwatorium drzemała latami. Idealnie nada
wało się do tego stare pomieszczenie nad klatką schodową.
Jednak konserwator zabytków nie wyraził zgody na kopułę na
starym budynku. Trzeba było czekać. Idea odżyła, gdy pojawi
ły się plany budowy „łącznika” — nowego budynku— „plom
by” między szkołą podstawową i gimnazjum. Zarządy Fundacji i Szkół uznały, że może to być dobra inwestycja. No
i zaryzykowały, że jej nie zmarnujemy... Gdy więc okazało
się, że dość nieoczekiwanie mam zielone światło do budowy
prawdziwego obserwatorium, problemy posypały się jak z rę
kawa. Sam wybór tego, co kupić już był problemem. A kłopo
tów z jego zakupem (za granicą) bez liku. Ostatecznie kopuła
przyjechała z Niemiec, sprzęt z USA. Oczywiście można było
tego uniknąć, ale w Ameryce i Kanadzie wszystko było znacz
nie tańsze niż w Europie, nawet doliczając VAT i transport.
A liczyła się każda złotówka. W efekcie elementy wyposaże
nie docierały „w ratach” — w sumie trwało to ponad rok. Gdy
jednak wszystko wreszcie dotarło, zaczęły się kolejne kłopoty.
Oszczędzając, kupowaliśmy jak najlepszy sprzęt, ale różnych
firm. Złożenie tego wszystkiego w sprawnie działający system
trwało dwa lata. A jeszcze dwa drobne, ale dość ważne ele
menty czekają na uruchomienie. Nie udało się oczywiście unik
nąć pewnych błędów, dziś pewnie niektóre decyzje byłyby inne.
Cóż, doświadczenie kosztuje...
Od początku wciągałem do pracy każdego, kto tylko wyka
zał zainteresowanie. Dla ówczesnych maturzystów możliwość
uczestniczenia na żywo w tym procesie była niewątpliwą przy
godą przez duże P. Najbardziej chyba irytujący był brak możli
wości wykonywania długich ekspozycji fotograficznych, al
bowiem zabierając się za to wszystko, nie bardzo jeszcze
widziałem, jak cenny jest tak zwany montaż, czyli urządzenie
obracające teleskopem za ruchem gwiazd. Bajecznie koloro
wy świat mgławic i galaktyk dostępny jest tylko wówczas, gdy
potrafimy wykonywać zdjęcia o czasie naświetlania kilku mi6/2011

nut. W tym czasie teleskop nie może zboczyć z kursu więcej
niż 2-3 sekundy łuku... Inaczej nic z tego nie będzie. Zdjęcie
będzie „poruszone”. Przy długości teleskopu nieco ponad metr
oznacza to, że jego koniec nie może odchylić się od prawidło
wego kursu o więcej niż 0,01 mm! Dlatego właśnie urządzenia
prowadzące teleskop są drogie. Nasze pochodzi z Japonii —
i choć ostatecznie okazało się, że działa bardzo ładnie, to po
czątki były fatalne. Japończycy wyraźnie nie przyłożyli się do
oprogramowania, a my o tym nie wiedzieliśmy.
Mieliśmy świetny sprzęt, a zdjęcia były fatalne. Najpierw
parę nocy cierpliwie ustawialiśmy oś montażu na biegun nie
bieski. Nie pomogło. Szukając rozwiązań, rozebraliśmy na czę
ści cały napęd. Wykonaliśmy chyba z tysiąc zdjęć kół zęba
tych przekładni, w biegu szukając przyczyn niedokładności.
I pewnych rzeczy nie wiemy do dziś, choć kluczowy problem
udało się w jakimś sensie obejść. Dzięki temu dziś wykonanie
nieporuszonego zdjęcia np. 10-minutowego jest już w naszym
zasięgu. I dopiero to osiągnięcie pozwala na planowanie tej
zimy na poważnie astrofotografii.
Jak się okazuje, w naszym kraju jest pewna grupa dosta
tecznie zamożnych pasjonatów, których stać na zakup sprzętu
wysokiej klasy prywatnie. Wielu z nich służyło mi bezintere
sowną pomocą i radą, a ich osiągnięcia w astrofotografii są
imponujące. Gdy początkowo z braku własnych pokazywali
śmy publiczności ich zdjęcia — oczywiście podając autorów
— zawsze reakcją był zbiorowy zachwyt... Jednak planując
własne podwórko, trzeba było niektóre rozwiązania wymyślać
samodzielnie. Bowiem każde prywatne obserwatorium ma
swojego jednego właściciela i gospodarza zarazem. I jemu pra
wie wyłącznie ma służyć. U nas tak przyjąć nie można było, co
skutkowało innym, czasem gorszym rozwiązaniem technicz
nych problemów. Od początku bowiem założeniem obserwa
torium było nie tylko zbudowanie miejsca pracy dla pasjona
tów, miejsca nauki dla uczniów, ale i udostępnianie go szerokiej
publiczności. I tu najbardziej doskwiera ciasnota oraz brak ta
rasu obserwacyjnego. Parę razy zdarzyło się już, że na jeden
wieczór przyszło grubo ponad 100 osób. Sytuację ratuje wów
czas dobrze wyposażona i duża sala wykładowa z rzutnikiem,
położona bezpośrednio pod obserwatorium. Mieści bez pro
blemu 70 osób na siedząco. A darmowe i nieocenione oprogra
mowanie „Stellarium” przy pewnym doświadczeniu prowa
dzącego pozwala wyczarować niejeden fascynujący pokaz
w oczekiwaniu na wejście do kopuły.
Dziś w obserwatorium regularnie odbywają się zajęcia dla
uczniów liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej. Obsługu
jemy też szkole wycieczki po uprzednim umówieniu się tele
fonicznie lub mailowo. Przynajmniej raz w miesiącu staramy
się robić dzień otwarty. Zapraszamy wówczas bezpłatnie każ
dego chętnego wrażeń. Zdarza się też coraz częściej, że może
my już służyć radą innym. No i dalej spędzamy setki godzin na
tzw. wieczorach roboczych — czytaj nocnych sesjach zdjęcio
wych. Wiedza rośnie powoli, ale skutecznie. A potęga pracy
zespołowej daje nadzieję na wymierne efekty w każdym wy
miarze (dydaktycznym, estetycznym, społecznym, a może kie
dyś i naukowym) w sensownej perspektywie czasu. Czego rów
nież wszystkim znajdującym się na początku naszej drogi
serdecznie życzę.
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in memoriam

Andrzej Lisicki (1927-2011)
z Chełmnem 3 razy na dobę. Z pociągu
należało wysiąść na przystanku Olek i da
lej trzeba było przejść przez las, potem
o
śmierci w dniu 23 sierpnia
wiejską, na ogół błotnistą drogą przez
2011 r. dawnego kolegi Andrzeja Lisic wieś, aż do dawnego dworu, gdzie wte
kiego. Byl przecież tak niedawno tutaj, dy mieściły się pracownie naukowe i po
przyjechał specjalnie z Warszawy, gdy koje noclegowe astronomów. Do zadań
26 X 2009 r. obchodzono 60-lecie obser Andrzeja należała m.in. opieka nad ciem
wacji astrografem Drapera w Obserwa nią, przygotowywanie odpowiednich
torium Astronomicznym UMK w Piwni odczynników do wywoływania klisz, co
cach. Przecież uzupełnił jeszcze paroma już potem wykonywały osoby dyżurują
szczegółami wspomnienia najstarszych ce poprzedniej nocy.
kolegów. Przybyli wtedy też do Piwnic
Andrzej interesował się muzyką (jego
dawni pracownicy: prof. Halina Hutoro- młodszy brat był muzykiem) i starał się
wicz i prof. Tadeusz Boenigk z Olsztyna, wysłuchać cotygodniowych wieczornych
prof. Jan Hanasz i prof. Antoni Stawikow- radiowych koncertów chopinowskich.
ski z Torunia; zabierał głos prof. Andrzej Twierdził zawsze, że tego dnia lub o tej
Woszczyk, było paru zaprzyjaźnionych porze, gdy nadawany był koncert, na
fizyków, obecnie pracujący astronomo pewno nie będzie pogody odpowiedniej
wie, doktoranci, studenci...
do obserwacji.
Andrzej Lisicki urodził się w Warsza
Andrzej Lisicki był zapalonym popu
wie 6 czerwca 1927 r. Cały okres II woj laryzatorem, miał też talent pisarski. Sia
ny światowej przeżył w Warszawie, był dał po prostu do maszyny i po chwili miał
członkiem Szarych Szeregów. Jako żoł już gotowy artykuł do „Uranii” czy też
nierz AK walczył w powstaniu warszaw do „Fizyki w Szkole”. Chętnie udzielał
skim, zdołał uciec z niewoli niemieckiej się przy oprowadzaniu wycieczek, wy
z obozu w Pruszkowie. Po wojnie zdał głaszał popularne prelekcje w toruńskim
maturę w 1946 r. w VIII Liceum im. Króla Oddziale Polskiego Towarzystwa Miło
Władysława IV w Warszawie i rozpoczął śników Astronomii. Dyplom magisterski
studia na Wydziale Chemii Politechniki uzyskał w 1951 r.
Warszawskiej, skąd po roku przeniósł się
Dnia 26 grudnia 1951 r. odbył sięjego
na astronomię na Uniwersytet Warszaw ślub z Anną Borowik, z którą doczekał
ski. W czasie studiów był asystentem się 2 synów: Stanisława w 1953 r. i Woj
wolontariuszem, a od września 1949 r. ciecha w 1955 r.
zastępcą asystenta. Do Torunia Andrzej
W 1955 r. Andrzej Lisicki przeszedł
Lisicki przeniósł się wiosną 1950 r. i do do pracy w Okręgowym Ośrodku Meto
łączył do grona studentów asystentów, dycznym przy Kuratorium Oświaty i Wy
którzy już regularnie wykonywali w Piw chowania w Toruniu jako kierownik sek
nicach obserwacje fotograficzne. Pano cji fizyki. Zajmował się wtedy metodyką
wał wówczas, a także przez długi szereg nauczania zarówno fizyki, jak i astrono
następnych lat, taki system pracy, że mii. Na UMK prowadził nadal zajęcia
w przypadku pomyślnej pogody każdy z astronomicznych podstaw geografii
z dyżurujących astronomów wykonywał i z dydaktyki astronomii. Równolegle
zdjęcia obiektów przewidziane na daną przygotowywał swoją rozprawę dok
porę roku i porę nocy, zupełnie niezależ torską „Badanie struktury Drogi Mlecz
nie od tego, do czyjej pracy naukowej nej na styku gwiazdozbiorów Orła i Strza
zebrany materiał obserwacyjny miał po ły”, obrona odbyła się w 1962 r.
tem służyć. A obowiązywał też porządek
W 1962 r. pp. Lisiccy przenieśli się
pobytów w Obserwatorium: prof. Wilhel do Gdańska, Andrzej został adiunktem
mina Iwanowska z pracownikami Kate w katedrze Geografii Fizycznej Wyższej
dry Astrofizyki (należał do nich A. Lisic Szkoły Pedagogicznej (później prze
ki) przebywała w Piwnicach w pierwszej kształconej w Uniwersytet Gdański), zaś
połowie tygodnia, a prof. Władysław od 1971 r. adiunktem na Wydziale Na
Dziewulski z zespołem z Katedry Astro wigacji Wyższej Szkoły Morskiej w Gdy
nomii w drugiej połowie tygodnia. Do ni. W latach 1963/64 przebywał w Sta
jeżdżano pociągiem, łączącym Toruń

*

żalem przyjęło środowisko astro
nom ii toruńskiej w iadom ość

Z
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nach Zjednoczonych AP na stypendium
Fulbrighta, studiując metody nauczania
przedmiotów ścisłych w szkołach śred
nich. W 1974 r. uzyskał nominację na
docenta, w latach 1973-1976 pełnił
funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Na
wigacji, był też seniorem budowy pla
netarium przy WSM, uroczyście otwar
tego w 1979 r. Od 1981 r. rozpoczął pracę
w Zakładzie Dydaktyki Fizyki w Insty
tucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej w Częstochowie (obecnej Akademii
Jana Długosza). Był tam prodziekanem
i dziekanem Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego. Na emeryturę przeszedł
w 1990r.
Dorobek pisarski Andrzeja Lisickie
go obejmuje ponad 200 pozycji biblio
graficznych. Dotyczą one astronomii, fi
zyki, dydaktyki fizyki i astronomii,
historii astronomii; są to książki, mono
grafie, skrypty, artykuły, recenzje. Jedna
z ostatnich prac — to pięknie wydana
monografia „Pływy na morzach i oce
anach” wydana przez Gdańskie Towarzy
stwo Naukowe, opublikowana na Tysiąc
lecie Miasta Gdańska, stanowiąca jakby
pożegnanie Autora z Trójmiastem i mo
rzem. Pod koniec życia Andrzej chciał
powrócić do rodzinnego miasta i pp. Li
siccy zamieszkali w Ząbkach koło War
szawy.
„Łowiłeś teleskopem gwiazdy z Dro
gi Mlecznej, pływałeś po morzach, ucząc
młodych nawigacji, teraz przypłynąłeś do
bezpiecznego portu” — tak żegnaliśmy
Andrzeja w dniu 1 września 2011 r. na
Cmentarzu Powązkowskim w Warsza
wie, gdzie spoczął w kwaterze powstań
ców warszawskich.

Cecylia Iwaniszewska
6 / 2 0 II

Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem !
Filtry Baader

■V
.\

Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-W&tcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher

m

DOB 6*............................ 849
DOB 8 "..........................1189
DOB 10"....................... 2079
DOB 12"...................... 3119
DOB 8"rozsuwany..... 1499
DOB 10" rozsuwany... 2219
DOB 12" rozsuwany... 3769
BKP13065 EQ2....... 769 zł
SK1309 EQ2........... 599 zł
BKP15075EQ3-2.. 1149 zł
BKP2001EQ5........ 2279 zł
909 A Z 3 ...................589 zł
1021EQ3-2........... 1709 zł
1206EQ3-2........... 2029 zł
BKMAK102............. 789 zł
BKMAK127........... 1299 zł
BKMAK150........... 2599 zł
MAK180................ 3999 zł

Crayford 2" do Newtona CRF001 ...........................349 zł
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-CRF086... 549 zł
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-CRF230... 459 zł
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-SCT001... 459 zł
Crayford 2 ' z mikrofokuserem 10:1 M-MLP230... 459 zł
Tuba optyczna GSO MT-800................................. 1999 zł
Tuba optyczna GSO MT-1000................................1999 zł
NLA001 Newtonian Kolimator 1.25"...................... 199 zł

W

Wyciągi Baader

Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

VII
VII
VII
VII
VII
EX
EX
EX
EX
EX
EX

8x40......
7x50......
10x50....
12x50...
16x50...
7x35.....
8x40.....
7x50.....
10x50...
12x50...
16x50...

?40
?89
?99
340
390
460
500
535
565
630
680

Wyciąg 2’ Crayford NT......... 829 zł
Wyciąg 2’ Crayford RT........ 909 zł
Wyciąg 2’ Crayford SCT......809 zł
Wyciąg 3’ Crayford RT.......1139 zł
Korektor komy 2’ ...................469 zł

^ 7 .
U ' WILLIAMOPTIC# •

111
Okular
Okular
Okular
Okular
Okular
Okular

Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka

S em iAPO
1,25“ ....279 zł
Semi APO
2m....... 409 zł
Solar Continuum 1,25\.. 209 zł
Solar Continuum 2"........ 339 zł
UV / IR cut
1,25’ ... 165 zł
UV / IR cut
2 '........ 249 zł
UHC-S
1,25’ ... 199 zł
UHC-S
2’ ........ 379 zł
O-III
1,25*. .255 zł
O-III
2’ ........ 419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25’ ....155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2’ ......... 269 zł
Filtr słoneczny folia........................10 z ł / dm

W -0
W -0
W -0
W -0
W -0
W -0

SWAN
SWAN
SWAN
SWAN
SWAN
SWAN

9 mm 1,25".......299 zł
15 mm 1,25"......299 zł
20 mm 1,25"......309 zł
25 mm 2 "............449 zł
33 mm 2 "............449 zł
40 mm 2 "............459 zł

Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200......8179 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........ 4779 zł

SKY PUBLISHING

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Starry Night Enthusiast 6.0........................399 zł
Starry Night Pro 6.2.................................... 650 zł
Starry Night Pro Plus 6.2........................ 1050 zł
Pocket Sky Atlas....................................... 879 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe............219 zł
Sky Atlas 2000.0 Field - laminowany......269 zł

Q

‘ORION
Filtr Słoneczny Orion 4,57’ ....345 zł
Filtr Słoneczny Orion 5,81"....339 zł
Filtr Słoneczny Orion 9,25’ ....635 zł
Kamera StarShoot AutoGuider......................................... 1099 zł
Kamera StarShoot Pro V2.0 Deep space CCD Color...7299 zł
Sterownik grzałki Dew Zapper Pro 4 Channel
Dew Prevention System.......................................................679 zł

COR N A D O

II M E A D E

Teleskop słoneczny "Coronado" SolarMax 40/10......8489zł
Teleskop słoneczny "Coronado" PST.................... 2799zł

Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux.....1999 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux....2995 zł
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux....3995 zł
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux.. .9995 zł
Meade LX200 ACF 8 '.......10899 zł
Meade LX200ACF 10’ ......17899 zł
Meade LX200ACF 12’ ......26899 zł
Meade LX200ACF 14’ ......41699 zł
.^
Meade LX200ACF 16’ ......88999 zł /
« \
Meade" SN LXD-75 6"...... 5899 zł (
•
\
Meade” SN LXD-75 8 ".......6899 zł
•'
Meade" SN LXD-75 10"......7899 zł
Meade ETX 80 AT............... 1299 zł
Meade ETX 90 PE............. 2899 zł
Meade ETX 125 PE........... 4099 zł

Okulary NPL

Astrokrak
Złączki , redukcje i wyciągi

LUMICQN
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr

Płóssla
Płóssla
Płóssla
Płóssla
Płóssla
Płóssla
Płóssla

kometamy "Lumicon" Swan Band 1,25"....375 zł
kometarny "Lumicon" Swan Band 2 "......... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 1,25". . .. 375 zł
mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 2"......... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" H-beta 1,25"......... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" H-beta 2"............... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" OKI 1,25"............... 375 zł
mgławicowy "Lumicon" OIII 2"..................... 730 zł
mgławicowy "Lumicon" UHC 1,25".............375 zł
mgławicowy "Lumicon" UHC 2 "...................730 zł

Redukcja M42x1 / Canon E O S .. 49 zł
Redukcja M42x1 / N ikon.............49 zł
Redukcja M42x1 / Sony A lfa .....49 zł
Redukcja M42x1 / O ly m p u s....... 49 zł
Redukcja M 42x1 / P e ntax........... 49 zł
Redukcja T2 / Canon E O S..........49 zł
Redukcja T2 / N ikon..................... 49 zł
R edukcja T2 / M inolta AF........... .49 zł
R edukcja T2 / O lym pus............... 49 zł
R edukcja T2 / P e ntax...................49 zł
Redukcja SCT / M 42x1................ 49 zł
Redukcja M 42x1 / W EB do S P C 90 0..........79 zł
Złączka 2" / M42x1 z gw intem filtro w y m ..................... 59 zł
Złączka 1,25" / M42x1 z gw intem filtro w y m ..............4 9 zł
Redukcja M42x1 / W EB do S P C 90 0........................... 59 zł
Redukcja 1,25" / W EB do S P C 90 0 ...............................49 zł
Redukcja 23,2m m / W E B ............................................... 39 zł
Redukcja 23,2m m / W EB do S P C 90 0.........................39 zł
Złączka okularow a M42 / 2" z Clam ping rin g ie m .....69 zł
W yciąg przesuw ny 1,25" do N ew tona...................... 149 z ł
W yciąg przesuw ny 1,25" do re fra k to ra ..................... 159 zł
W yciąg przesuw ny 2" do N e w tona........................... 199 zł
W yciąg przesuw ny 2" do re fra k to ra ........................... 219 zł

"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL

6m m ....... 109 zł
10mm.....109 zł
15mm.... 115 zł
20m m .....135 zł
25mm.... 115 zł
30mm.....165 zł
40m m .....165 zł

Okulary NLV
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy
Lantanowy

■

W

NLV 2,5mm....519
NLV 4mm....... 489
NLV 5mm....... 449
NLV 6m m....... 429
NLV 9mm....... 449
NLV 10mm.....429
NLV 12mm.....449
NLV 15mm.....449
NLV 20mm.....519
NLV 25m m .....519

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Okulary LVW
Lantanowy LVW 3,5mm.. 879 zł
Lantanowy LVW 5mm....... 879 zł
Lantanowy LVW 8mm....... 819 zł
Lantanowy LVW 13mm.....849 zł
Lantanowy LVW 17mm.....879 zł
Lantanowy LVW 22mm.....879 zł
Lantanowy LVW 42mm .1289 zł

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w mysi przepisów prawa handlowego
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w kraju

10 lat portalu ASTRONOMIA. PL
stronomia.pl jest dobrze znaną
marką w społeczności astrono
micznej. Niekoniecznie wszy
scy korzystają regularnie z jej stron, ale
trudno spotkać miłośnika astronomii,
który by o istnieniu portalu nie wiedział.
Portal Astronomia.pl pojawił się w In
ternecie 17 października 2001 r. W jego
rozwoju uczestniczyło grono kilkudzie
sięciu osób, które w różnych okresach
czasu współpracowały z redakcją. Pod
stawową częścią portalu jest dział wia
domości, który zawiera już prawie 3000
nowinek z astronomii, astronautyki i ba
dań Kosmosu. Opisują one najważniej
sze światowe odkrycia na polu badań
Wszechświata, ale redakcja nie mniej
uwagi pośw ięca badaniom polskich
astronomów, działaniom polskich pla

A
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Strony internetowe

cówek edukacyjnych i polskich miłośni
prowadzone przez
ków astronomii, często przedstawiając
je na łamach portalu. Portal nie ograni
portal Astronomia.pl
cza się do raportowania o bieżących
w w w.astronom ia.pl
odkryciach, wydarzeniach i zjawiskach
— główny portal
na niebie: baza serwisu zawiera kilka
set artykułów popularnonaukow ych
www.kopernik.pl
i różnych przydatnych zestawień. W za
— biografie astronomów
sobach portalu znajdziemy też m.in. fo
www.planetarium.pl
rum dyskusyjne, galerię zdjęć, słownik
— informacje o polskich
astronomiczny angielsko-polski, bazę
planetariach
literatury astronomicznej i różne inne
www.astrowww.pl
dodatki.
— ciekawe witryny stworzone
W 2005 r. Astronomia.pl weszła na
przez miłośników astronomii
arenę m iędzynarodow ą, naw iązując
kontakty z europejskim i światowym
środowiskiem popularyzatorów nauki. jest źródłem wiadomości dla wielu wi
Przedstawiciel portalu byłjedynym Po tryn, zarówno tych astronomicznych, jak
lakiem uczestniczącym w konferencji i dla serwisów zbierających wiadomo
C o m m unicating A stronom y ści z wielu dziedzin. Jest też witryną,
w ith the Public w G arching którą znają, odwiedzają, cenią sobie i cy
w Niemczech (CAP 2005). To tują dziennikarze mediów ogólnych, co
spotkanie jest organizowane co jest bardzo pomocne w propagowaniu
dwa lata w innych krajach i war astronomii w społeczeństwie.
to, aby uczestniczył w nim pol
Portal wraz ze swoimi witrynami
ski przedstawiciel, gdyż zwięk dodatkowymi ma zasięg na poziomie
sza to szanse na udział Polski 100 tys. unikalnych odwiedzin miesięcz
w różnych ciekawych projek nie. Informator portalu jest rozsyłany do
tach popularyzujących astrono prawie 4000 osób. Sondy prowadzone
mię. W kolejnych latach portal na łamach serwisu wskazują, że najlicz
propagow ał w naszym kraju niejszą grupę czytelników stanowią oso
liczne międzynarodowe inicjaty by w wieku od 13 do 40 lat.
wy astronomiczne, angażując się
Krzysztof Czart
w nie osobiście lub pomagając
w znalezieniu dla nich odpo Od Redakcji
wiednich partnerów wśród pol
Portal stworzyły, tak od strony in
skich instytucji. Aktywnie uczest
formatycznej,
ja k i merytorycznej, w za
niczył też w największej akcji
sadzie
dwie
osoby: K rzysztof Czart
popularyzacji nauki w historii,
i
Jan
Pomierny.
W momencie powsta
czyli w działaniach Międzynaro
wania
portalu
pierwszy
z nich kończył
dowego Roku Astronomii 2009.
studia
astronomiczne,
a drugi był
Portal Astronomia.pl co pe
uczniem...
gimnazjum.
Dziś
są do
wien czas organizuje konkursy
świadczonymi
popularyzatorami
astro
0 zróżnicowanych poziomach
nomii,
być
może
jedynymi
w
kraju,
ra
trudności. Sam też był nagradza
sowymi
dziennikarzami
naukowymi
ny, np. w roku 2006 otrzymał wy
różnienie w konkursie Populary w dziedzinie astronomii i nauk p o 
zator Nauki zorganizow anym krewnych, zaangażowanymi w różne
p rz e z M in is te rs tw o N a uk i projekty krajowe i międzynarodowe, na
1 Szkolnictwa W yższego oraz poziomie astronomii amatorskiej i za
wodowej. Składając serdeczne gratu
Polską Agencję Prasową.
lacje
z okazji jubileuszu, wyrażam jed 
Jeśli jakaś informacja pojawi
nocześnie
wielką radość z podjętej
się w portalu, szybko rozpo
z
portalem
współpracy.
wszechnia się w przestrzeni in
Maciej Mikołajewski
ternetowej, gdyż Astronomia.pl
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Spotkania miłośników astronomii

w kraju

Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii
Niedźwiady 2011

Tegoroczny Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii (OZMA) odbył się w tym samym miejscu, w którym zaczęła się historia tych zlotów czyli
w siedzibie Pałucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego w Niedźwiadach koło Szubina. Była to już XXV edycja tej
imprezy przyciągającej tłumnie miłośników astronomii z całego kraju. Specyfiką tych zlotów jest to, że uczestnicy często przyjeżdżają całymi
rodzinami, przywożąc własny sprzęt obserwacyjny. Jest to więc świetna okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. Dodat
kową atrakcją są wykłady, prelekcje i warsztaty prowadzone przez zaproszonych astronomów zawodowych lub zaawansowanych miłośni
ków. Tradycją zlotów są liczne konkursy odbywające się w jego trakcie. Fot. Zdzisław Szatkowski

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2011

II Toruński Zlot Miłośników Astronomii w odróżnieniu od OZMA stawia na zaspokojenie potrzeb bardziej wymagających miłośników astrono
mii, którzy pragną większego kontaktu z profesjonalnymi technikami i zagadnieniami, jakimi żyją współcześni astronomowie. Stąd pomysł
organizowania zlotów w pobliżu największego w kraju obserwatorium astronomicznego i korzystania z bliskości i dostępu do jego zasobów
zarówno sprzętowych jak i osobowych. Pamiątkowa fotografia przedstawia uczestników zlotu pod największym w kraju radioteleskopem
znajdującym się w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. Fot. archiwum organizatorów
6 / 2 0 11
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Co na niebie
w 2012 r.?
W roku 2012 wystąpią dwa zaćmienia Słońca, niewidoczne
w Polsce: obrączkowe 20 maja i całkowite 13 listopada (oby
dwa widoczne na Oceanie Spokojnym). Dojdzie także do
dwóch zaćmień Księżyca: częściowego 4 czerwca (niewidocz
nego w Polsce) oraz półcieniowego 28 listopada (widoczne
w Polsce przy wschodzie Księżyca). W dniu 15 lipca dojdzie
do zakrycia Jowisza przez Księżyc, natomiast 3 października
nastąpi złączenie Wenus i Regulusa. 6 czerwca będzie moż
na z Polski obserwować przejście planety Wenus na tle wscho
dzącego Słońca — następna taka okazja nastąpi w 2117 r.
(na świecie), a z obszaru naszego kraju dopiero w 2125 r.
W 2012 r. do Słońca zbliży się 19 znanych komet, z których
tylko jedną będzie można obserwować przez lornetki.

Styczeń
Słońce
Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się najbliżej Słońca 5 stycznia o 1h, a zatem Słońce bę
dzie wtedy w perygeum w odległości około 147 min km. Dni
stają się coraz dłuższe. W Warszawie 1 stycznia Słońce
wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h33m, a 31 stycznia wschodzi
0 6h19m, zachodzi o 15h20m. W styczniu Słońce wstępuje
w znak Wodnika.

wować w pierwszej połowie nocy wysoko na niebie w gwiaz
dozbiorze Ryb. W ciągu miesiąca warunki widzialności pla
nety nie ulegają zmianie.
W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Panny, widocz
ny jest Saturn jako „gwiazda” o jasności +0,5m. Przez teleskop
zobaczymy wyraźnie widoczny system pierścieni planety.
Wieczorem można odnaleźć Urana, świecącego w gwiaz
dozbiorze Ryb z jasnością 5,9m. Neptun znajduje się na nie
bie w pobliżu Słońca i jego obserwacja jest niemożliwa.
Planeta karłowata (134340) Pluton wschodzi nad ranem
niedługo przed wschodem Słońca i jest niewidoczna, ginąc
w blasku zorzy porannej.
W styczniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne plane
toidy (jaśniejsze od 9,0"1):
(15) Eunomia, (jasność8,6m—9,3m): 1 1:3h41,7m, +31°15’;
11 I: 3h42,4m, +29°48’; 21 I: 3h46,4m, +28°36'; 31 I: 3h53,3m,
+27°39\
(433) Eros, (jasność9,4m—8,6m): 1 1:10h30,8m, +25°36'; 111:
10h39,6m, +16°42’; 2 1 1:10h40,4m, +6°13'; 31 1:10h33,3m,-4°49'.
Komety
W pierwszej połowie nocy wysoko na niebie w gwiazdo
zbiorach kolejno Ryb, Wieloryba i Erydanu będzie można
przy pomocy lornetek obserwować kometę P/2006 T1 (Levy):
1 I: 0h08,3m, +20°49’, 7,7m; 11 1:1h09,2m, +10°58', 7,2m; 21 I:
2h27,8m, -3°0 4 ’, 7,0m; 31 I: 3h54,8m, -16°56’, 7,3m. Przewi
dywana średnica głowy komety wynosi 10’, czyli około jedną
trzecią średnicy tarczy Księżyca.
Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej
jasność, może się nieco różnić od przewidywanego. Zaleca
się podejmować próby jej dostrzeżenia z dala od miasta,
najlepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli około 23 stycznia.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie
stycznia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pierwsza kwadra 1d06h15m, pełnia 9d07h30m,
ostatnia kwadra 16d09h08,T\ nów 23d07h39mi ponownie pierw
sza kwadra 31d04h10m. W apogeum Księżyc znajdzie się
2 stycznia o 20h21m, w perygeum 17 stycznia o 21h29m i po
nownie w apogeum 30 stycznia o 17h43m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Na początku stycznia nad ranem można oglądać Mer
kurego, świecącego nisko nad południowo-wschodnim ho
ryzontem. Maksymalną wysokość, wynoszącą na początku
świtu cywilnego nieco ponad 5°, planeta osiągnie w dniu
1 stycznia, świecąc wtedy z jasnością-0,4m. Przez teleskop
można w tym okresie zobaczyć tarczę Merkurego o średni
cy 6” w fazie dążącej do pełni.
Wieczorem, coraz wyżej nad południowo-zachodnim
horyzontem, dostrzec można Wenus, świecącą z jasnością
-4 ,0 m. W ciągu miesiąca wysokość planety, mierzona pod
koniec zmierzchu cywilnego, rośnie od 14° do 24°. Przez
teleskop można zobaczyć tarczę Wenus o średnicy 13”, w fa
zie zmniejszającej się po pełni.
W drugiej połowie nocy widoczny jest Mars świecący na
granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny. W związku ze zbliża
niem się planety do marcowej opozycji jej jasność rośnie
w ciągu miesiąca od 0,0mdo -0 ,6 m. Przez teleskop możemy
obserwować tarczę planety, której średnica w tym samym
czasie rośnie od 9" do 12”, co już umożliwia dostrzeżenie
szczegółów powierzchniowych przez teleskopy amatorskie.
Jowisza, świecącego z jasnością -2 ,5 m, można obser
284

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują Kwadrantydy
(QUA), związane planetoidą 2003 EH1. Maksimum aktyw
ności spodziewane jest 4 stycznia. Radiant meteorów leży
w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzędne rekt. 15h18m,
deki. +49°. Nazwa roju pochodzi od nieistniejącego już na
dzisiejszych mapach gwiazdozbioru Quadrans Muralis,
umieszczonego w początkach XIX w. na granicy gwiazdo
zbiorów Smoka, Herkulesa i Wolarza. Warunki obserwacji
Kwadrantydów w tym roku są złe w związku z Księżycem
zbliżającym się do pełni.

Luty
Słońce
Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego, ale
jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od -17° do -8°,
w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godziny:
w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 6h18m, zachodzi
o 15h22m, a 29 lutego wschodzi o 5h24m, zachodzi o 16h14m.
W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec lutego,
bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: pełnia 7d21h54m, ostatnia kwadra 14d17h04m i nów
21d22h35m. W perygeum Księżyc znajdzie się 11d18h33m,
a w apogeum 27d14h03m.
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Planety, planety karłowate i planetoidy
Pod koniec lutego wieczorem, nisko nad południowo-za
chodnim horyzontem, zobaczymy Merkurego, który w ostat
nim dniu miesiąca wzniesie się na wysokość prawie 9°, świe
cąc z jasnością-0,9m. Przez teleskop zobaczymy wtedy tar
czę planety o średnicy 6”, w fazie zbliżającej się do kwadry.
Również wieczorem, wysoko nad południowo-zachodnim
horyzontem, zobaczymy Wenus jako „Gwiazda Wieczorną”
o jasności -4 ,2 m. Przez teleskop zobaczymy tarczę planety
o średnicy 18”, również w fazie zmierzającej do kwadry.
Mars, w związku ze zbliżaniem się do marcowej opozycji,
widoczny jest praktycznie przez całą noc, świecąc na tle gwiaz
dozbioru Lwa z jasnością —1,0m. Pod koniec lutego średnica
tarczy planety wzrośnie do prawie 14”, co umożliwi obserwa
cje jej szczegółów powierzchniowych nawet przez niewielkie
teleskopy amatorskie.
Wieczorem nadal można obserwować Jowisza, świe
cącego w gwiazdozbiorze Barana z jasnością- 2 ,2m.
Nadal w drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Panny,
możemy obserwować Saturna, zbliżającego się do kwiet
niowej opozycji.
Na początku miesiąca, pod koniec zmierzchu astronomicz
nego, można jeszcze odnaleźć Urana, świecącego z jasno
ścią 5,9mokoło 20° nad południowo-zachodnim horyzontem,
jednak już w połowie lutego zbliży się on na niebie na tyle
blisko do Słońca, że jego obserwacja stanie się praktycznie
niemożliwa.
Neptun znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczny.
Planeta karłowata (134340) Pluton nadal wschodzi nad
ranem niedługo przed wschodem Słońca i jest niewidoczna,
ginąc w blasku zorzy porannej.
W lutym w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida (jaśniejsza od 9,0m):
(433) Eros, (jasność 8,6m-9 ,2 m): 1011:10h20,5m,-14°40’;
20 II: 10h05,3m, -21°52’; 1 III: 9h52,2m, -26°04’.

Komety
Nadal w pierwszej połowie nocy będzie można przy po
mocy lornetek obserwować kometę P/2006 T1 (Levy), jed
nak jej wysokość nad horyzontem w momencie górowania
(między godz. 18 i 19 UT) w ciągu miesiąca zmaleje od 22°

Jó/.ef Smak

T « n s Ą n i ) i Ł i t i x ’ V)0
do zaledwie 11°: 10 II: 5h13,7"\ -25°28’, 7,9m; 20 II: 6h16,2"\
-28°53’t 8,5m; 1 III: 7h04,1m,-29 °20 ’, 9,3m.
Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej
jasność, może się nieco różnić od przewidywanego. Zaleca
się podejmować próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, naj
lepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli około 21 lutego.

Meteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca promieniują należą
ce do kompleksu Virginidow, ó Leonidy (DLE). Maksimum
aktywności tego mało aktywnego roju przypada 25 lutego.
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne rekt. 11h12m, deki.+16°. W wieczornych obserwacjach
w tym roku nie będzie przeszkadzał Księżyc po nowiu.
Tomasz Ściężor
Od Redakcji: W dobie Internetu, dostępności takich pro
gramów jak np. Stellarium, publikowanie co dwa miesiące
Kalendarza astronomicznego w formie takiej ja k do tej pory
wydaje się anachronizmem. Kalendarz zajmował ostatnio
co najmniej 6 stron, co przy natłoku astronomicznych aktu
alności, ja k na materiał, który po dwóch miesiącach prak
tycznie przestaje mieć sens, wydaje się bardzo rozrzutnym
trwonieniem cennego dla Czytelników miejsca. Kalendarz
w formie podobnej do publikowanej do tej pory będziemy
umieszczali w Internecie na http://urania.pta.edu.pl. Pole
camy też inne kalendarze, których nie traktujemy ja k konku
rencję: astronomia.pl/kalendarz/oraz do pobrania znakomi
ty O LSZTYŃ SKI M IES IĘC ZN IK ASTRO NO M IC ZN O -ASTRONAUTYCZNY ze szczegółowym kalendarzem na
www.planetarium.olsztyn.pl/kalendarz/.
Poszukujemy więc nowej formuły Kalendarza, zachęca
jąc astronomów i miłośników do dzielenia się z nami zarówno
swoim zapotrzebowaniem, jak i ewentualnymi propozycjami
do wykorzystania na naszych łamach. Wydaje się, że powin
ny mieć one postać artykułu na temat szlagieru obserwacyj
nego na najbliższe 2 miesiące z odesłaniem po liczbowe
szczegóły do choćby wspomnianych wyżej stron interneto
wych. Ponieważ rok 2012 za pasem, na sąsiedniej stronie
publikujemy klasyczną astronomiczną „klepsydrę” z godzina
mi świtów, zmierzchów, wschodami, górowaniami i zachoda
mi planet. Będziemy również wdzięczni za uwagi dotyczące
przydatności takich grafików.

1

Wyd. „Dom Organizatora” w Toruniu i Polskie Towarzystwo Astronomiczne,
s. 190, Toruń 2010
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Książką „Opowiadania starego astronoma” autorstwa Józefa Smaka. do na
bycia w cenie 35 zł (w tym koszt wysyłki) po wysłaniu maila na adres: hania@camk.edu.pl i opłaceniu książki przelewem na konto PTA z dopiskiem
„książka J. Smaka”.
Książka jest zbiorem felietonów o tematyce astronomicznej, których treść
i charakter są dość zróżnicowane. Są wśród nich artykuły popularnonaukowe
poświęcone wybranym problemom współczesnej astronomii oraz specyfice
i osobliwościom obserwacji astronomicznych. Czytelnik dowie się z nich m.in.
jak powstało słynne Obserwatorium Licka w Kalifornii, jak i dlaczego Pluton
przestał być planetą, a także jak zagadka słonecznych neutrin przyczyniła się
do rozwoju fizyki cząstek elementarnych.
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Prosto w Kosmos w rytmie rap
ydaje mi się, że jestem dość
Pewnego wrześniowego ranka przy
otwarty na różne gatunki witał mnie pytaniem, czy znam Sokoła,
muzyczne, lecz są obszary, Dioxa albo Jurasa i czy wiem, co oni
które jednak staram się omijać przysło
zrobili? Zgodnie z prawdą odpowiedzia
wiowym szerokim łukiem. Do nich łem, że nie znam i nie wiem, co takiego
należą przede wszystkim disco polo zrobili.
i muzyka związana z hip-hopową sub
— Co ty, tata, nie wiesz! Przecież oni
kulturą. Przede wszystkim odrzucają taki kosmiczny kawałek nagrali! „Pro
mnie prostackie rymowanki leżące sto w Kosmos ”! Polskiego satelitę pro
u podstaw owej twórczości. O ile jed mują!
nak ta „prostackość” jest istotą disco
polo zarówno w warstwie tekstowej, jak
i muzycznej, to w przypadku rapu, bę
dącego j edną z podwalin hip-hopu, spra
wa nie jest już taka prosta. Od swych
narodzin w latach 70. XX w. ten gatu
nek muzyczny rozwinął się dość znacz
nie i już dawno wykroczył poza swoje
pierwotne ramy. I tak, obok prostych ryt
micznych rymowanek obfitujących
w uliczne wulgaryzmy, możemy spotkać
tu całkiem ciekawe aranżacje, bogate
brzmienia i teksty daleko wykraczające
poza beznadzieję wychowanków ulicy
i blokowisk.
Nie musiałem długo czekać na po
Ponieważ życie lubi płatać nam róż twierdzenie tych sensacyjnych wieści
ne figle, tą prymitywniejszą odmianą syna, bo dosłownie po kilkunastu mi
polskiego rapu zaczął fascynować się nutach z kuchennego radia popłynęły
mój młodszy syn i chcąc nie chcąc, moje wiadomości o tym, że polscy raperzy
uszy narażone są nawet we własnym promują misję pierwszego polskiego
domu na wysłuchiwanie potoków ry satelity naukowego LEM. Szybko sko
mów częstochowskich wyrzucanych jarzyłem, że to jeden z tych satelitów
w takt terkotania karabinu maszynowe skonstruowanych przez Polaków w ra
go (czy jakoś tak...).
mach programu BRITE (patrz „Urania-

W

PA” nr 2/2011), którego model dopiero
co miałem okazję oglądać w gdańskim
Hewelianum. Notabene, tamże moje
uszy były narażone na mocną dawkę
hip-hopowych dźwięków i to wykony
wanych na żywo w trakcie spektaklu
„Ewolucja gwiazd” (czym z kolei do
słownie kilka dni wcześniej mogłem ja
zaimponować synowi).
Po powrocie z pracy sprawdziłem,
czy utwór „Prosto w Kosmos” jest do
stępny w Internecie. Był. Bez problemu
można znaleźć go w serwisie YouTube.
Kawałek zaczyna się niewieścim woka
lem (Marysia Starosta) przywołującym
skojarzenia z wyczynami nieziemskiej
divy operowej w filmie Luca Bessona
„Piąty element”, a potem już w iście
kosmicznym tempie, jeden po drugim,
rapuje 4 wykonawców: Diox, Juras,
Sokół i VNM. Wokalizy Marysi pełnią
niejako funkcję refrenów. W warstwie
tekstowej dzieje się dużo. Wykonawcy
przede wszystkim wyrażają swoja dumę
z osiągnięć ekipy Centrum Badań Ko
smicznych (dosłownie imiennie wymie
niają cała załogę!), no i przechwalają się
tym, że oni również polecą w Kosmos.
Tak, tak, to nie żart, wraz z satelitą poleci
widoczna obok plakietka zawierająca
ksywki wszystkich artystów biorących
udział w tym niecodziennym projekcie.
No i dobrze, tak trzymać!
Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2012 (6 zeszytów) kosztuje 60 zł. Cena pojedynczego
zeszytu 11,90 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank M illennium S.A. o/Toruń
Nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:
Monika Adamów
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: urania@ astri.umk.pl
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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krzyżówka

'„Uranii-PA” nr 4/2011 zamieściliśmy krzyżówkę,
której rozwiązaniem jest hasło NIEBO KOPERNIKA.
Nagrody książkowe wylosowali Henryk Habryka
z Lędzin i Michał Matraszek z Łodzi. Nagrody zostaną
wysłane pocztą.

W

1. Teleskop orbitalny, odkrywca pozasłonecznych planet.
2. Jeden z twórców portalu Astronomia.pl
3. Darmowe planetarium w komputerze.
4. Ponoć neutrina dolatują tam szybciej niż światło,
5. Autor monografii „Pływy na morzach i oceanach”.
6. Bardzo dokładny poszukiwacz planet metodą prędkości
radialnej.
7. Bezzałogowy, zautomatyzowany statek kosmiczny
do badań naukowych, np. komet.
8. W tym roku zgarnął lwią część Nagrody Nobla
za odkrycie przyspieszonego rozszerzania Wszechświata.
9. Kolizje tych gwiazd mogą rodzić złoto.
10. Jeden z badaczy komet.
11. Badał ruch komety Grigga-Skjellerupa.
12. PTA ma go co 2 lata.
13. Patron szkolnego obserwatorium astronomicznego
w Gdańsku.
14. Nowo wybrana prezes PTA.
15. Teleskop orbitalny Europejskiej Agencji Kosmicznej.
16. Sonda przeznaczona do badań komety Halleya.

Na rozwiązania czekamy do końca grudnia 2011 r. Osoby
nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą
elektroniczną. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi roz
losujemy dwie książki o tematyce astronomicznej.

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zam ieszczonej w „U ranii-PA ”
4 /2 0 1 1 :1 . Meinunger, 2. Ganimedes, 3. Synergia, 4. Jakubowska, 5. Astenosfera, 6. Drakonidy, 7. Żyroskop, 8. Hypatia, 9. Abelard, 10. Lherzolit,
11. Koniunkcja, 12. Skotobiologia, 13. Galaktyki, 14. Stellatus.

Ciekawe strony internetowe...
oparty głównie na wynikach
W poprzednim numerze pojawił się artykuł na temat księżyca Saturna Enceladusa
obserwacji misji Cassini i Herschel. Dlatego tym razem proponuję zajrzeć pod adres:
http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm.
Odnosi się on do aktualnej fazy misji Cassini, tzw. Cassini Solstice Mission, mającej trwać do września roku 2017.
N a stronie mamy dostęp do informacji/nowości, do
podstawowych jak i bardziej szczegółowych danych
o układzie Saturna (jak na przykład nomenklatury pier
ścieni planety), obrazów, materiałów video. Przy odro
binie cierpliwości można dokopać się do naprawdę cie
kawych informacji jak np. w zakładce “About Saturn
& its Moons” gdzie obok informacji m.in. o samej pla
necie, jej księżycach czy pierścieniach znajdziemy peł
ne, zaktualizowane na koniec lipca b.r. listy publikacji
związanych z poszczególnymi tematami. Są również
dostępne ciekawe materiały edukacyjne. Na tym koń
czę dzisiejsze wyliczanie —- z resztą proponuję zapo
znać się naszym Czytelnikom.
Przy okazji: ukazał się kolejny (szesnasty) numer
AstroNautiłusa, o którym to piśmie pisałem w ostatnim
numerze naszego pisma. Tak jak poprzednio, znaleźć
go można pod adresem
http://www.astronautilus.pl.
(rs)
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Zdjęcie zorzy polarnej zostało wykonane 26 września, 30 km na południe od Bydgoszczy.
Zorza była wynikiem koronalnego wyrzutu materii (CME) z grupy plam AR 1302. Była
widoczna kilka godzin, ale najbardziej efektowna i dynamiczna część spektaklu trwała
kilka minut i miała miejsce około godz. 23.20. Indeks zaburzenia pola magnetycznego Kp
wynosił wówczas 9 (dla spokojnego
pola jest mniejszy od 4). Parametry:
ISO 800, ekspozycja 20 s, f 2,8, ogni
skowa 24 mm. Górne zdjęcie zostało
wykonane o godz. 23.20, dolne minutę
później.
Fot. Marek Nikodem

Zdjęcie Jowisza z pięknie widoczną
W ielką Czerwoną Plamą wykonane
zostało 1 listopada br. o godz. 21.46,
drugie jest o kilka dni wcześniejsze
(27.10, godz. 20.04). Teleskop S C T 11"
z użyciem Basler Ace acA640-100gm,
Meade TeleXtender 2x, korektora dys
persji atmosferycznej Baader LRGB;
510 nm, yellow longpass (Y; #12).
Fot. Piotr Maliński
Niżej obraz komety Garradda z 4 wrze
śnia br. uzyskany w godz. 22.30-22.37
(reflektor Newtona 250/1520 + Nikon
D300 w ognisku głów nym , e k s p x
2x180 s, IS01600.
Fot. Mariusz Świetnicki

Pan Mariusz przysłał nam również parę zdjęć
supernowych sfotografowanych we wrześniu
br. Tu prezentujemy SN2011dh w M51 uchwyconą2 września. Reflektor Newtona 250/1520
+ Nikon D300, w ognisku głównym teleskopu.
Eksp. 4x180 s, ISO 1600
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Rodzaj nagrody: II nagroda
A utor: A rtur Pyć
Tytuł zdjęcia: Tatry N ocą
Data w ykonania zdjęcia: 28.02.2011 r.
M iejsce w ykonania zdjęciasK o ścielisk o , w ojew ództw o m ałopolskie
Zdjęcie prze&stawia pozorny ruch sfery niebieskiej.
Na pierwszym planie widoczny jest gwiazdozbiór Oriona.
Na zdjęciu zaobserw ować można także kolory gwiazd.
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